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MET PAKPAARDEN OVER DE HEUVELS

DEFTIG WONEN AAN DE OUDE RIJN

VERZUILD BEGRAVEN

BRABANTSE GEHUCHTVORMING
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Heide, uiterwaarden, duinen, beekdalen, bossen en steden. Bijna 

elke vierkante meter in Nederland bestaat uit cultuurlandschap: het 

is door zowel mensenhanden als natuurlijke processen gevormd.

Wie goed kijkt, ziet een enorme gelaagdheid en variëteit binnen dit 

cultuurlandschap. Kleine hoogtewisselingen kunnen al het verschil 

maken tussen nat en droog, voedselrijk en voedselarm. De mens 

heeft van oudsher zijn stempel op het Nederlandse landschap ge- 

drukt en van alle fasen in de ontwikkeling van het landschap zijn 

beleefbare elementen overgebleven. Kennis van het landschap 

en zijn ontstaansgeschiedenis zijn van groot belang als we de rijk-

dom en variatie van het Nederlandse landschap willen begrijpen 

en veilig willen stellen.

Het Nederlands landschap. Tijdschrift voor landschapsgeschiedenis is 

een blad voor iedereen die zich interesseert voor het Nederlandse 

landschap en zijn geschiedenis. Het is een toegankelijk tijdschrift 

waarin vele wetenschappelijke disciplines samenkomen en gekoppeld 

        worden aan actuele thema’s in het werkveld van het Nederlandse

               landschap. Rijk geïllustreerde artikelen, inspirerende bijdragen 

                     en actuele literatuursignalementen geven een gevarieerde 

       invulling aan de boeiende landschapsgeschiedenis van ons land.
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Kinkenwegen in Limburg

Met pakpaarden over 
de heuvels

In 1847 geeft de Luikse historicus Hénaux een romantisch sfeerbeeld hoe in de 

noordelijke  Ardennen tot ver in de negentiende eeuw goederen op de rug van 

‘lange reeksen kleine, magere, taaie, montere paarden’ werden vervoerd. In 

zijn tijd waren voerlieden die gebruik maakten van pakdieren al een uitster-

vende beroepsgroep. ‘Niets was zo schilderachtig als deze konvooien, wagge-

lende karavanen, langzaam voortgaand in een vallei op een mooie zomerdag. 

Slechts één voerman zat achter op het eerste paard, dat werd gevolgd door 

vijftien tot twintig van zijn soortgenoten, één voor één, het ene achter het 

andere voortgaand, gewoonlijk over smalle paden, alle uitstekend afgericht 

om zich te voeden zonder kosten voor hun meester, doordat ze rechts en links 

de jonge scheuten afgraasden die de wegen omzoomden’.1

Z
Schilderachtige konvooien

Vergelijkbare taferelen hebben zich tot medio 
negentiende eeuw afgespeeld op de Kinkenwe-
gen, een vrij onbekende groep van (veld)wegen 
in Zuid-Limburg en het ten zuiden daarvan 
gelegen Belgische Land van Herve.2 Ze dragen 
namen als Kinke(n)weg, Kenkersweg, Keen-
kestraat en Kinkenvoerdersweg. Over het ver-
haal achter de kinkenwegen is geschreven in 
de regionaal-historische literatuur. Deze publi-
caties vermelden dat de wegen tot in de negen-
tiende eeuw werden gebruikt door de zoge-
noemde kinken, kinkers of kinkenvoerders. Dit 
waren handelaren of transporteurs die op regi-
onale schaal en over terri- toriale grenzen heen 
graan en steenkool vervoerden en daarbij veelal 
lastdieren inzetten, hoewel het gebruik van 
karren ook voorkwam. Werd er graan vervoerd, 
dan sprak men ook van graankinken of vruch-
tenkinken. Ging het om steenkool, dan heet-
ten ze kolenkinken of kolengidsen. 
De lastdieren werden ingezet in heuvelachtig 
gebied dat slecht toegankelijk was voor wagens 
en karren. Een aantal plaatsen speelde een be-
langrijke rol in de geschiedenis van de kinken-
voerders. Dit waren ten eerste de graanmark-
ten van Aubel en Herve, tegenwoordig vlak 
over de Belgische grens. Daarnaast wordt 
Kerkrade genoemd, dat eeuwenlang een 
centrum van steenkoolwinning is geweest.  

 

Het landschap van de kinkenwegen
Landschappelijk zijn er in het gebied waar de kinken-
wegen liggen twee hoofdzones te onderscheiden. De 
noordelijke zone is een zwak golvend open field-land-
schap van vruchtbare lössplateaus dat zich uitstrekt 
van west naar oost over de Haspengouw in België, het 
Nederlandse Zuid-Limburg en de Jülich-Zülpicher 
Börde in Duitsland. Tot in de negentiende eeuw 
werden deze plateaus en de flanken van de beekdalen 
gedomineerd door graanteelt. Alleen op de steilste en 
minst vruchtbare delen bleven bos- en heidegebieden 
over, die meestal klein waren. In de beekdalen lagen 
weiden en hooilanden. Verspreid tussen de kerndor- 
pen lagen gehuchten en vrijstaande hoeves.3

Ten zuiden van deze open field-zone ligt het Land van 
Herve. In ruime zin wordt dit gebied begrensd door 
het Maasdal, in het noorden door de grens met Neder-
land, in het oosten door de Duitse grens en in het 
zuiden door de rivier de Vesdre. In de Franstalige lite-
ratuur wordt dit gebied ook wel omschreven als Entre-
Vesdre-et-Meuse. In Nederland zet het Land van Herve 
zich landschappelijk voort tot in de omgeving van 
Epen en Vaals en in Duitsland, ten zuidoosten van 
Aken, tot Stolberg. Meer dan door plateaus met beek-
dalen wordt dit geaccidenteerde gebied gekenmerkt 
door een aantal smalle waterscheidingen die diverse 
bekkens, rijk aan bronnen en beken, van elkaar schei-

Prent van een voer-

man die ergens in 

Europa zijn bepakte 

muilezels voortdrijft.  

Afb eeldingen door 

tijdgenoten van kin-

kenvoerders met 

pakpaarden ontbre-

ken goeddeels. De 

pakpaarden van de 

kinkenvoerders 

droegen hun vracht 

in zakken en waren 

waarschijnlijk min-

der sierlijk opge-

tuigd.

Het onderzochte gebied van de kinkenwegen ligt in de Drielandenregio op de grens van 

Nederland, België en Duitsland. Het Nederlandse deel wordt gevormd door het zuiden 

van de provincie Limburg. In België strekt het zich uit over het noordoosten van de pro-

vincie Luik (Wallonië) en de Vlaams-Limburgse gemeente Voeren. De belangrijkste ste-

den in dit gebied zijn Maastricht, Luik (Liège) en Aken (Aachen).
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den. Sinds de zestiende eeuw heeft het Land 
van Herve zich ontwikkeld tot een weide- en 
heggenlandschap. Deze ontwikkeling begon 
in het centrale deel, tussen Aubel en Herve, 
en zette in de loop van de negentiende eeuw 
ook door tot in de oostelijke periferie en zelfs in 
de aangrenzende Ardennen en Eifel. Het Land 
van Herve wordt – veel meer dan het aangren-
zende lössgebied – gekenmerkt door een zeer 
verspreid nederzettingspatroon, waarbij naast 
kerndorpen talloze buurtschappen en groepjes 
boerderijen voorkomen.
Behalve een agrarisch verleden heeft het on-
derzoeksgebied, vooral het Land van Herve, ook 

‘De systematische inzet van pakpaarden 
voor vervoer op regionale schaal was een 
bijzonderheid voor Nederland’

een industriële en mijnbouwgeschiedenis. In het 
zuidwesten van deze streek en rond het nabije Luik 
is eeuwenlang steenkool gewonnen. Deze brandstof 
maakte in combinatie met ijzererts dat werd aange-
voerd uit de Ardennen en de Eifel een traditie van me-
taalnijverheid mogelijk, die van de middeleeuwen tot 
de vroege twintigste eeuw heeft bestaan. De centra 
van deze industrie, die onder meer spijkers en wapens 
produceerde, lagen in de valleien van de Maas en de 
Vesdre. Verder waren er centra van textielnijverheid 
en werd er plaatselijk zink- en looderts gewonnen. 
Al deze vormen van nijverheid kenmerkten zich door 
een sterke verweving met het agrarische plattelands- 
leven.4

Lastdiertransport in de achttien-
de en negentiende eeuw

De kinkenvoerders hadden hun werkterrein in 
heuvelachtig gebied. In het vlakke Holland 
werden lastdieren nauwelijks ingezet. Een 
achttiende-eeuwse beschrijving van dit gewest 
stelt dat draagbare lasten vrijwel niet ‘op de 
ruggen der Paarden’ werden vervoerd.5 Ook in 
Nederlandse vervoershistorische publicaties 
komt vervoer per lastdier vrijwel niet ter spra-
ke. Streekarchivaris J. van Petersen maakt in 
zijn studie over de Liemers in Gelderland ter-
loops gewag van de inzet van paarden en ezels 
voor het transport van ‘vooral kwetsbare goede-
ren’.6 Dit laatste is een interessante toevoeging: 
voor Limburg en omringende gebieden is er 
juist informatie over het gebruik van lastdieren 
bij het vervoer van bulkgoederen als graan en 
steenkool. Goederenvervoer met lastdieren 
speelde in Nederland als geheel, zeker in de 
negentiende eeuw en over langere afstanden, 
kennelijk geen rol van betekenis. Anders was 
de situatie in de omringende landen. In Frank-
rijk was het wegennet in veel landelijke gebie-
den tot ver in de negentiende eeuw in zo slech-
te staat, dat vervoer per as weinig voorkwam. 
Vrijwel al het transport ging over de rug van 
lastpaarden, muildieren of ezels. Ook droegen 
mensen zelf goederen, vaak op hun hoofd. In 
Engeland werd tot medio negentiende eeuw 
eveneens veel handelswaar met paarden en 
ezels vervoerd. Dit geldt ook voor de reliëfrijke 
gebieden in Duitsland en aangrenzende Mid-
den-Europese landen.
Ten zuiden van het Ruhrgebied, in het Nieder-
bergisch-Märkische Hügelland, werden tot het 
einde van de achttiende eeuw lastdieren ge-
bruikt bij het regionale steenkolenvervoer. 
Lastdieren waren, anders dan karren en wa-
gens, niet gebonden aan wegen met ingereden 
sporen. Dat gaf extra snelheid en fl exibiliteit 
aan vervoer met pakpaarden en maakte het 
makkelijker om wegtollen te ontwijken en rou-
tes te verleggen wanneer winningsplaatsen of 
afzetmarkten veranderden. Door de aanleg van 
verharde wegen in de jaren 1820-1840 kreeg in 
dit gebied het vervoer per as de overhand en te-
gen het midden van de negentiende eeuw be-
hoorden de Kohlentreiber grotendeels tot het ver-
leden.7

Kinkenvoerders rond het Land 
van Herve

De precieze ouderdom van het verschijnsel van 
de ‘kinkenvoerders’ met hun lastdieren is niet 
bekend. Waarschijnlijk nam het transport met 
lastdieren van agrarische producten in en om 
het Land van Herve en het huidige Zuid-Lim-

burg vanaf de zestiende eeuw toe en stond deze ont-
wikkeling onder invloed van de groeiende internatio-
nale handel in agrarische producten in die tijd. De 
aanvoer van grote hoeveelheden graan uit het Oostzee-
gebied naar Amsterdam drukte de prijzen. Onder druk 
van het goedkope Oostzeegraan gingen boeren, vooral 
in streken die zich hiertoe goed leenden, over op vee-
teelt. Hiermee konden zij de groeiende stedelijke 
markten voorzien van vlees en zuivelproducten. Het 
Land van Herve was één van de gebieden die zich van-
af de zestiende eeuw heeft gespecialiseerd in weide-
teelt. De streek leende zich daar goed voor, niet alleen 
vanwege zijn fysisch-geografi sche eigenschappen 

De kinkenvoer-

dersweg nabij het 

dorp Wijnandsra-

de. Deze oude kin-

kenweg voert 

door het Zuid-Lim-

burgse open-fi eld 

landschap, waar-

bij afscheidingen 

tussen de bouw-

landpercelen vrij-

wel ontbreken. 

Het bocagelandschap van het Belgische Land van Herve. Op de 

achtergrond de oude marktplaats Aubel. Weilanden omgrensd door 

heggen zijn kenmerkend voor dit heuvelachtige gebied.

KINKERS EN KINKENWEGEN

ver de oorsprong van het begrip ‘kink-’ bestaan verschillende 
ideeën.  Volgens de Luikse taalkundige Armand Boileau heeft het 
Germaanse dialectwoord ‘kinkert’ de betekenis muildierdrijver of 

muilezeldrijver. De regionaal-historicus en naamkundige Arthur Schrijne-
makers noemt als mogelijke etymologische verklaring een ontstaan uit het 
Franse woord quincaillier (handelaar in metaalwaren). Volgens hem is deze 
oorspronkelijke betekenis van ‘kink(ert)’ later verbreed tot ‘met één of meer 
paardjes rondtrekkende kleinhandelaren’ en ten slotte tot ‘handelaren in 
steenkool of graan die gebruik maken van pakpaarden’. ‘Kinker(t)’ kan ech-
ter ook worden verklaard als een Zuid-Nederlandse variant van ‘kinkel’, een 
boerse, onbehouwen persoon. ‘Kinkel’ is terug te voeren op ‘kink’, dat draai 
of kronkel betekent, en ook stomp of slag. Hoewel ‘kink’ dus lijkt te verwij-
zen naar de eigenschappen van de handelaren, valt niet helemaal uit te 
sluiten dat  ‘kinkenvoerder’ verwijst naar iemand die werkte met kinken, 
in de betekenis van magere, armoedige paarden. Ten slotte zou ‘kink’ als 
‘bocht’ ook nog op een eigenschap van de weg kunnen duiden, maar de on-
derzochte wegen zijn niet opvallend kronkelig. ‘Kink’ in ‘kinkenweg’ lijkt dan 
ook primair iets te zeggen over de weggebruikers, en niet over de weg zelf.8
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(reliëfrijk en nat), maar ook door de nabijheid 
van de stedelijke markten van Luik, Maastricht 
en Aken. Sinds de zestiende eeuw is het Land 
van Herve dan ook getransformeerd in een bo-
cagelandschap waarin akkers nauwelijks nog 
voorkomen.9

De agrarische transformatie van het Land van 
Herve had ook invloed in het huidige Zuid-Lim-
burg, waar het areaal akkerland groot bleef. 
Boeren konden er inspelen op de groeiende 
vraag naar goedkope broodgranen zoals rogge. 
Het relatief dichtbevolkte en welvarende Land 
van Herve werd nu vanuit Zuid-Limburg van 
granen voorzien, die op de markten van Aubel 
en Herve werden verhandeld. Boter en kaas 
waren retourvracht. De graanmarkt van Aubel 
is offi  cieel in 1630 opgericht, maar dit was 
waarschijnlijk een bekrachtiging van een al be-
staande praktijk. Het aangevoerde graan was 
vooral afkomstig van de lössgronden in de Lan-

den van Overmaas in het tegenwoordige Nederlands 
Zuid-Limburg en het hertogdom Gulik in aangrenzend 
Duitsland, en werd of opgekocht in marktplaatsen als 
Sittard, Maaseik en Heerlen, of kwam rechtstreeks 
van boerenbedrijven. Van daar werd het over land 
naar Aubel vervoerd.10

Ook voor het zuidwestelijke, vanouds Waalstalige deel 
van het Land van Herve en de aangrenzende Ardennen 
is het vervoer per lastdier goed gedocumenteerd. Voor-
dat in de achttiende eeuw de weg van Luik naar Spa 
werd verbeterd en in de negentiende eeuw de aanleg 
van spoorwegen begon, was vervoer per as er naar ver-
luidt vrijwel onmogelijk. Daarom werden hier kleine 
pakpaarden ingezet. Elk dier droeg dwars over zijn rug 
twee zakken met wol, steenkool of andere goederen. 
De voerlieden van dit transport werden in het Waals 
crahelî genoemd, wat volgens tijdgenoot Hénaux het-
zelfde betekende als het Franse blatier, kleinhandelaar 
in granen. Een andere tijdgenoot, Grandgagnage, gaf 
een meer specifi eke omschrijving. Volgens hem ging 
het om het uitventen van steenkool of het opkopen 
van graan op het platteland, waarbij het vervoer met 
pakpaarden werd uitgevoerd. Daarmee vormen de 
crahelî uit het Waalstalige gebied het equivalent van de 
Limburgse kinkenvoerders.11

Net als in andere handelsnetwerken waren vervoers- 
zekerheid en vervoerskosten belangrijke aspecten. 
Het ging daarbij om de vraag hoe men de Kerkraadse 
steenkool en het graan uit Zuid-Limburg voor een niet 
te hoge prijs aan de man kon brengen, gegeven de 
veelal slechte toestand van het wegennet, zeker in het 
winterhalfjaar. De fl exibiliteit van het kinkensysteem 

was overigens niet alleen van nut bij het ontwijken 
van onbegaanbare wegen, maar maakte ook snelle 
aanpassing aan nieuwe inkoop- en afzetlocaties moge-
lijk.12 Zowel regionaal als in de bredere Europese con-
text lijken steeds drie factoren bepalend voor de keuze 
voor lastdieren als transportmiddel: de aanwezigheid 
van slechte wegen in combinatie met reliëf en de gro-
tere snelheid en fl exibiliteit in de routekeuze en trans-
portzekerheid die lastdieren onder deze omstandighe-
den boden ten opzichte van vervoer per as.

Routes en wegen
In de theorie over wegen wordt onderscheid gemaakt 
tussen natuurlijke wegen en kunstmatige of gebaande 
wegen. Natuurlijke wegen ontstaan waar mensen fre-
quent een bepaald traject kiezen. Voetgangers en last-
dieren hebben in principe genoeg aan een pad, terwijl 
voertuigen door hun spoorbreedte een bredere weg no-
dig hebben. Natuurlijke wegen volgen zo goed moge-
lijk de weg van de minste landschappelijke weerstand: 
bergruggen, moerassen en beekdalen die kunnen 
overstromen zijn obstakels die zo mogelijk worden ver-
meden. Beken of rivieren worden bij voorkeur door-
kruist in ondiepe zones, de zogeheten voorden. Het 
zoeken naar de weg van de minste weerstand op basis 
van de terreingesteldheid staat vaak op gespannen 
voet met het vinden van de kortste weg van vertrek-
punt naar bestemming. Kunstwegen of gebaande we-

gen kunnen deze impasse doorbreken. Bij de 
wegaanleg worden hindernissen overwonnen 
en kunnen bestaande routes worden ingekort.
Verder kunnen we onderscheid maken tussen 
een route en een weg. Daarbij is de weg het fy-
sieke ‘object’, een concreet tracé, bijna altijd 
met een wegnaam. De route staat voor een ver-
binding tussen een vertrek- en een eindpunt. 
Deze kan meerdere wegen en wegnamen om-
vatten en ook abstract zijn: een route is een 
denkbeeldige lijn tussen A en B. Het onder-
scheid tussen wegen en routes kan verder in-
zichtelijk worden gemaakt aan de hand van een 
heidegebied waardoorheen een zandweg loopt. 
Als een dergelijk tracé in vroeger tijden door in-
tensief gebruik of door slechte weersomstandig-
heden onbruikbaar werd, koos men al gauw 
voor een nieuw parallel spoor zonder obstakels. 
Op deze manier zijn in uitgestrekte heidegebie-
den vaak bundels van parallelle wegen ontstaan 
die samen tot één route behoorden.
De historisch-geograaf Heslinga stelt dat oude 
doorgaande wegen agrarische nederzettingen 
vermeden en hij verklaart dit door de gunstiger 
terreinomstandigheden die woeste gronden 
boden in vergelijking met in cultuur gebrachte 
en in percelen opgedeelde gebieden. Ook de 
(ommuurde) steden werden liefst gemeden. 

‘Net als in andere handelsnetwerken was 
vervoerszekerheid een belangrijk aspect’

Deze weg, de 

Heischenweg bij 

Wijlre, droeg rond 

1830 de naam 

Aubelschenweg 

en was in het ver-

leden vermoede-

lijk onderdeel van 

een graantrans-

portroute naar 

het Land van Her-

ve. De hellende 

en deels holle 

weg verbindt het 

Geuldal met het 

Plateau van Mar-

graten.

De naam van de Kinkebahn op 

de Belgisch-Duitse grens bij 

Raeren herinnert aan het voor-

malige gebruik als regionale 

handelsroute. De weg heeft 

mogelijk een Romeinse oor-

sprong.

ZU ID -L IMBURG6   

Detail van de Kinkenvoerdersweg in de voormalige gemeente 

Hulsberg geprojecteerd op de Tranchot-kaart van circa 1810. 

Deze weg sluit aan op de Kremersweg bij Valkenburg. De geza-

menlijke lengte van deze wegen bedraagt 5,5 kilometer. Goed 

te zien is hoe het tracé buiten de bewoningskernen ligt.
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Zij leverden al snel ongewenst oponthoud op 
door hun nauwe straten en doordat poorten 
’s nachts werden gesloten. Bovendien probeer-
den transporteurs stedelijke tollen te ontwij-
ken.13 Ook in het landelijk gebied kon een route 
door dorpskernen ongewenst oponthoud met 
zich meebrengen. Voor de Zuid-Limburgse dor-
pen in dalen gold bovendien dat de intensief 
gebruikte dorpsstraten nog in de negentiende 
eeuw vaak een langgerekte modderpoel vorm-
den. Als een transporteur er niet hoefde te zijn, 
bijvoorbeeld om paarden te wisselen of te over-
nachten, vermeed hij deze kernen waarschijn-
lijk liever.14

Gereconstrueerde routes
Het graan- en kolentransport heeft op verschil-
lende plaatsen in het Drielandengebied zijn 
sporen nagelaten in de vorm van wegen met 

specifi eke namen. Om te bepalen waar deze wegen 
liggen, is in kaart gebracht welke wegtracés in het on-
derzoeksgebied in de negentiende eeuw de naam Kin-
kenweg of een variant daarvan droegen of tegenwoor-
dig (nog) dragen.15 De zeventien gevonden tracés zijn 
samen 63 kilometer lang. Ook andere wegnamen zijn 
relevant gebleken. De belangrijkste worden hierna na-
der besproken.
De Aubelswegen in Zuid-Limburg en de Belgische 
gemeente Voeren verwijzen duidelijk naar de graan-
marktplaats Aubel. De meeste liggen in een zone van 
6 tot 15 kilometer van deze plaats. Ze hebben het ka-
rakter van veldwegen buiten de bebouwde kom en 
sluiten vaak aan op een Kinkenweg. Op 20 kilometer 
afstand van Aubel ligt de Nobelstraat in Heerlen, 
waarbij ‘Nobel’ is verklaard als een verbastering van 
‘Aubel’ (Heerlens dialect: ‘Oabel’).16

Bij de Eijker- en Eekerwegen gaat het hoogstwaar-
schijnlijk om een groep van middeleeuwse wegen, 
waarvan sommige werden gebruikt voor graan- en 
mogelijk kolentransport door kinkenvoerders. We 
vinden deze wegnamen onder andere bij Margraten, 
Buchten, Munstergeleen en Sittard. In het Belgische 
deel van het onderzoeksgebied komen deze namen 
voor op negentiende-eeuwse kadastrale kaarten van 
Aubel, Hombourg en Gemmenich. Volgens Schrijne-

makers maakte de Munstergeleense Eekerweg/Eyker-
weg (in de negentiende eeuw bekend als Aker- of Eker-
weg) deel uit van een vroegmiddeleeuwse verbinding 
tussen Aken en Aldeneik bij Maaseik. Geografi sch lijkt 
het logisch dat de Buchter Eykerweg onderdeel was 
van deze route. Schrijnemakers gaat ervan uit dat de 
namen Aker- en Ekerweg door elkaar werden gebruikt, 
afhankelijk van de richting die men bedoelde, naar 
Aken of naar Maaseik. Voor een aantal Eekerwegen/
Eykerwegen in het Land van Herve, bij Aubel en Gem-
menich, ligt echter 
– gezien de situering – 
een verband met Aken 
meer voor de hand, 
zoals ook de Luikse 
naamkundige Boileau 
stelt.17

Inclusief naamsvarian-
ten als Koolbaan en Kolengracht komt in het Neder-
landse deel van het onderzochte gebied een tiental 
Koolwegen voor. De meeste liggen in het gebied tus-
sen Kerkrade en Sittard-Geleen, binnen een straal van 
20 kilometer van Kerkrade. Schrijnemakers brengt de 
Koolweg tussen Daniken en Puth in verband met ko-
lentransport door kinkenvoerders, maar houdt ook de 
mogelijkheid open dat de naam verwijst naar het 
branden van houtskool. Een relatie met steenkolen-
transport lijkt over het algemeen waarschijnlijker, 
want veel tracés liggen in elkaars verlengde of lijken 
onderdeel te zijn geweest van parallelle routes tussen 
de streek rond Kerkrade en het gebied bij Sittard, Ge-
leen en de Maas. Hier, ruwweg ten oosten van de lijn 
Valkenburg-Sittard lag het belangrijkste afzetgebied 
van Kerkraadse steenkool. Ergens tussen Maastricht 
en Valkenburg, ongeveer 20 kilometer hemelsbreed 
van Kerkrade, begon de zone langs de Maas waar aan-

voer van steenkool uit Luik voordeliger was.18 
De Koolweg in de voormalige gemeente Elsloo 
houdt wellicht verband met het vervoer van 
Luikse steenkool. Deze weg is niet op Kerkrade 
gericht, maar past in een route van de Maas 
naar Sittard.19

Bij het inventariseren van de kinkenwegen viel 
ook een Kremersweg op, die in het verlengde 
van de Kinkenvoerdersweg in de voormalige 
gemeente Hulsberg ligt. De meeste andere 

Kremerswegen in de regio vertoonden echter 
geen herkenbare relatie met het systeem van 
de kinkenwegen. Met behulp van de geïnven-
tariseerde wegtracés, oude topografi sche kaar-
ten en informatie over plekken waar graan 
werd ingekocht en verkocht, en waarheen 
Kerkraadse steenkool werd getransporteerd, 
was het mogelijk om een aantal kinkenroutes 
te reconstrueren.

Einde van het kinkensysteem
Wanneer en waardoor kwam er een einde aan 
het kinkensysteem? De neergang was een ge-
leidelijk proces, dat vooral werd bepaald door 
vervoerseconomische en politieke ontwikkelin-
gen. De komst van de spoorwegen en betere 
wegverbindingen maakten dat het vervoer per 
as het lastdiertransport kon verdringen. Be-

‘Ook Aubelswegen en Koolwegen 
werden gebruikt door kinkenvoerders’

Zicht op het vestingstadje Limburg aan de Vesdre, 

tot 1794 hoofdplaats van het hertogdom Limburg 

waartoe een groot deel van het Land van Herve 

behoorde. Links op de voorgrond een pakpaard 

met voerman.

Maastricht

Sittardveerpont

brug
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Maaseik

Heerlen

Kerkrade

Aken

EupenHerve
Luik

Land van Herve

Aubel

Geul

M
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mogelijke kinkenroutes

Kinkenwegen

Kremerswegen

Aubelswegen

Korenwegen

Eijkerwegen

Eekerwegen

Koolwegen

Kinkenwegen
Kaart van wegtracés met namen die geassocieerd worden 

met het kinkensysteem en van de gereconstrueerde kinken-

routes. De totale lengte van deze hypothetische routes be-

draagt ongeveer 250 kilometer. 
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langrijk in dit proces lijkt de opening in 1843 
van de spoorlijn Leuven-Luik-Verviers-Aken, 
die door een dal ten zuiden van het plateau van 
Herve loopt. Het plateau zelf kreeg in fasen 
tussen 1869 en 1895 spoorverbinding en deze 
lijn bereikte Aubel in 1881. Vanaf de tweede 
helft van de achttiende eeuw werden in de 
streek al doorgaande steenwegen aangelegd, al 
waren die aanvankelijk nog aan Aubel voorbij-
gegaan. Ook deze werkten in het voordeel van 
vervoer per as.
Wat betreft de kolenkinken die Kerkraadse 
steenkool distribueerden in de regio, aan hun 
geleidelijke verdwijnen droeg de opening van 
de spoorlijn Aken-Maastricht in 1853 bij. De 
Aken-Maastrichtse Spoorweg-Maatschappij 
was sinds 1846 pachter van de Domaniale Mijn 
in Kerkrade. Stations langs de lijn werden ver-
kooppunten van de steenkool en de verkoop 
aan de mijn daalde snel. Tussen 1855 en 1920 
zakte deze verder in van 80 procent naar ni-
hil.20 De verkoop aan de mijn was deels aan 
particuliere eindgebruikers, deels aan de ko-
lenkinken. Naast de komst van het spoor speel-
de ook hier de verbetering van het wegennet 
waarschijnlijk een rol bij het verdwijnen van 
kolenkinken met pakpaarden.
Naast ontwikkelingen in het vervoer waren po-
litieke veranderingen van belang. De politieke 
ontwikkelingen van 1830-1839 met de afschei-
ding van België leidden uiteindelijk tot een de-
ling van het onderzochte gebied. De nieuwe 
staatsgrens tussen België en Nederland leidde 
tot handelsbeperkingen en afname van de 
graanhandel tussen Zuid-Limburg en Aubel. 
Voor de periode na 1845 zijn weinig contempo-
raine verwijzingen naar het kinkensysteem ge-
vonden. Een tolpachtster nabij een belangrijke 

grensovergang zegt haar pachtcontract in 1871 op om-
dat ‘de graanmarkt te Aubel zoodanig verminderd is 
dat weinig voertuigen den tol meer voorbij komen’.21 
Als er nog kinkenvoerders naar Aubel gingen, dan gaf 
wellicht de landbouwcrisis van rond 1880 – in combi-
natie met protectionistische toltarieven in de buurlan-
den – de nekslag aan de graanhandel over de grens.

Kinkenwegen in het huidige landschap
Van de circa veertig gevonden tracés met de naam Kin-
kenweg, Aubelsweg, Eijkerweg, Eekerweg, Kremers-
weg, Koolweg of Korenweg – of een variant daarvan – 
heeft iets meer dan de helft een vrij vlakke ligging, op 
een plateau of rivierterras. Ruim een derde van de tra-
cés ligt over een deel of over de hele lengte in een hel-
ling. In een aantal gevallen is dit in de vorm van een 
holle weg. Twee tracés in het Land van Herve zijn rela-
tief vlak, maar liggen op een heuvelfl ank, min of 
meer de hoogtelijnen volgend. De meeste kinkenwe-
gen lijken dalbodems van grotere beekdalen te vermij-
den en niet over langere afstand parallel aan grotere 
beken of rivieren te lopen – tenzij de wegen voldoende 
hoog zijn gesitueerd om regelmatige wateroverlast uit 
te sluiten. Zoals eerder beschreven, vermijden de tra-
cés de meeste dorpskernen, op enkele uitzonderingen 
na, zoals ’s-Gravenvoeren. Deze plaats beschikte ooit 
zelf over een graanmarkt. Ook herbergen kunnen kin-
kenvoerders hier en daar naar dorpskernen hebben ge-
trokken.
Mijn veldwaarnemingen en visuele analyse van kaart-
beelden hebben een globaal beeld opgeleverd van de 
mate waarin de kinkenwegen sinds de negentiende 
eeuw zijn veranderd. Met verandering bedoel ik of het 
wegdek nog steeds onverhard is of dat het verhard is 
met asfalt of beton. Het kan ook zijn dat een tracé 
sinds de negentiende eeuw geheel of deels is verdwe-
nen. Begin negentiende eeuw zullen alle kinkenwe-
gen onverhard zijn geweest. Zij maakten immers geen 
deel uit van het netwerk van sinds de achttiende eeuw 
aangelegde steenwegen. In het grotendeels verstede-
lijkte gebied van de Westelijke Mijnstreek (met cen-
traal daarin de huidige gemeenten Sittard-Geleen, 
Beek en Stein) en Parkstad (de huidige gemeenten 
Heerlen, Brunssum, Landgraaf en Kerkrade) zijn naar 

verhouding veel tracés opgenomen in verstedelijkt ge-
bied óf verdwenen als gevolg van verstedelijking en 
veranderd ruimtegebruik. In het meer landelijke zui-
den van Zuid-Limburg en het Land van Herve zien we 
dat naar verhouding maar weinig tracés sinds de ne-
gentiende eeuw zijn verdwenen. Waar dat wel is ge-
beurd, was dit vooral het gevolg van ruilverkaveling 
en schaalvergroting in de landbouw. Ook is het aan-
deel onverharde wegen in het zuiden van Zuid-Lim-
burg en het Land van Herve nog relatief hoog. De on-
verharde wegen vinden we in de buitengebieden en 
deze groep tracés staat wat uiterlijk en belevingswaar-
de betreft het dichtst bij de situatie in de achttiende 
en de negentiende eeuw.
De kinkenwegen, eeuwenlang onderdeel van een in 
totaal honderden kilometers lang netwerk van han-
delsroutes, zijn op veel plaatsen nog goed zichtbaar 

in het landschap van het Drielandengebied. 
Meestal met een functie als veldweg of als pad 
voor wandelaars en (sport)fi etsers. Maar het 
bijzondere verhaal achter dit cultuurhistorisch 
erfgoed is in het landschap nergens leesbaar of 
beleefbaar. De nog herkenbare tracés zijn het 
behoud waard en zouden onder de aandacht 
kunnen worden gebracht door middel van toe-
ristische fi ets- en wandelroutes. Het verhaal 
van de kinkenwegen is ook een verhaal van 
eeuwenoud (taal)grensoverschrijdend onder- 
nemerschap in het Drielandengebied. Met 
dit gegeven kan deze geschiedenis wellicht 
inspireren tot meer grensoverschrijdende sa-
menwerking aan een aantrekkelijk en fl ore-
rend landschap met een sterke en gedeelde 
identiteit. •

(1954), 77.
17   Boileau (1971), 262; Mersch, (2013), 323-335.
18  Gales (2004), 235.
19  Deze staat op de kadastrale kaart van Elsloo van cir-

ca 1811 als ‘Chemin d’Elsloo à Sittard dit den Cool-
Weg’. Daarmee is uitgesloten dat de wegnaam ver-
wijst naar de Staatsmijn Maurits die in de twintigste 
eeuw langs het tracé van deze weg werd aangelegd.

20 Gales (2004), 293.
21 Paulissen (2015), 79.
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Fabrikanten en dorpsnotabelen
De bouw van het buitenhuis is de ultieme uit-
drukking van de nieuw verworven sociale sta-
tus van de fabrikantenfamilie Knijff . Aart’s 
vader, Jan Knijff , was de eerste van de vele 
pannenfabrikanten rond Woerden die ook een 
politiek ambt kon gaan bekleden als wethouder 
van de kleine plattelandsgemeente Rietveld. 
Zoon Aart schopt het tot burgemeester en lid 
van de tweede kamer en wordt als notabele in 
de kleine provinciestad Woerden alom gepre-
zen om zijn maatschappelijke betrokkenheid.2 
De verdeftiging van de nieuwe notabelenfami-
lie Knijff , inclusief het gaan wonen op een bui-

tenplaats, is illustratief voor een totale beroepsgroep 
van buitenplaatseigenaren die rond die tijd opkomt en 
zich vestigt in een buitenplaatslandschap langs de Ou-
de Rijn dat dan al bijna twee eeuwen oud is.3 De bouw 
van Kop en Hagen vindt dan ook plaats in wat Mark 
Girouard de Indian Summer van de buitenplaatscultuur 
noemt. Het is de herfsttij van driehonderd jaar buiten 
wonen langs de Oude Rijn door achtereenvolgens het 
stedelijk patriciaat van steden als Leiden, Amsterdam 
en Utrecht en later door lokale stad en dorpsnotabelen, 
zoals de familie Knijff .

Onderzoek van het Oude Rijngebied
Tot nu toe is die bloeiende buitenplaatscultuur en het 
buitenplaatslandschap dat zich tussen 1600 en 1900 
langs de Oude Rijn tussen Utrecht en Leiden ontwik-
kelde nauwelijks onderzocht. In bekende overzichts-
werken van kastelen en buitenplaatsen van bijvoor-
beeld Stöver, Rijken en Olde Meierink worden langs 
de Oude Rijn wel een aantal buitenplaatsen opgevoerd 
maar blijft het beeld steeds fragmentarisch en beperkt 
tot een handvol bovengemiddeld luxueuze buitenplaat-
sen zoals het bekende Brittenrust, Raadwijk of Rijn-
stroom bij Alphen.4 Het zijn beelden die we gemakke-
lijk associëren met de allure van buitenplaatsen in de 
Vechtstreek, waardoor al snel de conclusie wordt ge-
trokken dat de ontwikkeling van het buitenplaatsland-
schap langs de Oude Rijn dan ook wel een afgeleide zal 
zijn van wat zich rond de Vecht, Amstel, Vliet of Haar-
lemmertrekvaart afspeelde. Hierdoor blijft de kennis 
over het gebied steken in een paradox. Enerzijds wordt 
het in de traditionele landschapshistoriografi e niet 
(h)erkent als buitenplaatslandschap en anderzijds wor-
den steeds dezelfde voorbeelden aangehaald die, zo zal 
blijken, niet bepaald representatief waren voor de ove-
rige buitens. Het is daarom de hoogste tijd dat het ge-
bied op zijn eigen merites wordt onderzocht en geke-
ken wordt welke sociale en geografi sche factoren de 
ontwikkelingsgeschiedenis van dit specifi eke buiten-
plaatslandschap gestuurd hebben. Die uitdaging lag 
ten grondslag aan mijn afstudeeronderzoek als afron-
ding van de masterstudie Landschapsgeschiedenis aan 
de Rijksuniversiteit Groningen.5

Reconstructie van een leefwereld
Tussen het ontstaan van het buitenplaatslandschap 
rond 1600 en het einde ervan begin twintigste eeuw, 
wisselde het aantal buitenplaatsen langs de Oude Rijn 
sterk. In het totaal zijn er zeker 120 locaties te vinden 

Jacob De la Court bouwde in 1640 op de locatie van de ruïne van ridderhofstad Meerburg 

het Hollands-classicistische huis Meerburg. Het vroeg ontwikkeld zelfbewustzijn van 

het patriciaat ten opzichte van de adel komt tot uitdrukking in de progressievere 

moderne bouwstijl van het buiten. 

De rol van kleiwinning op de ontwikkeling 
van een vergeten buitenplaatslandschap 

Deftig wonen aan de  Oude Rijn

In 1858 wordt er op de noordelijke oever van de Oude Rijn vlak buiten de stad Woerden 

door timmermannen en tuinlieden hard gewerkt om een splinternieuw buitenhuis in-

clusief omringend landschapspark en overtuin aan de rivier af te krijgen. Opdrachtgever 

en toekomstig bewoner is Aart Knijff (1836-1908), ‘een aanzienlijk pan- en steenfabri-

kant’. Hij noemt het buiten Kop en Hagen. Een rechtstreekse verwijzing naar de steen-

fabriek van de familie Knijff die al sinds de zeventiende eeuw op het terrein direct naast 

en achter de nieuwe buitenplaats ligt.1
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‘Het aantal buitenplaatsen langs de Oude Rijn 
wisselde sterk tot begin twintigste eeuw’

waar op enig moment een buitenplaats aanwe-
zig was.6 Om tot dit overzicht te komen is het 
essentieel dat het begrip buitenplaats niet, zo-
als in veel ander onderzoek, beperkt wordt tot 
wat vaak impliciet ‘echte’ buitenplaatsen wor-
den genoemd: grote, monumentale herenhui-
zen zoals we die kennen uit de Vechtstreek of 
de Binnenduinrand. Tot de wooncultuur van 
buitenplaatsen langs de Oude Rijn horen na-
melijk ook de kleinere huizen waar de stedelij-
ke elite tijdelijk of permanent verbleef, bijvoor-
beeld een boerderij met een bescheiden ‘heren-
voorhuys’. En juist daarin ligt voor de Oude 
Rijnzone één van de sleutels om het buiten-
plaatslandschap te kunnen reconstrueren, 

een eigen karakter te typeren en de ontwikke-
ling van het buitenplaatslandschap te kunnen 
begrijpen.

De trekvaart als aanjager
De eerste factor van belang om de opkomst van 
het buitenplaatslandschap te kunnen begrij-
pen is de complexe invloed van de ontwikke-
ling van de Oude Rijn als trekvaart in de twee-
de helft van de zeventiende eeuw, inclusief het 
graven van aanvullende waterverbindingen 
richting het noorden en het zuiden. Vervoer in 
dit deel van Nederland ging grotendeels over 
water of de daaraan gekoppelde dijken. De op-
timalisatie van die waterinfrastructuur tot sys-

teem van trekvaarten zorgde ervoor dat de bereikbaar-
heid van het gebied binnen een halve dag reizen werd 
opgerekt tot de totale huidige Randstad. Dit verklaart 
in hoge mate de grote variatie qua geografi sche her-
komst van de eigenaren die zowel uit Amsterdam als 
uit Rotterdam en vanuit zowel Den Haag als Utrecht 
kwamen. 

Nog belangrijker was de aanjaagfunctie die de omvor-
ming van de Oude Rijn tot trekvaart had op de welva-
rendheid van het gebied en vooral op knooppunten in 
het waternetwerk zoals Alphen. Rond die knooppun-
ten kon de klei-industrie door de beschikbaarheid van 
zowel grondstoff en als effi  ciënte afvoerkanalen fl ore-
ren, waardoor kleifabrikanten geleidelijk aan hun 
economisch en maatschappelijk vermogen konden 
uitbouwen. Hier was de scheepvaart op de rivier het 
levendigst, een belangrijke vestigingsvoorwaarde voor 
de zeventiende en achttiende-eeuwse eigenaren zo 
blijkt uit de vele verkoopadvertenties. En hier ont-
stond al heel vroeg een bovengemiddelde concentratie 
van permanent gevestigde notarissen en renteniers 
die zich ook gingen vestigen in het langzaam uitdijen-
de buitenplaatslandschap.

Het herenvoorhuis
Een tweede typisch gebiedseigen factor is de blijvende 
populariteit van een fysieke combinatie van een boer-
derij met een herenvoorhuis. In veel studies naar bui-
tenplaatslandschappen wordt deze vorm van buiten-
wonen weggezet als een inferieur voorstadium op weg 
naar de ‘echte buitenplaats’. De hardnekkigheid van 
deze diskwalifi catie van de boerenhofstede als buiten-
verblijf is te danken aan de founding father van het on-
derzoek naar buitenplaatslandschappen, Remmert 
van Luttervelt, die in zijn in 1948 gepubliceerde disser-
tatie over de Vechtstreek de boerderij met herenkamer 
of herenvoorhuis expliciet als overgangsvorm naar 
zijn ‘stadshuis buiten’ presenteerde en buitenplaats-
landschappen waar het agrarische aspect lang aanwe-
zig bleef (bijvoorbeeld langs het Gein) al wegzette als 
‘boers’.7 
In tegenstelling tot in de Vechtstreek, bleef een derge-
lijke fysieke verwevenheid tussen boerderij en buiten-
huis tot in de negentiende eeuw langs de Oude Rijn 
een volwaardige vorm van buitenwonen en werden er 
ook toen nog nieuwe voorbeelden gebouwd.8 Ook was 
er bij dergelijke buitens geen sprake van een minder-
waardig type buitenplaats met bijvoorbeeld een eige-
naarsgroep met een lagere maatschappelijke status of 
minder economisch vermogen. Het Oude Rijngebied is 

Vechtse allure bij buitenplaats Brittenrust bij 

Alphen in 1780. Eén van de weinig goed afgebeelde 

buitens in het gebied, maar nauwelijks repre-

sentatief voor de buitenplaatscultuur langs de 

Oude Rijnstreek.

‘Hier was de scheepvaart 
op de rivier het levendigst’

Het nog steeds 

bestaande monumen-

tale toegangshek van 

buitenplaats en vrije 

heerlijkheid Wilten-

burg is een interessant 

voorbeeld van een 

statussymbool op een 

boerderijbuitenplaats 

in het Groene Hart.
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daarmee een voorbeeld van een gebied waar het 
archaïsche begrip ‘hofstede’ heel lang de lading 
blijft dekken van de meeste buitenplaatsen. 
Juist van deze groep buitenplaatsen is tegen-
woordig nog het meeste terug te vinden. Dat 
komt doordat vooral de boerderij-buitenplaat-
sen na het wegtrekken van de laatste eigenaren 
door de al zittende pachtboeren werden opge-
kocht waarna het agrarisch gebruik de hoofd-
functie werd. Op die manier bleef de locatie en 
soms ook delen van het gebouw of de aanleg in 
stand. Nu nog verwijzen veel boerderijnamen 
langs de rivier rechtstreeks naar de namen van 
oude buitenplaatsen en hun eigenaren zoals Ja-
varust en Ringburg bij Bodegraven of Byelust 
en Agthoven richting Leiden. Ook herinneren 
een aantal monumentale hekwerken, zuilen 

en wapenschilden aan een verdwenen wooncultuur. 
Het lijkt er sterk op dat de in rijkdom toenemende boe-
renstand die vanaf de tweede helft van de negentiende 
eeuw de buitenplaatsen overnam waarde toekende aan 
de statuskenmerken van de buitenplaatsen en naast 
de fossiele naam ook visuele uitingen daarvan in stand 
hield of hergebruikte in hun boerderijen. Zo zijn bij 
Knodsenburg onder Bodegraven en bij Wiltenbrug in 
Sluipwijk nog steeds prachtige toegangshekken te 
vinden van al lang verdwenen buitenplaatsen die qua 
monumentaliteit in de Vechtstreek niet hadden mis-
staan. Twee zeventiende-eeuwse zandstenen leeuwen 
van buitenplaats Byelust onder Alphen werden na 
sloop hergebruikt bij een boerderij te Hazerswoude. 
En het neo-gotische tuinhuis van Huize Harmelen 
werd na de dood van de laatste eigenaar in 1913 opge-
kocht door de eigenaar van een nabijgelegen boerderij 
waar het na decennia lange verwaarlozing aan het be-
gin van deze eeuw werd ‘herondekt’ en na restauratie 
sinds 2005 weer in volle glorie in het landschapspark 
van Huize Harmelen staat. 

De complexe invloed van kleiwinning
Net als in veel andere buitenplaatslandschappen in 
West-Nederland bereikt het aantal buitenplaatsen in 
het Oude Rijngebied rond 1800 een keerpunt, waarna 
groei omslaat in krimp. In andere gebieden, zoals de 

Vechtstreek, is dat verval snel en heftig.9 In de Oude 
Rijnstreek is er echter tussen 1760 en 1840 sprake van 
een transitieperiode waarbij oude eigenaren wegtrek-
ken, nieuwe eigenaren zich vestigen en de buiten-
plaatsen zelf ook transformeren qua omvang en opzet. 
De kleiwinning in het gebied had op al die ontwikke-
lingen een directe of indirecte invloed. Soms elkaar 
versterkend, maar even zo vaak juist tegenstrijdig om-
dat het de afbraak van buitenplaatsen zowel versnelde 
als vertraagde. De invloed van kleiwinning is dan ook 
één van de meest gebiedseigen en tegelijkertijd com-
plexe sturende factoren. 
De bron van kleiwinning ligt in de geomorfologische 
opbouw van het landschap van de Oude Rijn dat wordt 
bepaald door een patroon van zavelachtige oeverwal-
len, kleiige komgronden of ‘kleiboorden’ en grote uit-
gestrekte veenvlaktes, die allen tijdens het holoceen 
zijn ontstaan. De kleiwinning langs de rivier vond zijn 
oorsprong in de middeleeuwen. De eerste steenbakke-
rijen in Utrecht worden al vermeld in 1290 en in Woer-
den in 1370. Gedurende de zestiende eeuw neemt de 
kleiwinning industriële vormen aan door de stedelijke 
bloei binnen Holland en Utrecht waardoor er meer be-

De Oude Rijn is een deel van een grotere rivierloop in de provincies 

Utrecht en Zuid-Holland. Ter hoogte van Wijk bij Duurstede takt de 

rivier als Kromme Rijn af vanuit de Nederrijn om via Utrecht en Leiden 

bij Katwijk in zee uit te komen. Het onderzoeksgebied tussen Utrecht 

en Leiden is 52 kilometer lang. Zichtbaar is de verdeling van de 126 

geografi sch te lokaliseren buitens langs de Oude Rijn. Opvallend is 

het verschil in intensiteit tussen de beide provincies en de grote 

concentratie buitens rond Alphen aan de Rijn.

buitenplaats kern (huis, tuin en park)
agrarische gronden behorend tot de buitenplaats

Omvang buitenplaatsen langs de Oude Rijnrond 1832

Utrecht

Leiden Leiderdorp

Alphen aan de Rijn

Koudekerk 
aan de Rijn

Bodegraven

Nieuwerbrug

Zwammerdam

Woerden

Harmelen

0 5 km

‘Nu nog verwijzen veel boerderijnamen 
rechtstreeks naar oude buitenplaatsen’

Tuinhuis ’t Spijck van Huize Harmelen is in neogoti-

sche stijl gebouwd in de eerste helft van de negen-

tiende eeuw. Het tuinhuisje is na jaren van verwaar-

lozing in 2005 gerestaureerd en teruggeplaatst in 

het park. Recentelijk heeft het huisje weer een 

onderhoudsbeurt gehad en blijft zo bijdragen aan 

de beleving van het buitenplaatsverleden van het 

gebied. 

hoefte was aan het eindproduct en door de eis 
(bijvoorbeeld in Woerden in 1584) dat huizen in 
de stad een hard dak en stenen muren dienden 
te hebben. 
Bij de kleiwinning werd meestal alleen de bo-
venlaag afgegraven en met kleivletten via de ri-
vier naar de steenbakkerijen getransporteerd. 
In de loop der tijd moest de klei van steeds ver-
der weg gehaald worden en het proces breidt 
zich dan ook als een olievlek langs de rivier uit. 
Na Linschoten en rond Harmelen kwamen de 
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Woerdense kleifabrikanten waaronder onze 
Knijff  uiteindelijk in de negentiende eeuw tot 
aan Vleuten. Hoewel de kleiwinning veel min-
der grootschalig en planmatig van aanpak was 
dan de turfwinning die noordelijk en zuidelijk 
van de Oude Rijn plaatsvond, is uiteindelijk 
bijna de totale rivierzone tussen Leiden en de 
Meern op enig moment afgegraven. 

De invloed van de waterschappen
Geschrokken van het landverlies dat bij de roof-
bouw van de turfwinning ontstond, werden er 
door de waterschappen al vanaf de achttiende 
eeuw strenge keuren op de kleiwinning uitge-
geven. Deze reguleerden de manier van win-
ning, de wijze van afwerking, de diepte van 
ontgronding en daarmee feitelijk ook het tem-
po van de winning doordat ieder perceel toe-
stemming (consent) van het Hoogheemraad-
schap nodig had voordat tot ontgraving (‘af-
tichtelen’) mocht worden overgegaan. In dit 
gebied hadden eigenaren en fabrikanten daar-
voor te maken met of het Hoogheemraadschap 
Rijnland of het Groot-Waterschap Woerden. De 
manier van consent verlenen verschilde tussen 
beide waterschappen, wat zijn neerslag heeft 
gehad op de omvang die de buitenplaatsen 
langs de rivier wisten te bereiken.
In Rijnland werden consenten perceel voor per-
ceel verleend waardoor de uitkleiing en de 
transformatie van het landschap geleidelijk 
ging en veel percelen uiteindelijk weer als 

grasland gebruikt werden. Rijnland stelde minder 
strenge eisen aan de ‘toemaak’ (het afwerken van de 
afgegraven percelen) en verving dit door een fi nancieel 
waarborgsysteem. Hierdoor bleef het landschap tus-
sen Leiden en Bodegraven open. Dit in tegenstelling 
tot het gebied oostelijk van Woerden dat viel onder het 
Groot-Waterschap Woerden waar vaker consenten voor 
grote blokken gegeven werden en ook de eisen voor 
toemaak strenger werden geformuleerd. Ondanks die 
strengere eisen bleek er juist in dit gebied vaker sprake 
van roofbouw waarbij het land te diep werd afgegra-
ven en er natte moerascomplexen ontstonden die 
landbouwkundig niet meer te gebruiken zijn. 
Voor de al aanwezige regionale bestuurselite zoals de 
families Bredius en Van Teylingen rond Woerden en 
de Van Beusichems in Harmelen boden deze onlanden 
echter een eenmalige kans om hun betrekkelijk kleine 
buitenplaats tot landgoed achtige proporties uit te 
bouwen (Huize Harmelen) of een compleet nieuwe 
buitenplaats te stichten (Rijnoord en Boschlust). Er is 
daarmee een directe relatie tussen kleiwinning en de 
negentiende-eeuwse uitgroei van buitenplaatsen naar 
landgoederen. Het nog bestaande Vijverbos te Harme-
len is daar een bekend voorbeeld van. Door het te diep 
uitkleien in de achttiende eeuw was een groot gedeelte 
van de polder Indijk en Oudeland al rond 1800 niet 
meer bruikbaar als agrarische grond. Na aankoop 
wordt het door Adriaan van Beusechem (1776-1846), 
ambachtsheer van Harmelen en bewoner van het tot 
buitenplaats getransformeerde kasteel Huize Harme-
len, omgevormd tot jachtgebied en uitgestrekt kas-
teelpark. 

Sociale stijging
Een tweede eff ect van de bloeiende klei-industrie op 
het buitenplaatslandschap ontstond door de sociale 
stijging van de fabrikanten. Vanaf de tweede helft van 
de achttiende eeuw wisten zij zich door het verbreden 
van hun activiteiten, deelname aan lokaal bestuur en 
slimme huwelijkspolitiek steeds meer te manifesteren 
als onderdeel van het lokale patriciaat inclusief het 
overnemen van de cultuur van het buitenwonen. 
De familie Van Lelyveld uit Leiden is een vroeg bekend 
voorbeeld van die ontwikkeling. In de zeventiende 
eeuw zijn leden van de familie naast kalkbrander ook 
al koopman. Hierdoor kan de familie zich na het ver-
werven van voldoende economische macht na 1700 ook 
politiek gaan manifesteren en maakt ze rond 1750 al 
onderdeel uit van het regentenpatriciaat. Al in het be-
gin van de achttiende eeuw kopen de drie broers Lely-
veld de oude, tot buitenplaats doorontwikkelde, hof-
stede Agthoven bij Leiderdorp. Hoewel de aankoop 
waarschijnlijk ook gericht was op het verwerven van 
goede kleigrond laat de familie de tuin moderniseren 
en blijft de buitenplaats tot de sloop in 1880 door verer-
ving binnen de familie. De meeste kleifabrikanten-
families zoals Clant, Hoff ner de Kanter en de eerder 
genoemde Knijff ’s maken een vergelijkbaar proces 
door, zij het vaak later. Rond 1800 is al 11 procent van 
de eigenaren van buitenplaatsen een fabrikant. In de 
periode 1850-1900 stijgt dit door tot bijna 25 procent. 
Het moment dat de kleifabrikanten het aankopen van 
een buitenplaats gaan zien als instrument voor het 
verder uitbouwen van hun economische, politieke en 
maatschappelijk vermogen valt samen met het weg-
trekken van de oude eigenaren, het stedelijk bestuurs-
patriciaat. Hier zijn meerdere redenen voor, twee 
daarvan zijn ook terug te voeren op de kleiwinning in 
het gebied zelf. Het Oude Rijngebied lijkt rond die tijd 
steeds minder te voldoen aan de eisen die het stedelijk 

patriciaat stelt aan een aantrekkelijk buiten-
plaatslandschap. De levendigheid van de om- 
geving die in de achttiende eeuw nog wordt 
aangeprezen in verkoopadvertenties wordt nu 
steeds meer een probleem. Dat komt in hoge 
mate door de toenemende schaalvergroting van 
de kleiwinning. Hierdoor ontstonden er direct 
langs de rivier steeds grotere complexen in 
combinatie met andere industrieën, zoals de 
sterk vervuilende ivoorzwartfabriek bij Alphen 
die midden in het meest intensieve deel van het 
buitenplaatslandschap lag en door het verbran-
den van beenderen een dusdanig onaangename 
rottings- en verbrandingslucht verspreidde 
waardoor er steeds meer klachten over kwa-
men. 
Aanvankelijk proberen buitenplaatseigenaren 
door het aankopen van extra grond direct langs 
de rivier en aan de overzijde van het water grip 
te houden op het uitzicht en de aanwezige 
functies rond hun buitenplaats. Maar het tij 
voor de riviergebonden buitenplaatscultuur is 
dan al afl opend. Veel eigenaren van buiten-
plaatsen langs de Oude Rijn verlaten hierdoor 
gedurende de negentiende eeuw het gebied en 
laten hun verouderde buitenplaatsen verkopen 
of afbreken. Ook in dit proces speelt de aanwe-
zige klei een directe rol. Het blijkt dat het voor 
eigenaren steeds aantrekkelijker wordt om de 
verouderde buitenplaatsen vooral te verkopen 
vanwege de klei die in de bodem zit. Het biedt 
namelijk de kleifabrikanten de mogelijkheid 
om dicht bij hun fabrieken goede kleigronden 
te verwerven waarvan de winnings- en trans-
portkosten laag zijn. De waarde van de onder-
grond van buitenplaatsen wordt dan ook snel 
hoger dan de opstal en steeds vaker zien we na 

Kleiwinning in het gebied is een goed voorbeeld van een conditionerende factor die voor verschillende personen ver-

schillend uitpakt. Voor de één een kans om gronden aan te kopen om buitenplaats en landgoed te vergroten. Voor de 

ander is de industrialisatie die bij de baksteenfabricage hoort juist een bedreiging van de aantrekkelijkheid van de 

buitenplaats. Op deze kaart is het totale traject waar kleiwinning heeft plaatsgevonden afgebeeld.
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1800 dan ook in verkoopadvertenties expliciet 
vermeld staan dat buitenplaatsen al met ‘con-
sent tot uitaarden’ worden verkocht. Bijvoor-
beeld op de monumentale zeventiende-eeuwse 
buitenplaats Langerode waar al in 1778 bij de 
verkoop wordt bedongen dat de buitenplaats 
door de koper dient te worden afgebroken en 
het land afgetichteld.10 

Kleiwinning als gebiedseigen 
accent

Het eff ect van de bloeiende achttiende-eeuwse 
klei industrie op het buitenplaatslandschap is 
achteraf gezien daarmee niet alleen groot, 
maar vooral ook paradoxaal omdat het de te-
rugvalfase zowel versneld als vertraagd heeft. 
De industrialisatie van het landschap en de 
stijgende waarde van grond die kon worden 
afgekleid stimuleerde een versnelde afbraak. 
Tegelijkertijd bood het kansen voor bestaande 
eigenaren om de kleine buitenplaatsen uit te 
breiden tot landgoedachtige proporties, waar-
door ze langer mee konden in veranderende 
smaakvoorkeuren. En de fabrikanten zelf wer-
den potentiële kopers, ze stapten in het gat van 
hun wegtrekkende voorgangers en remden 
daarmee de afbraak van het aantal buitenplaat-
sen juist weer. 
De complexe en paradoxale invloed van klei-
winning is maar één van de verklarende facto-
ren die uit het onderzoek naar voren komen 
maar wel één van de meest gebiedseigen. Juist 
in het speuren naar dat soort gebiedseigen ac-

centen ligt volgens mij de sleutel om het verschil in 
opkomst, bloei en neergang van de Oude Rijn en ande-
re riviergebonden buitenplaatslandschappen te kun-
nen verklaren. En daar is binnen het onderzoek naar 
buitenplaatscultuur grote behoefte aan, omdat vooral 
de Vechtstreek nog te vaak en vooral te gemakkelijk 
wordt gebruikt als blauwdruk voor andere buiten-
plaatslandschappen met een oorsprong in de Gouden 
Eeuw. 

Het huidige buitenplaatslandschap 
Als u zelf op zoek wilt gaan naar het buitenplaatsland-
schap langs de Oude Rijn zult u bedrogen uitkomen. 
Niet alleen is het fysiek bijna onmogelijk om de route 
langs of over het water tussen Utrecht en Leiden nog 
af te leggen. Ook van de meeste buitenplaatsen zelf is 
er bijna niets meer over. Als Willem Regt in 1920 het 
eerste overzichtsartikel over het buitenplaatsland-
schap rond Alphen schrijft, zijn de meeste al verdwe-
nen en constateert hij weemoedig dat ‘overal elders 
zijn de terreinen der voormalige buitenplaatsen door 
de industrie in gebruik genomen; waar zich vroeger 
nog een smaakvol plantsoen met een aardige koepel 
bevond, een lust voor de oogen; daar grijnst u thans 
een wanstaltige betonfabriek of een collectie arm-
zalige loodsen tegen’.11 
Sinds de jaren twintig is het beeld er niet beter op ge-
worden. Nog tot in de jaren zestig werden de buiten-
plaatsen op grote schaal ontmanteld. Meestal door 
sloop. Soms door omvorming naar een andere functie. 
Met het verdwijnen van de buitenplaatsen lijkt ook de 
geschiedenis van het buitenplaatslandschap en de on-
derliggende buitenplaatscultuur uit het collectieve ge-

heugen verdwenen. In zowel het Ruimtelijke 
Ordeningsbeleid als de toeristische branding 
van het gebied speelt dit deel van de land-
schapsbiografi e van de Oude Rijnzone tot nu 
toe geen enkele rol. Maar ook zonder die over-
koepelende geschiedenis worden de nog over- 
gebleven relicten gekoesterd door de huidige 
bewoners waardoor je al fi etsend langs de Oude 
Rijn hier en daar nog een glimp op kunt vangen 
van de bloeiende buitenplaatscultuur die er 
ooit was. Zo ook bij Kop en Hagen van pannen-
bakker Knijff . Een aantal jaren geleden werd 
het buiten volledig gerestaureerd waardoor het 
als villa in al zijn voornaamheid weer opvalt 
tussen de omliggende boerderijen. Ook aan de 
andere kant van Woerden is het afgelopen jaar 
fors geïnvesteerd in het weer zichtbaar maken 
van het buiten Rijnoord dat nu zijn oorspron-
kelijke visueel zeer markante positie op de aan-
sluiting van Oude Rijn en stadsgracht weer 
heeft teruggekregen. 
Ondanks dat het antiek dat er nog is prachtig 
wordt opgepoetst, ligt er nog wel een duidelij-
ke taak voor de landschapshistorici om de sa-
menhang tussen al die overgebleven fragmen-
ten weer inzichtelijk te maken. Pas dan kan 
het publiek al die zeventiende-eeuwse gevelste-
nen, die paar overgebleven monumentale voor-

huizen bij een boerderij zoals Agthoven en al die ‘gekke’ boerderijna-
men zoals Knodsenburg, Javarust en Raadwijk weer in een context 
plaatsen. Bij de sporen van de nog veel minder zichtbare relicten van de 
Romeinse limes die precies dezelfde route volgt is dat met veel inzet ook 
gelukt. Nu de buitenplaatscultuur nog. Notabele Knijff  zou er maar wat 
trots op zijn. •
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grafi sch te lokaliseren en daarom in het onderzoek 
verder buiten beschouwing gelaten. 

7   Luttervelt (1948); Wijck (1982).
8   Zie voor een uitgebreidere beschrijving ook Van 

Oosterom (2016).
9   Mulder (2006).
10  Labordus (2003). 
11   Regt (1920), 133.
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NOTEN
1   De naam verwijst naar het fabricageproces van bak-

stenen waarbij stenen ‘kop op kop’ tegenover elkaar 
te drogen worden gezet op schranken. Deze rij 
schranksgewijs opgestapelde stenen worden 
(droog)hagen genoemd.

2   Alkemade (1990).
3   In dit artikel wordt in lijn met het onderzoek conse-

quent gesproken over de Oude Rijn als aanduiding 
voor het totaal van de deels gekanaliseerde rivier 
tussen Utrecht en Leiden. Het deel tussen Utrecht 
en Harmelen heet echter offi  cieel Leids(che) Rijn. 

4   Rijken (2005); Stöver et al. (2000); Olde Meierink et 
al. (1995).

5   Het resultaat is de scriptie Gronden van vermaak; een 
reconstructie van de ontwikkeling van de buitenplaats 
cultuur en het buitenplaats landschap langs de Oude Rijn 
tussen Leiden en Utrecht voor de periode 1600-1900, te 
downloaden via de website   www.rug.nl/research/
kenniscentrumlandschap. 

6   Er zijn duidelijke aanwijzingen uit het onderzoek 
naar verkoopadvertenties en verkooptransacties 
dat er nog meer buitenplaatsen zijn geweest. Deze 
zijn wel bij naam bekend maar nog niet exact geo-
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‘De buitenplaatscultuur 
lijkt ook uit het geheugen 
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Op de kaart van Blaeu uit 1665 is de prominente 

rol van de Oude Rijn tussen Woerden en Leiden in 

het waternetwerk duidelijk zichtbaar.
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Een bijdrage tot Brabantse 
gehuchtvorming

De metamorfose van
grote Meierijse hoeven  

N

De Meierij van ’s-Hertogenbosch
Dankzij de analyse van een gedetailleerd verslag van 
de bouwkundige toestand van grote boerderijen in de 
Meierij van ’s-Hertogenbosch in 1662 en de lotgevallen 
van die boerderijen daarna, kan daar voor een klein 
groepje wat meer over gezegd worden. Daarbij zien 
we ook de boerderijgebouwen zelf geheel van uiterlijk 
veranderen, waarbij in verrassend veel gevallen van 
binnen toch de oude bouwstructuur gehandhaafd 
bleef.3

De streek die nog steeds bekendstaat als de Meierij 
van ’s-Hertogenbosch was een van de vier kwartieren 
van het middeleeuwse hertogdom Brabant, naast de 
kwartieren van Leuven, Brussel en Antwerpen. De 

Zo zagen Josse de Momper en Jan Brueghel de Jonge rond 1630 

het leven op een hoeve in de Meierij.
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De zandgronden ten zuiden van de grote rivieren waren in 

de negentiende eeuw nog een typisch gehuchtenland. 

Arthur Steegh telde er ooit 2178 gehuchten naast 183 dorps-

kommen en 13 steden en stadjes: gemiddeld 12 gehuchten 

per dorp! Er zijn verspreid over de eeuwen minimaal vier 

generaties dorpskommen te onderscheiden.1 Ook bij de 

gehuchten zijn er talloze perioden en manieren van 

gehuchtvorming geweest. De eerste gehuchten ontston-

den waarschijnlijk bij de vrijmaking van de akkers in de 

twaalfde en dertiende eeuw, gevolgd door gehuchtvorming 

bij latere grote ontginningen en bij kleintjes op de rand van 

de heide: gehuchtnamen van het type Heikant komen in 

Steeghs materiaal minstens zeventig keer voor. Door al dat 

geknabbel aan de heide schoof de heiderand op en daar-

door vind je soms een Voorste en een Achterste Heikant 

vlak bijeen. Ook zijn er gehuchten gevormd door het opde-

len van grote boerderijen. Steegh en Kakebeeke wezen daar 

al op, maar konden er geen goed gedocumenteerde voor-

beelden van voorleggen, zodat ze er ook geen datering aan 

konden verbinden.2

1662 - 2016
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Meierij besloeg een groot deel van het oosten 
van de huidige provincie Noord-Brabant. Het 
gezag kwam hier in de twaalfde en dertiende 
eeuw in handen van de hertog van Brabant, die 
voor het beheer van zijn domeinen aldaar een 
meier aanstelde.
Na de verovering van de stad ’s-Hertogenbosch 
door de Republiek in 1629 en de Vrede van 
Munster in 1648 ging de Meierij deel uit maken 
van Staats-Brabant, een gebied dat geen eigen 
bestuur had, maar vanuit Den Haag bestuurd 
werd. Het bezit van in Staats-Brabant gevestig-
de katholiek-kerkelijke instellingen werd door 

‘Het hoofdgebouw was het woonstalhuis, 
het onderkomen voor het boerengezin 
en de koeien’

de Republiek geconfisqueerd en onder beheer gesteld 
van de Raad van State. Die wilde deze bezittingen ver-
kopen, maar dan moest eerst duidelijk zijn wat het be-
trof. Daarom werden inventarisatierondes gehouden. 
Het resultaat van de tocht van begin 1662 is een 220 
bladen tellend rapport, het Verbaal van Guilliam van Cam-
phen en Blom.4 Het betreft 116 objecten, waarvan hon-
derd boerderijen: de zogenoemde Statenhoeven. De 
tekst is getranscribeerd en raadpleegbaar op internet.5 
Hier wordt er kortweg naar verwezen als het ‘Verbaal’. 

Boerderijen in het landschap
Vanaf ruwweg de dertiende eeuw zit de zand-Brabant-
se boer meestal op min of meer eigen land, huurt er 
nog wat bij en verhuurt hij misschien ook wat land. 
Zijn ‘eigen’ grond is in feite grond van de hertog of een 
lokale of regionale heer, maar tegen betaling van een 
jaarlijkse cijns van bijvoorbeeld zes Leuvense pennin-
gen per bunder kan de boer die grond gebruiken en als 
zijn bezit beschouwen. Hij kan het land verkopen en 
kopen en zijn kinderen kunnen erven. Overdracht van 
het land gebeurt meestal voor de plaatselijke schepen-
bank, in de Meierij ook vaak voor die van ’s-Hertogen-
bosch.
Het boerenbedrijf was in de regel niet groot, enkele 
hectaren bouwland en evenveel grasland of hooiland 
en een boerenerf waarop het woonhuis en een schuur 

stonden. Het akkerland lag deels in de plaatse-
lijke open akkers en deels in de zone met om-
heinde percelen eromheen. Grond die daar lag 
was driesgrond met een cyclus van enkele ja-
ren, waarvan het veld maar één jaar bouwland 
was. In andere jaren was het groes, slechte 
weide, tuingrond of zelfs heide. In de drieszo-
ne stonden ook de boerderijgebouwen.6 Het is 
moeilijk de omvang van het bouwland van de 
gewone boer te schatten. In de regel zal hij tus-
sen de 1,5 en 3 hectare bouwland hebben ge-
had.7 Voor het weiden van het vee, het maaien 
van heide en later ook het steken van heide-
plaggen waren er de gemene gronden. Die wa-
ren in principe voor alle boeren toegankelijk. 
Het gebruik was er met keuren geregeld.
Naast deze kleine boerenbedrijven waren er 
ook grote, die meestal behoorden tot de bezit-
tingen van de plaatselijke of regionale heren, 
of van nabije of verre kerkelijke instellingen. 
Die hoeven werden verpacht en besloegen vaak 
tientallen hectaren, bestaande uit akkers, wei-
den, hooilanden en zelfs eigen heide. Daar-
naast konden ook zij de gemene gronden ge-
bruiken. Soms lagen de boerderijgebouwen en 
de meeste landerijen buiten de open akkers en 
de drieszone daaromheen. Het is dit type grote 
pachthoeven – de Statenhoeven – dat door Blom 
en Van Camphen in 1662 werd bezocht. Hun 
bevindingen gelden dus niet per se ook voor de 
niet beschreven kleine boerderijen.

Grote Meierijse hoeven
Het Verbaal van Blom en Van Camphen laat 
ons de Statenhoeven zien zoals ze 354 jaar gele-
den waren, kort na het einde van de Tachtigja-
rige Oorlog en vóór de algemene ‘verstening’ 
van de gebouwen. Centrum van het boerenbe-
drijf was toen de woning van de boer met aan- 
en bijbouwsels die ruimte boden aan werktui-
gen, vee, voorraden en oogst. Al die gebouwen 
stonden op het boerenerf, dat ook nog ruimte 
bood voor de mesthoop en rijpaden. Bij het 
boerenerf lagen nog de hof voor wat kleine 
tuinbouw, een boomgaard waarin ook beesten 
konden weiden en bij een grotere hoeve een 
paardenwei en waterpoel. Gemiddeld stonden 

er vijf gebouwen op het erf, oplopend tot acht. Dit 
wordt een meerledige hoeve genoemd.8 Het hoofdge-
bouw was het woonstalhuis, het onderkomen voor het 
boerengezin en de koeien. Een flinke schuur diende 
voor opslag van hooi en de graanoogst. Op driekwart 
van de erven stond ook een schaapskooi. Soms was die 
zelfs het grootste gebouw. Op twee derde van de erven 
stond nog een schob waarin karren en werktuigen een 
plaats vonden. Iets minder vaak was er een aparte var-
kenskooi en bij de helft van de boerderijen werd een 
bakhuisje vermeld. En dan was er nog een reeks ande-
re bouwsels die minder vaak voorkwamen. Alle gebou-
wen hadden hetzelfde basisontwerp: een dragende ge-
bintenstructuur van zware balken, met daarop een 
strooien dak en eromheen een wand van met leem be-
smeerd vlechtwerk, in de vorm van een hallenhuis. 
Stenen wanden waren zeldzaam: ze werden bij slechts 
5 procent van de Statenhoeven vermeld. Het Verbaal 
geeft geen uitsluitsel over de vraag of het woonstal-
huis een kortgevel- of een langgevelboerderij was, 
maar een kortgeveltype – met de toegangen in de korte 
gevels – lijkt het meest waarschijnlijk.9

Het huidige beeld van ‘de Meierijse boerderij’ is heel 
anders: één enkel lang gebouw op het erf en mis-
schien ook nog een bakhuisje of schuurtje. In dat ene 
gebouw zijn dan de woning, stal, schuur en schob op-
genomen. Van een schaapskooi op het erf is nergens 
sprake. Door de aaneenschakeling van functionele on-
derdelen hebben die allemaal hun toegang(en) aan de 
lange zijde van het gebouw, reden om dit een ‘langge-
velboerderij’ te noemen. Het gebouw heeft altijd ste-
nen wanden, met soms een stukje plankenwand. Het 
dak is nu gedekt met riet, niet met stro, en heeft veel-
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Ligging van de Meierij van ‘s-Hertogenbosch ten opzichte 

van de provincie Noord-Brabant.
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al een brede rand met pannen.12 Het Monu-
menten Inventarisatieproject gaf van 1515 Mei-
erijse boerderijen het type op: drie kwart was 
een langgevelboerderij.13 Veel van dit soort 
boerderijen zijn bij restauratie gewijzigd in 
woonboerderijen, waarbij de voormalige werk- 
ruimten ook tot woonruimte zijn gemaakt.
Blijkbaar is de Meierijse boerderij tussen 1662 
en 1920 volkomen van gedaante veranderd. 
Maar waarom, wanneer, welke krachten zaten 
daar dan achter en hoe hangt dit samen met de 
ontwikkeling van het landschap? Om deze vra-
gen te kunnen beantwoorden, is geprobeerd de 
in 1662 beschreven hoeven door de eeuwen 
heen te volgen in hun ontwikkeling.

Blijven, delen of verdwijnen
Een eerste vereiste voor dat volgen is dat de Statenhoe-
ven kadasternauwkeurig gelokaliseerd moesten wor-
den. Met de hulp van veel lokale kennis bleek dat bij 
82 hoeven mogelijk. Het is dan mogelijk de beschrij-
ving uit 1662 te vergelijken met wat het kadaster in 
de jaren 1811-1831 optekende en met wat er nu op die 
plaats aan gebouwen staat.
Het Verbaal was de voorbereiding op de verkoop van de 
hoeven door de Raad van State. Voor de honderd hoe-
ven was die verkoop een belangrijk moment in hun 
geschiedenis. Als pachthoeve van een abdij of kerkelij-
ke instelling waren ze altijd beschermd geweest tegen 
opdelingen of verkopingen. Soms waren ze langzaam 
maar gestaag uitgebreid door het ontginnen van extra 

gronden of toevoeging van vrome schenkingen. Na 
verkoop aan particulieren verviel die stabiliteit. De 
hoeve kreeg te maken met de gewone effecten van 
deling tussen erfgenamen en de mogelijkheid dat 
een eigenaar delen verkocht als hem dat zo uitkwam. 
De hoeven, die in 1662 duidelijk groter waren dan 
gewoonlijk, zullen erdoor verkleind zijn en meer op 
gewone boerderijen zijn gaan lijken.
Wat merken we daarvan? Uit de eerste kadastrale kaar-
ten blijkt dat de meeste veranderingen op het erf al 
voor 1831 hebben plaatsgevonden. Van de 82 gelokali-
seerde hoeven uit 1662 waren er in 1831 al vijf afgebro-
ken. Van de resterende 77 waren er 48 gewoon blijven 
bestaan, maar 29 waren gedeeld, wat daar 83 bedrijven 
van had gemaakt. Na 1831 ging dit proces uiteraard ge-
woon verder. In totaal verdwenen er 31 van de 82 hoe-
ven uit 1662. Er bleven 26 hoeven uit 1662 als enkelvou-
dige hoeve bestaan in 1831 én in 2015.
Voor 47 hoeven kan worden nagegaan of het verdwij-
nen, blijven of delen iets te maken heeft met de groot-
te van het bedrijf in 1662, als we die mogen afmeten 
aan het aantal gebouwen op het erf en de oppervlakte 
akkerland zoals opgegeven in het Verbaal. Dan blijkt 

dat de boerderijen die na 1662 verdwenen de 
kleinste waren. Het waren de grote hoeven uit 
1662 die nadien verdeeld werden: ze hadden in 
1662 twee gebouwen meer dan de verdwijners 
en het dubbele aan akkerland. Verdere analyse 
leert dat de niet gesplitste hoeven tussen 1662 
en 1831 gemiddeld bijna één gebouw kwijtraak-
ten; vermoedelijk was dit meestal de schaaps-
kooi. We zien een nog niet voltooide beweging 
van een meerledige hoeve van vijf gebouwen 
naar een langgevelboerderij met alles onder 
één dak. Bij alle hoeven nam het aantal gebou-
wen na 1831 verder af. 

Van hoeven naar gehuchten
Sommige Statenhoeven zijn al tijdens of kort 
na de verkoop door het land aan particulieren 
uiteengevallen, soms in twee maar ook wel in 
een veel groter aantal boerderijen. Toen de 
Raad van State in 1740 eindelijk eens de laatste 
hoeven wilde verkopen, werd zelfs nadrukke-
lijk besloten de grote hoeven eerst op te split-
sen zodat ze voor meer kopers betaalbaar zou-
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ACHTERBOS

mdat de geschiedenis van de hoeve Achterbos 
door Jan Timmers is uitgezocht, is het in dit 
geval mogelijk een ‘stamboom’ op te stellen 

van de boerderijen die eruit voortkwamen. Achterbos 
was, mogelijk al sinds de middeleeuwen, bezit van de 
abdij Binderen. Dit klooster in Helmond, toegewijd aan 
Maria, werd in 1244 gesticht door Maria van Leuven, 
een dochter van hertog Hendrik i van Brabant. Het had 
vóór 1648 een groot aantal bezittingen in de regio. In 
de meeste gevallen, ook voor Achterbos, is niet bekend 
wanneer dit bezit is verworven.10

Achterbos was vanaf 1648 een van de Statenhoeven. In 
1664 kocht Johannes Pieterson, de toenmalige rent-
meester van de Statenhoeven, deze pachtboerderij. 
Onder de familie Schenaarts werd Achterbos in de pe-
riode 1740-1780 uitgebreid met een aantal huizen, bij-
voorbeeld door bestaande schuren te verbouwen. 
Door deze investeringen werden de grote bijgebouwen 
omgebouwd tot langgevelboerderijen. Hierna werd 
Achterbos in 1760 in drie delen verkocht, elk met een 
eigen huis. De kopers moesten zelf de onderlinge ver-
deling van de erven regelen, omdat er tussen hun drie 
huizen meer huizen en schuren lagen. De kadastrale 
kaart van 1832 laat zien dat er toen vijf boerderijen 
stonden. Vier dicht bij elkaar gelegen boerderijen wer-
den in 1874 door brand getroffen. De boerderij Achter-
bos 10 is daarna grotendeels vernieuwd, waaraan de 
jaarankers ‘1874’ tegen de korte gevel nog herinneren. 

schuur of stal

later tot aparte hoeve
verbouwde schuur of stal

oorspronkelijke hoeve

perceelscheiding

Gehuchtvorming Achterbos bij Asten

na 1840

splitsing 1800

splitsing 1797

splitsing 1740-1760

0 50m

Achterbos 9 in de jaren zeventig. Dit was 

het woonstalhuis van de Binderse hoeve. 

Rechts nummer 6, een tot boerderij om-

gebouwde schuur van de hoeve.

Plattegrond van Achterbos op basis van de kadasterkaart van 

1832. Vanuit de oorspronkelijke hoeve zijn er nieuwe boerderijen 

ontstaan, die op hun beurt later ook weer gesplitst zijn. 

‘Veel van dit soort boerderijen zijn bij 
restauratie gewijzigd in woonboerderijen’

Ook de andere gebouwen zullen toen herstel nodig 
hebben gehad. Het groepje van vier langgevelboerderij-
en langs de weg is in de negentiende eeuw met een vijf-
de uitgebreid, mogelijk tijdens de herbouw en het her-
stel na de brand van 1874.11

Achterbos op een foto uit 1978, met zicht 

op drie langgevelboerderijen.
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den worden.14 Door dat splitsen vinden we later 
op die plek een gehucht dat de naam van de 
oorspronkelijke hoeve draagt. De Postelse hoe-
ve Ten Boomen in Lierop en de hoeve Ten Roode 
te Someren produceerden zo zelfs gehuchten 
van zes boerderijen. Dit zijn niet de enige door 
deling gevormde gehuchten; ook Wolfswinkel 
(nu Het Bosch genoemd) in Bladel, Moorsel en 
Stipdonk in Lierop, (Grote) Bottel in Deurne en 
Achterbos in Asten ontstonden of groeiden 
door deling van een Statenhoeve. Misschien 
zijn ook de groepen boerderijen rond de hoeve 
Hazeldonk in Vlierden en de Hoeve bij het Bos 
in Hoogeloon vanuit een hoeve gegroeide ge-
huchten ontstaan. Archiefonderzoek zou daar 
meer licht op kunnen werpen. In Bladel vorm-
de de hoeve Nijgen eveneens een gehucht, dat 
rond 1800 de naam Franse Hoef kreeg. Door die 
naamsverandering was het volgen van de his-
torische ontwikkeling wat lastiger, maar een 
kaart uit 1789 bood uitkomst.15 
Het is arbitrair wanneer iets een gehucht kan 
worden genoemd, maar hier is een aantal van 

vier bij elkaar gelegen boerderijen als minimum aan-
gehouden. Op die manier tellend in Steeghs gehuch-
tenlijst vinden we in de Meierij 978 gehuchten. Daar-
van zijn er dus tien gevormd door de opdeling van Sta-
tenhoeven: één procent. Het is een kleine maar 
redelijk goed gedocumenteerde bijdrage aan de ge-
huchtvorming.

Timmeren en metselen
Deling van hoeven en de vorming van gehuchten bete-
kende ook verdeling van de gebouwen, waarvan som-
mige werden omgebouwd tot nieuwe boerderijen. Nu 
kwam de flexibiliteit van het basisontwerp tot zijn 
recht. De gebintenstructuur van zware balken droeg 
het dak en werd rondom afgedicht met wanden. De-
tails in die wanden en de interne verdeling maakten 
van het gebouw een woonstalhuis, schuur, schaaps-
kooi of schob. Door verandering van die details kon 
zo’n gebouw al een nieuwe functie gaan vervullen. 
Was dat niet genoeg dan kon men er een woning te-
genaan bouwen of extra ruimte creëren door wat ge-
binten bij te plaatsen. Zo kwamen haast alle bedrijfs-
functies onder één dak en kregen die toegangen in de 

lange zijde: het werd een langgevelboerderij. Toen 
men toch aan het bouwen was, is men blijkbaar maar 
meteen in baksteen gaan bouwen, in elk geval bij het 
woonhuis en (later) ook de wanden van het bedrijfs- 
gedeelte. Gehuchtvorming ging op deze wijze samen 
met de omvorming tot een ‘ander’ type boerderij. Ove-
rigens greep ook elders op de zuidelijke zandgronden 
in die tijd de verstening om zich heen en tegen 1900 
werd er alleen nog maar in steen gebouwd. In de Meie-
rij werd ’s zomers gemetseld door landloze lieden die 
in de winter klompen maakten uit de in de achttiende 
eeuw steeds vaker aangeplante populieren. Verstening 
van boerderijen en het populierenlandschap: een on-
verwachte combinatie. Stenen werden deels geïmpor-
teerd, maar ook ter plaatse gebakken in veldovens.

Met oudere kern
Deze aanpak van de verbouwing bewaarde dus in prin-
cipe de oude houten draagstructuur, de gebinten. Het 
was de ‘aankleding’ daarvan die veranderde: stenen 
wanden, riet in plaats van stro, randje dakpannen. 
Begin 2015 zijn 68 gebouwen op Statenhoeven-erven 
die op uiterlijke kenmerken interessant leken bezocht 

TEN BOOMEN

iro van Heugten heeft de verdeling van de hoeve 
Ten Boomen in Lierop onderzocht en beschre-
ven.16 Dit was een pachthoeve van de abdij Pos-

tel die vanaf 1179 bezit verwierf in Lierop. Dat bezit werd in 
1648 geconfisceerd omdat de Republiek betoogde dat de 
abdij in Staats-Brabant lag. De enorme hoeve Ten Boomen 
werd voorafgaand aan de verkoop al opgedeeld, maar ook 
in die vorm waren de onderdelen nog te groot voor de loka-
le boeren. Hoogwaardigheidsbekleders van elders kochten 
de gronden, maar al snel vestigden zich er gewone boeren. 
Zo ontstonden uit de grotere gebouwen van de hoeve vijf 
boerderijen. Rond 1800 werd de hoeve Ossenstal/Nieuwe 
Huis nog gesplitst in twee boerderijen, die inmiddels beide 
gesloopt zijn. Kort na 1840 maakte een varkenskooi van het 
Oude Huis plaats voor de huidige boerderij met het num-
mer 37. Mogelijk is één gebint van het – overigens nog be-
staande – Oude Huis gebruikt bij deze boerderij. De boerde-
rij die uit de grote schuur voortkwam is verdwenen.17 De 
schaapskooi werd tot de boerderij nummer 38. De eigena-
resse wist in 2015 die voorgeschiedenis nog te vertellen. 
Het door Van Heugten gegeven overzicht maakt het moge-
lijk de oorspronkelijke inrichting van het erf van de hoeve 
Ten Boomen te reconstrueren, uitgaand van de gebouwen 
die er in 1831 door het kadaster werden aangetroffen. 
Steegh meende in de ruimte tussen de huidige boerderijen 
een Frankische driehoek te ontwaren, maar Kakebeeke had 
er al eerder op gewezen dat de deling van een grote hoeve 
als Ten Boomen niets met dit veronderstelde fenomeen te 
maken had.18 Het is gewoon het oude boerenerf.
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Gehuchtvorming Ten Boomen bij Lierop

Het gehucht Ten Boomen bij Lierop ontstond door het ombouwen 

van bijgebouwen van de abdijhoeve tot zelfstandige boerderijen.

Luchtfoto uit 2012 van het gehucht Ten Boomen te Lierop. De plaatsing van 

de gebouwen ten opzichte van elkaar is hier mooi zichtbaar.

en op eenvoudige wijze opnieuw geïnspec-
teerd: de klus van Blom uit 1662 werd nog eens 
over gedaan! Daarbij bleek dat in 43 gebouwen 
nog bijzonder oude gebintstructuren, lemen 
wanden en andere aanpassingssporen waar-
neembaar waren. Dat komt er op neer dat van 
23 procent van de gelokaliseerde Statenhoeven 
nog erg oude gebouwelementen aanwezig zijn! 
Dergelijke oude elementen kunnen een flink 
stuk boerderijgeschiedenis en zelfs landbouw-
geschiedenis vertellen, zoals bijvoorbeeld blijkt 
uit het onderzoek aan de Armenhoef in Best. In 
het stalgedeelte bleek een gebintenstructuur te 
staan die bij de eerste bouw van de boerderij in 
1263 werd neergezet, maar dan wel op een heel 
andere wijze dan later gewoon was. Hier bleek 
het oude woongedeelte afgebroken en rond 1713 
door een bakstenen woning vervangen te zijn.19 
Het is daarom opmerkelijk en te betreuren dat 
deze informatieve en zeer oude onderdelen van 
de boerderijen het in de officiële monumentbe-
schrijvingen moeten doen met een half zinne-
tje: ‘met oudere kern’. 

De oorspronkelijke hoeve Ten Boomen in 1998.
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Zeer hoge verwachtingswaarde
Het gaat bij de Statenhoeven, en ook bij andere pacht-
hoeven en de gehuchten die eruit zijn voortgekomen, 
niet om ‘zomaar een paar oude boerderijen’, maar om 
gebouwen en nederzettingen die vaak teruggaan op 
een middeleeuws bezitscomplex. Met deze vaak hoge 
ouderdom zijn die boerderijen dus alleen al door hun 
voortbestaan illustratief voor de vroegste dorpsgeschie-
denis. In Bladel blijkt dat deze hoeven in een krans 
rond de centrale open akkers en de daartussen gelegen 
gehuchten liggen. In dat centrale gebied kan het ak-

kermodel van Theuws van toepassing zijn.20 De krans 
van domeinhoeven daaromheen lijkt echter jonger.
Om de relatie van de domeinhoeven met de rest van 
het dorp te kunnen onderzoeken, moet de directe om-
geving van die hoeven op de archeologische verwach-
tingskaarten worden opgenomen met een ‘zeer hoge 
verwachtingswaarde’. Niet alleen het huidige erf of 
dat van 1831, maar een voldoende ruim gebied om de 
huidige hoeve. Het nog bestaan van een hoeve mag 
daarbij geen vereiste zijn, iedere plek van zo’n oude 
domeinhoeve moet die ‘zeer hoge verwachtingswaar-
de’ krijgen. Dit kan eenvoudig gerealiseerd worden bij 
het opmaken of updaten van de cultuurhistorische 
waardenkaarten per gemeente. Tegelijk zou men min-
stens in de beschrijving van de cultuurhistorische 
waardenkaarten kunnen wijzen op de eventuele aan-
wezigheid van zeer oude gebouwelementen en er ver-
volgens naar kunnen streven dat die ook in de officiële 
monumentbeschrijvingen goed tot hun recht komen.
In de beschreven voorbeelden is getoond hoe de Staten-
hoeven bij of na verkoop aan particulieren deels niet 
alleen uiteenvielen in kleinere eenheden, maar ook 
gehuchten konden vormen die de naam droegen van 
de oorspronkelijke hoeve. Zo werd zand-Brabant in 
nog iets (1 procent maar) sterkere mate een gehuch-
tenland. Tegelijk ‘verpopten’ de gebintstructuren: 
ze schudden hun lemen wanden en strooien dak af, 
kregen bakstenen wanden en een rieten dak met een 
dakpannenrand en verzamelden alle bedrijfsfuncties, 
die eerst ieder een eigen gebouw hadden, onder één 
dak. •

17  Idem.
18  Steegh (1978), 18; Kakebeeke (1975), 56-57.
19  Brinkkemper e.a. (2015), 62.
20 Theuws (2011).
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VERANTWOORDING

Een ander door deling gevormd gehucht is Moorsel, hier zichtbaar op een 

luchtfoto uit 1969. In 1244 was Moorsel een domaniale hof van Postel. In 

1662 was het een pachthoeve die bestond uit een woonstalhuis, een schuur, 

twee schaapskooien, een schop, een bakhuisje, een varkenshok en een 

klein ‘corenhuijs’ voor de opslag van gedorste rogge.

Ietse-Jan Stokroos
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Vorm en inrichting van 
begraafplaatsen in het interbellum

Verzuild begraven

In 1829 werd het in Nederland verboden om in kerken te begraven. Tot die tijd was dat 

gebruikelijk. Ook mochten geen begraafplaatsen meer binnen de bebouwde kom worden 

aangelegd. De nieuwe wetgeving zorgde voor de aanleg van vele begraafplaatsen rond 

steden en dorpen. De sterke bevolkingsgroei maakte het nodig nieuwe terreinen in te 

richten. De manier waarop begraafplaatsen werden ontworpen veranderde in de loop 

van de tijd, evenals de opvattingen over de dood en de wijze van lijkbezorging. Op het 

moment dat het begraven in kerken werd verboden, was in de tuin- en parkaanleg in 

Nederland de landschapsstijl in zwang. De eerste grafvelden zijn in deze stijl ontworpen.

B

Naar de inrichting van begraafplaatsen aan het einde 
van de negentiende eeuw is vrij uitvoerig onderzoek 
gedaan, en dit geldt ook voor de periode na de Tweede 
Wereldoorlog. Het tussenliggende tijdvak, het inter-
bellum, is sterk onderbelicht gebleven. Maatschappe-
lijk en artistieke vernieuwingen en veranderingen ma-
ken juist deze periode tussen de beide wereldoorlogen 
interessant.1

Begraafcultuur in Nederland
De oudste bekende vorm van begraven waarvan tegen-
woordig nog duidelijke sporen zijn te vinden dateert 
uit de steentijd. Hunebedbouwers maakten in die tijd 
grafmonumenten van grote stenen. Vanaf deze vroege 
vorm van collectieve lijkbezorging is de ontwikkeling 
van het begraven tot op heden te volgen. In de brons-
tijd werden de overledenen bijgezet in een opgeworpen 
aarden heuvel, een grafheuvel. In eerste instantie wer-
den de lichamen hierin begraven, maar de vroegste 
vorm van cremeren vond ook in deze periode plaats. 
Na het cremeren werd de as in een urn of doek gewik-
keld en begraven.
Met de komst van het christendom veranderden de 

Op het grafveld op het Esserveld in Groningen liggen de graven in clusters 

bij elkaar. Een groot graspad maakt het door beplanting omsloten grafveld 

toegankelijk. Tussen de graven is weinig ruimte en daar zijn geen paden ge-

realiseerd.
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opvattingen over de dood en de ermee verbon-
den rituelen. In navolging van Christus werden 
de doden begraven. Om aan de stoff elijke res-
ten een plaats te bieden werden in de buurt van 
de leefgemeenschappen begraafplaatsen aan-
gelegd. Op plekken waar martelaren waren be-
graven of waar men relikwieën bezat, werden 
kerken gesticht. Omdat iedereen een laatste 
rustplaats nabij de martelaren wilde hebben, 
ontstond de gewoonte om in kerken te begra-
ven. Welgestelden kregen een graf dichtbij het 
altaar en de gegoede burgerij vond ook een plek 
in het godshuis. Voor de minder bedeelden was 

er het kerkhof, de begraafplaats rond of bij de kerk. 
Uiteindelijk ontstond weerstand tegen deze traditie 
omdat er met de vele graven in de kerken stankoverlast 
en gevaar voor de volksgezondheid ontstond. Geestelij-
ken en medici vonden dat er niet langer in kerken kon 
worden begraven. Het duurde nog tot 1829 voordat be-
graven buiten de kerk overal gemeengoed werd. Bij 
wet werd geregeld dat in iedere gemeente buiten de 
bebouwde kom een begraafplaats moest worden aan-
gelegd.
In de tweede helft van de negentiende eeuw gingen er 
stemmen op het cremeren te herintroduceren, omdat 
dit hygiënischer zou zijn. Kort vóór de Eerste Wereld-

oorlog, op 1 april 1914, werd het eerste Nederlandse 
crematorium in gebruik genomen, Westerveld in Vel-
sen. Het duurde echter nog enkele decennia voordat 
het moderne cremeren in bredere kring werd geaccep-
teerd. Cremeren was mogelijk en werd gedoogd, maar 
het gros van de mensen koos ervoor om te worden be-
graven. Pas in 1955 werd crematie wettelijk toegestaan.

Interbellum
Het interbellum, de periode tussen de Eerste en de 
Tweede Wereldoorlog, was een tijd waarin veel veran-
derde op economisch, maatschappelijk en cultureel 
vlak. In de jaren twintig was er een groeiende wel-
vaart, die onder meer tot uiting kwam in betere wo-
ningen, de introductie van huishoudelijke apparaten 
en de opkomst van sport en spel voor de gewone man. 
In 1929 kelderden de beurskoersen en brak een econo-
mische crisis uit die leidde tot werkloosheid en politie-
ke verdeeldheid.
Nederland kende in die tijd een sterk verzuilde maat-
schappij, die was ingedeeld naar geloof of levensover-
tuiging. Weliswaar zette in delen van de maatschappij 
de secularisering door, maar die maakte geen einde 
aan de verzuiling. Secularisering versterkte zelfs de 
verzuiling en ontlokte pleidooien voor godsdienstige 
herleving. Iedere groepering in de maatschappij had 
zijn eigen voorzieningen, wat we ook terugzien in de 
katholieke, protestantse, joodse en algemene begraaf-
plaatsen.2

Op het gebied van de architectuur en de beeldende 
kunst sloegen stromingen als de Amsterdamse school 
(expressionisme), het Nieuwe bouwen (zakelijkheid/
functionalisme) en De Stijl in het interbellum nieuwe 
wegen in. Ook de behoudende Delftse school kwam in 
deze periode op. Vooral in de crisisjaren kreeg deze tra-
ditionalistische architectuurstroming veel aanhang. 
De Engelsman Ebenezer Howard (1850-1928) bedacht 
rond 1900 het concept van de tuinstad, waarbij wonen 
en werken ruimtelijk werden gescheiden en de arbei-
ders werden gehuisvest in nieuwe, ruim en groen op-
gezette, zelfvoorzienende nederzettingen buiten de 
steden. Deze nieuwe aandacht voor groene woonwij-
ken vond in ons land ingang via de architecten, niet 
via de landschapsarchitectuur.3

Tuin- en landschapsarchitecten lieten in het interbel-
lum de landschappelijke ontwerpstijlen achter zich en 
stapten over op functionalistische en architectonische 
stijlen. Deze ontwikkeling zien we ook in de platte-
gronden van begraafplaatsen uit die tijd, waar de 
‘landschappelijke’ slingerpaden plaatsmaakten voor 
geometrische structuren van rechte lijnen en cirkels. 
Deze geometrie vond ingang bij zowel de functionalis-
tische vernieuwers als bij de traditionalisten, die hun 
geometrie en symmetrie ontleenden aan het classicis-
me en de barok. In de bebouwing en architectonische 
elementen als poorten, tuinmuren en hekwerken zijn 
de architectuurstijlen van die tijd te herkennen, zoals 
de Amsterdamse en de Delftse school.

Verspreiding van nieuwe begraaf-
plaatsen

Bij een telling in 2013 bleek dat er dat jaar 4609 
begraafplaatsen in Nederland waren.5 Hiervan 
zijn er 271 aangelegd in het interbellum.6 In de 
Begraafwet van 1869 stond dat iedere gemeente 
ten minste één begraafplaats binnen haar 
grenzen moest hebben. Veel algemene begraaf-
plaatsen uit de negentiende eeuw raakten in 
het interbellum aan de grens van hun capaci-
teit. Dit verklaart waarom er in die tijd door 
heel Nederland veel nieuwe terreinen nodig 
waren.
De nieuwe begraafplaatsen werden niet alleen 
van gemeentewege aangelegd en onderhou-
den. Verschillende religieuze gezindten creëer-
den terreinen waar mensen van de eigen ge-
loofsovertuiging konden worden begraven. 
Dit waren de zogenoemde ‘bijzondere begraaf-
plaatsen’. De rooms-katholieken hadden met 
ruim een derde van het totaal het grootste aan-
deel in de aangelegde begraafplaatsen. Daar-
naast waren joodse, gereformeerde en Neder-
lands-hervormde begraafplaatsen. Ook parti-
culieren legden wel grafvelden aan, meestal 
kleiner en specifi ek bestemd voor een familie.
In het interbellum waren er pieken in de aan-

‘Voor de minder bedeelden was er 
de begraafplaats rond of bij de kerk’

Ontwerptekening van de algemene begraafplaats in Leeuwarden uit 1829. Dit is een van de eerste begraafplaat-

sen aangelegd nadat het verbod om in kerken te begraven van kracht was. L.P. Roodbaard tekende dit ontwerp 

in de Engelse landschapsstijl.

Op veel begraaf- 

plaatsen is een 

kleine kapel aan-

wezig. Kapelletjes 

werden gebouwd 

zodat men een plek 

had om te bidden, 

net als in deze kapel 

van de algemene 

begraafplaats in

 Arkendam.

SCHIJNDODENHUISJE

et de opkomst van het begraven op begraafplaatsen 
nam ook de angst voor het levend begraven worden 
toe. Hoe moest iemand die abusievelijk dood was ver-

klaard en weer bij bewustzijn kwam de omgeving waarschuwen? 
Voor dit doel werd in de negentiende eeuw het schijndodenhuisje 
ontwikkeld. Hier werden overledenen enige tijd in een geopende 
kist opgesteld voordat zij werden begraven. Aan de vingers werd 
een ring geschoven die via een koord was verbonden met een bel in 
of bij de woning van de beheerder van de begraafplaats.4
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ruild voor strakke lijnen en de grafzerken wer-
den eenvoudiger van opzet.7

Grofweg kunnen de ontwerpen van de hoofd-
structuur van begraafplaatsen uit het interbel-
lum worden verdeeld in drie typen. Het een-
voudigste type betreft een meestal rechthoekig 
terrein, waarop in het midden een hoofdpad is 
aangelegd en de rijen graven haaks op dit pad 
liggen. Eventueel staat er op het terrein een 
klein gebouwtje in de vorm van een lijkhuisje. 
Deze indeling doet sterk denken aan het begra-
ven in de kerk, zoals dit eeuwenlang gebruike-
lijk was geweest. Het hoofdpad komt daarbij 
overeen met het middenpad van de kerk en de 
rijen graven met de kerkbanken.
Een tweede type heeft een iets uitgebreidere 
grondvorm. Bij deze begraafplaatsen is het ter-
rein door middel van een padenstructuur on-
derverdeeld in een aantal velden. De velden 
hebben veelal een soortgelijke grootte en vorm, 
maar de invulling kan verschillen. Bij grotere 
begraafplaatsen is deze structuur uitgebreid en 
is het grafveld onderverdeeld in meerdere com-
partimenten. Net als bij het eerstgenoemde ty-
pe staat het bouwwerk, indien aanwezig, aan 
de rand van het terrein. Begraafplaatsen van 
dit type doen qua indeling niet zozeer denken 
aan een kerkgebouw, maar kennen een vooral 
praktische invulling met een padenstructuur 
waarlangs de graven makkelijker te bereiken 
zijn.
Ten slotte is er een derde type te onderscheiden 
met een complexere aanleg. Het heeft een voor-
terrein waar voorzieningen zijn getroff en om 
de lijkwagen te parkeren en de rouwstoet op te 
stellen. In sommige gevallen staat er een bouw-
werk in de vorm van een aula of een baarhuisje. 
Vaak is er in het voorste deel van het perceel ook 
een grasveld en beplanting. Op het middelste 
deel van het terrein staat een gebouw of er is op 
een andere manier, bijvoorbeeld door middel 
van beplanting, een scheidslijn tussen het 
voorste en het achterste deel van de begraaf-
plaats gecreëerd. Het achterste gedeelte, met de 
grafvelden, kent doorgaans een inrichting zoals 
bij de andere twee typen is omschreven.

Verzuiling: verschillen en 
overeenkomsten

De hoofdvorm en inrichting van begraafplaat-
sen werd mede door landschappelijke invloe-
den bepaald. Het perceel was doorgaans onder-
deel van een bestaande verkavelingsstructuur, 

waardoor de vorm van het terrein vastlag en de inrich-
ting hierop moest worden aangepast. Naast deze prak-
tische zaken kreeg de ontwerper te maken met de ei-
sen van de opdrachtgever. Katholieke opdrachtgevers 
stelden bijvoorbeeld andere eisen dan een gemeente, 
wat zich vertaalde in een ander ontwerp en een anders 
ingerichte begraafplaats.
De analyse van begraafplaatsen laat zien dat er per ge-
zindte verschillen zijn in ontwerp en hoofdstructuur. 
Protestantse begraafplaatsen uit het interbellum val-
len voornamelijk onder het eerste en het tweede type. 
Dit betekent dat de opbouw van deze terreinen bestaat 
uit een hoofdpad waaraan de graven zijn gelegen, of 
uit een iets uitgebreidere padenstructuur met meerde-
re grafvelden. Slechts enkele protestantse begraaf-
plaatsen zijn complexer vormgegeven. Ook het meren-
deel van de katholieke begraafplaatsen is sober inge-
richt en valt onder de eerste twee typen. Een klein deel 
heeft een uitgebreidere plattegrond waarin een voor-
terrein is opgenomen. De eenvoud van de katholieke 
begraafplaatsen is opvallend, zeker afgezet tegen de 
uitbundige architectuur van kerkgebouwen. Over be-
graafplaatsen was de opvatting echter dat deze sober 
dienden te zijn.8 De architect J.Th.J. Cuypers (1861-
1941) bepleitte een rustige, goed gestructureerde in-
richting.9 Daarbij komt dat de katholieke begraaf-
plaatsen over het algemeen het dichtst bij kerkgebou-

land kwamen in deze periode joodse, gereformeerde, 
Nederlands-hervormde en particuliere begraafplaat-
sen tot stand. Deze zijn vaak aangelegd aan de rand 
van of buiten de dorpen en steden, waar ze veelal door 
middel van beplanting van de omgeving zijn afge-
schermd.

Typen begraafplaatsen
In het interbellum werden nog slechts enkele begraaf-
plaatsen aangelegd volgens de principes van de late 
landschapsstijl, die eind negentiende en begin twin-
tigste eeuw in zwang was. Kenmerkend voor die stijl 
was een organische vormgeving met slingerende pa-
den. Er werden in het interbellum nog steeds tuin- en 
landschapsarchitecten voor het ontwerp ingezet, maar 
men streefde nu naar een eenvoudige, overzichtelijke 
opzet. Het tuinkarakter bleef, maar de gedachte van 
‘terug naar de natuur’ was niet langer de drijfveer. 
Park en begraafplaats werden op een geometrisch pa-
troon gebaseerd, duidelijk afgescheiden van het om-
ringende landschap. Slingerende paden werden inge-

leg van begraafplaatsen in de jaren 1920, 1930 
en 1931. Hierbij moet worden opgemerkt dat er 
in de jaren twintig meer nieuwe terreinen zijn 
gerealiseerd dan in de jaren dertig. In sommige 
jaren werd slechts een enkel grafveld aange-
legd, terwijl er in een piekjaar wel dertien tot 
stand kwamen. De economische crisis lijkt 
weinig invloed te hebben gehad op de aanleg 
van algemene begraafplaatsen, maar bijzonde-
re begraafplaatsen werden in de jaren dertig 
minder aangelegd.
De afbeelding op pagina 35 geeft de versprei-
ding weer van de nieuwe begraafplaatsen in 
Nederland tussen 1918 en 1940. De meeste zijn 
in deze periode in West-Nederland aangelegd, 
waarbij de algemene de overhand hadden. In 
de provincie Noord- Brabant kwamen slechts 
enkele gemeentelijk begraafplaatsen tot stand 
en in Limburg geen. Rooms-katholieke be-
graafplaatsen zijn er in deze regio daarentegen 
des te meer aangelegd. Verspreid over het hele 

‘Ook particulieren legden wel grafvelden aan, 
meestal kleiner en specifiek bestemd voor 
een familie’

De Noorderbe-

graafplaats in 

Hilversum is ont-

worpen door 

W.M. Dudok in 

1929. Het ont-

werp van Dudok 

bevat modernis-

tische stijlken-

merken zoals 

rechte lijnen.

Verspreiding van nieuw aangelegde 
begraafplaatsen tussen 1918-1939

algemeen

rooms-katholiek

particulier

nederlands hervormd

joods

gereformeerd

Overzicht van de in Nederland aangelegde 

begraafplaatsen in het interbellum.
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melig beeld veroorzaken. Daarom golden op sommige 
begraafplaatsen al vanaf de aanleg regels, bijvoorbeeld 
voor de materiaalkeuze. Elders werden alleen staande 
stenen toegepast of waren er regels voor de vorm en 
grootte van de steen.
Het gebruik van groen in de aanleg verschilde per sig-
natuur. Op joodse begraafplaatsen kwam bijna geen 
beplanting voor, omdat dit de grafrust zou verstoren. 
Katholieke begraafplaatsen hadden weinig groenaan-
leg, in overeenstemming met het sobere karakter, ter-
wijl op protestantse begraafplaatsen meer beplanting 
voorkwam. De rijkste inrichting kenden ook in dit 
opzicht de algemene begraafplaatsen. Op en rond de 
grafvelden treff en we verschillende soorten loofbo-
men, heesters en coniferen aan. Groenblijvende soor-
ten werden gekozen omdat ze het eeuwige leven sym-
boliseren. Andere soorten met een symbolische lading 
zijn treurbomen, klimop, hulst en taxus.
Cremeren gebeurde in het interbellum nog weinig, en 
de meeste columbaria (urnenmuren) en strooivelden 
op begraafplaatsen uit die tijd zijn later toegevoegd. 
In 1939 hadden in Nederland nog slechts 936 crematies 
plaatsgevonden.10

Begraafplaatsen nu
Van de 271 begraafplaatsen die tussen de beide wereld-
oorlogen zijn aangelegd zijn er vijf geruimd. Hieron-
der is ook een joodse begraafplaats, wat in strijd is met 
de joodse opvattingen over eeuwige grafrust. De overi-
ge begraafplaatsen zijn alle nog aanwezig, al wordt er 
op acht niet meer begraven. De begraafplaatsen waar 
nog wel wordt begraven liggen er niet meer bij zoals 
op het moment van hun oplevering in het interbel-
lum. Sommige begraafplaatsen zijn uitgebreid omdat 
de grafvelden vol raakten. Deze uitbreidingen sluiten 
qua ontwerpstijl soms aan op de bestaande aanleg. In 
andere gevallen is juist een afwijkende structuur en 

vormentaal gekozen waardoor de verschillende 
fasen goed te herkennen zijn.
Door de expansie van steden en dorpen na de 
Tweede Wereldoorlog zijn veel begraafplaatsen 
die oorspronkelijk buiten de bebouwde kom 
lagen door bebouwing ingesloten. Grafvelden 
hoefden niet langer buiten de bebouwde kom 
te liggen, waarbij waarschijnlijk ook verande-
rende inzichten over hygiëne rondom de dood 
en het begraven een rol speelden. De land-
schappelijke situering van veel begraafplaat- 
sen is door deze ontwikkelingen sterk gewij-
zigd. Ze vormen nu met hun groene aanleg 
vaak oases van rust in het stedelijke gebied. •

geschetste beeld. Veel van deze terreinen zijn slechts 
voor een kleine groep mensen aangelegd en hadden 
daarom een eenvoudig ontwerp. In een aantal geval-
len bestaat de particuliere begraafplaats uit een co-
lumbarium. Deze bouwwerken zijn veelal ingepast in 
de omgeving en de ruimte eromheen is meestal niet 
mee ontworpen. Particuliere begraafplaatsen zijn 
daarom niet in de analyse meegenomen.
Naast de verschillen zijn er ook overeenkomsten. Bijna 
alle terreinen uit het interbellum zijn geometrisch en 
vaak ook symmetrisch aangelegd. Signatuur speelde 
hierin geen rol; de heersende stijlopvattingen uit de 
(tuin)architectuur waren hier bepalend. De platte-
gronden hebben meestal een horizontale en verticale 
lijnvoering. Diagonale structuren werden minder toe-
gepast. Slechts een enkele begraafplaats heeft in zijn 
geheel een diagonale lijnvoering. Op een aantal terrei-
nen is een deel van het ontwerp diagonaal uitgevoerd, 
ingepast in een structuur van horizontale en verticale 
lijnen. Ook combinaties van rechtlijnige structuren en 
cirkelvormige patronen komen voor. Hele of gedeelte-
lijke cirkels werden bijvoorbeeld op voorterreinen van 
begraafplaatsen toegepast. Bezoekers konden het ter-
rein dan gemakkelijk via rondlopende paden betreden 
en verlaten. Ook op grafvelden treff en we wel cirkel-
structuren aan, met graven langs de gebogen paden. 
De cirkel is daar een symbool van oneindigheid. Het 
anker, het hart en de vlinder zijn ook als symbolen in 
padenstructuren gebruikt, evenals de kruisvorm.

Inrichting in detail
Naast de hoofdstructuur kent de inrichting van be-
graafplaatsen een ontwerp op detailniveau. Op de klei-
ne begraafplaatsen, waar de rijen graven een hoofd-
pad fl ankeren, heeft elke rij graven een eigen pad, 
meestal verhard met grind of schelpen, hoewel zand- 
en asfaltpaden ook voorkomen. De rijen liggen ge-
woonlijk aan weerszijden van de paden, met het voe-
teneind aan het pad. Achter de graven is meestal een 
afscheiding van beplanting, waarna de volgende rij 
begint. Ook de grotere terreinen met meerdere graf-
velden zijn in rijen ingedeeld. Soms is er niet in rijen 
begraven, maar in kleinere, door heggen of ander 
groen afgesloten stukken grond, waarmee de sugges-
tie van kamers wordt gewekt. Deze ontwikkeling zette 
na de Tweede Wereldoorlog door, vooral op de grotere 
gemeentelijke begraafplaatsen. Bekende landschaps- 
architecten als Wim Boer en Hans Warnau pasten in 
die tijd de ‘kamer’-structuur toe.
Op het gros van de begraafplaatsen komen de meest 
uiteenlopende grafstenen voor. Er zijn staande en lig-
gende stenen in verschillende vormen en maten. De 
meest toegepaste materialen zijn beton en natuur-
steen, in diverse soorten en kleuren. Sommige graven 
kennen naast een grafsteen ook een persoonlijke in-
vulling in de vorm van beplanting of een bijvoorbeeld 
een bloemenstandaard.
De grote variatie in vormen en kleuren kan een rom-

wen lagen. Hierdoor waren geen speciale aula’s 
en andere voorzieningen op het kerkhof nodig. 
De vijf joodse begraafplaatsen die tussen 1918 
en 1940 zijn gerealiseerd kunnen onder de drie 
genoemde typen worden verdeeld.
Algemene begraafplaatsen uit die tijd laten 
ten opzichte van de bijzondere een tegenover-
gesteld beeld zien. Van de gemeentelijke graf-
velden valt twee derde onder het derde type en 
heeft daarmee een verdeling in een voor-, mid-
den- en achterterrein. Een vijfde deel is onder 
te brengen bij het tweede type en slechts een 
klein aantal valt onder het eerste type. Ge-
meentelijke begraafplaatsen mochten ken-
nelijk uitgebreider en minder sober worden 
vormgegeven. Tevens was er meer ruimte voor 
de inrichting en aankleding van het terrein. 
Er moest een gebouw zijn – zoals de kerk bij 
de protestanten en katholieken – waar het af-
scheid kon plaatsvinden en voorts moesten 
de doden kunnen worden opgebaard.
Particuliere begraafplaatsen wijken af van het 
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VERANTWOORDING

Schetsen van verschillende typen begraafplaatsen achter elkaar:

A De algemene begraafplaats in Eibergen. Deze begraafplaats valt 

 onder type drie, en heeft een duidelijk voor-, midden- en achterterrein. 

B De Rooms-katholieke begraafplaats in Nijmegen is een duidelijk 

 voorbeeld van type 2, met een rechtlijnige structuur. 

C De protestante begraafplaatsen van Oud Gastel, met een simpele 

 opzet en meer beplanting. 

D  De particuliere begraafplaats van Rekken, met een erg eenvoudige 

 opzet.

E De joodse begraafplaats van Terborg laat een eenvoudige padenstruc-  

 tuur zien, met een metaheerhuisje. Net zoals bij andere joodse begraaf-

 plaatsen is ook hier alleen beplanting aanwezig aan de randen. 

A

B C

D E

Onderverdeling van begraafplaatsen naar type. Type 1 kent 

de meest simpele indeling met een hoofdpad. Het tweede 

type kent een onderverdeling in grafvelden. Begraafplaatsen 

behorend tot de derde categorie zijn het meest uitgebreid.
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T TOEN EN NU

DE WATERSNOODRAMP VAN 1916

onnickendam maakt deel uit van het 
gebied Waterland dat in het lage 
westen van Nederland ligt. Vanaf de 

laatste ijstijd heeft zich hier een zeer uitge-
strekt hoogveengebied kunnen ontwikkelen 
achter een gesloten strandwallenkust. Veen-
stromen en rivieren baanden zich een weg 
door het veengebied richting zee. De zee brak 
vaak dit gebied in, waardoor het veen plaatse-
lijk werd weggeslagen en het afwateringsstel-
sel continu wijzigde. In de tweede helft van 
de tiende eeuw is men begonnen dit hoog-
veengebied te ontginnen.  Zo ontstond Mon-
nickendam in en naast opslibbend land en 
aan de rand van een langzaam inklinkend 
veengebied.
De nederzetting Monnickendam groeide van-
af het einde van de dertiende eeuw erg snel. 
De plek was uitstekend geschikt voor de han-
del door de stroming vanuit de Zuiderzee naar 
de rivier de Purmer Ee. Grote zeeschepen kon-
den Monnickendam aandoen door een diepe 
vaargeul. Ook kon men via de Purmer Ee heel 

Noord-Holland bereiken. Dit veranderde toen 
in de vijftiende eeuw onder grafelijk gezag 
een dam werd gebouwd in de Purmer Ee. La-
ter kreeg de Purmer Ee een andere benaming, 
zoals H. Meyer in de zeventiende eeuw karak-
teriserend omschrijft: ‘De Purmer-Ee (die nu, 
door lelyck misbruyck, gemeenlyck ’t Stincke- 
vuyl genoemt wort)’.1

Op de foto uit 1916 is de Kloosterdijk van Mon-
nickendam te zien aan de Purmer Ee met aan 
de andere zijde de ondergelopen Monniken-
broek. ‘Omstreeks 12 uur, liep het water uit 
de polder Katwoude over de Lagedijk in het 
Stinkevuil en stond reeds om half drie voor de 
Kloosterdijk. Deze dijk kon het water niet ke-
ren, zodat hier de scheiding tussen Waterland 
en Schermerboezem verbroken werd.’2 De 
Kloosterdijk steekt op de foto nog net boven 
het water uit, maar heeft zichtbaar het water 
niet kunnen belemmeren de Monnikenbroek 
in te stromen. De molen aan de kloosterdijk is 
een houtzaagmolen die vanaf 1910 in handen 
was van de fi rma Teengs uit Edam en heeft 

verschillende namen gehad, tot 1766 heette 
de molen ‘Bonsem’ en later ‘de Vriendschap’. 
Van oudsher was er al houthandel op deze 
plek, omdat de locatie geschikt was voor 
windaandrijving van de molen en aanvoer 
van hout over het water. 

Honderd jaar later
Wat is er veranderd in honderd jaar tijd? De 
molen is verdwenen: in de nacht van 7 op 8 
mei 1961 brandde hij na een blikseminslag af, 
waarna de nog overgebleven palen in de mid-
dag instortten. Naar alle waarschijnlijkheid 
was de molen toen al driehonderd jaar oud. 
Ook is de dijk verbreed in de richting van de 
oude, nog steeds bestaande stolpboerderij. 
Wat het meeste opvalt, is het verdwenen wa-
ter. Het besluit om na de watersnoodramp de 
Zuiderzee af te sluiten en de afsluitdijk te bou-
wen heeft er mede aan bijgedragen dat her-
haling van een dergelijke ramp voorkomen 
wordt. Het plan van minister en ingenieur 
Cornelis Lely, dat eerder was afgewezen, werd 

in 1918 in de Zuiderzeewet aangenomen. De 
combinatie van de Eerste Wereldoorlog en de 
ramp hebben de Kamerleden overtuigd om 
uiteindelijk het dure en technisch ingewikkel-
de project van Lely uit te voeren. Naast het 
vergroten van de veiligheid zorgde de inpolde-
ring ook voor nieuwe landbouwgrond, wat 
nodig gevonden werd zo vlak na de voedsel-
schaarste tijdens de oorlog. 
Nu, honderd jaar na de watersnoodramp van 
1916 zien we een veranderd, doch authentiek 
landschap. De schuren die nog in 2015 de oude 
gebruiksfunctie van de plek als houtzagerij 
zichtbaar maakten, zijn recentelijk gesloopt 
om plaats te gaan maken voor vrijstaande 
woningen. Waar op de oude foto nog zout 
Zuiderzeewater de dijk overstroomde, do-
mineert nu het zoete IJsselmeerwater het 
gebied. •
In 2016 vinden tientallen activiteiten rond 
de watersnood van 1916 plaats. Kijk op 
www.waterkustland.nl. 

In de nacht van 13 op 14 januari 

1916 stroomt het Zuiderzeewater 

de haven van Monnickendam bin-

nen. De volgende dag begeven de 

dijken het, waardoor het hele 

dorp blank komt te staan. De eni-

ge droge plek is de kerk van Mon-

nickendam. Deze gebeurtenis, die 

de geschiedenis in zou gaan als de 

Watersnoodramp van 1916, heeft 

grote invloed gehad op de ont-

wikkeling van het landschap. Nu, 

precies honderd jaar later, kunnen 

we terugkijken op een veranderd 

landschap van toen en nu.

NOTEN
1  Meyer (1767), 7.
2  Ministerie van Verkeer en Waterstaat (1950), 259.
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inds een aantal jaren kunnen we aan 
de noordoostkant van Texel in het 
nieuw aangelegde natuurgebied Uto-

pia een kolonie van duizenden broedparen van 
de grote stern van nabij waarnemen. Voor 
niet-ornithologen is dat een verrassing. De 
grote stern is door zijn uiterlijk en zijn eigen-
schap om in grote kolonies te broeden, een 
publiekstrekker van de eerste orde. Toch gaat 
het hier om een vogel die al honderden jaren 
in grote aantallen in Nederland broedt.
De grote stern (Sterna sandvicensis sandvicensis) 
komt in het vroege voorjaar uit zijn overwinte-
ringsgebieden aan de westelijke kusten van 
Afrika onder andere naar Noordwest-Europa 
om te broeden.1 In Nederland arriveert de vo-
gel vanaf eind maart. De grote stern is een ty-
pische kustbroedvogel en is tijdens de broed-
tijd te vinden in de Noordwest-Europese kust-
gebieden langs de Franse Atlantische kust, 
rond de Noordzee en langs de Oostzee. De 
grote stern stelt een aantal eisen aan de 
broedbiotoop, waaronder schaarse begroei-
ing, nabijheid van voedselgebieden en be-
scherming tegen grondpredatoren. De 
Zeeuwse ornitholoog Lebret gaf ooit een 
mooie samenvatting van plekken waar we de 
grote stern kunnen aantreff en: ‘grote sterns 
hebben lange vleugels en moeten open ruim-
te hebben om te kunnen opvliegen. Dichte ve-
getatie van zeeasters, slijkgras of zeebies zou 
hen in hun bewegingen hinderen. Zodoende 
zijn de grote sterns aangewezen op de buiten-
ste zandplaten waar wind en getij vrij spel 
hebben zodat hoogstens ver uiteen staande 
en laag blijvende planten het uithouden. Vo-
gelkolonies betekenen concentraties van eie-
ren en vlees en zijn dus aantrekkelijk voor ro-
vers. De sterns kunnen landrovers ontwijken 
door zover mogelijk zeewaarts te broeden, op 

de buitenste platen die door brede getijgeulen 
zijn gescheiden van het land. Dat verkleint de 
kans dat rovers zoals vos, bunzing, hermelijn, 
wezel, rat en mens de kolonie bereiken’.2

Hiermee is in een notendop de relatie tussen 
de grote stern en het landschap weergegeven. 
De gebieden die Lebret beschrijft, zijn de 
open, dynamische kustsystemen waar wind 
en water grotendeels vrij spel hebben en waar 
grondpredatoren niet gauw zullen verschij-
nen. Het zijn ook gebieden waar maar weinig 
planten zich kunnen handhaven en die door 
periodieke overstroming ook over langere tijd 
schaars begroeid blijven. En tot slot zijn het 
gebieden waar in de redelijke nabijheid het 
soort voedsel voorkomt dat de grote stern 
prefereert. Het gaat daarbij vooral om zand-
spiering en jonge haring en in mindere mate 
smelt en sprot; vissoorten die vooral in ondie-
pe kustwateren voorkomen.

Eierfabrieken
De grote stern is pas in 1784 ‘ontdekt’. Dat is op 
zich vreemd voor een vogel met zo’n opval-
lend uiterlijk en zeker voor een vogel die in 
aantallen van vele duizenden bij elkaar 
broedt.3 De eerste beschrijvingen van de grote 
stern in Nederland dateren van het begin van 
de negentiende eeuw. Zo was er een grote ko-
lonie op Eierland, in die tijd nog een onont-
gonnen en nauwelijks bezocht gebied dat 
slechts met een smalle dijk en kwelder met 
het eiland Texel was verbonden. De naam Ei-
erland, vroeger ook wel Eijerland of Eyerland, 
is niet toevallig. Van oudsher stond het gebied 

bekend om zijn grote aantallen vogels, zoals 
sterns en meeuwen, waarvan de eieren op 
commerciële basis werden verzameld. Deze 
eierraperij was een lucratieve bezigheid. Het 
hield in dat bij een deel van de vogels hun eer-
ste legsel werd weggenomen. De kolonie als 
geheel kon nog voor voldoende nageslacht 
zorgen en zo kon ook op langere termijn eier-
raperij worden bedreven. Hetzelfde gold voor 
het eiland Rottum in het oostelijke deel van de 
Waddenzee, ook al zo’n verlaten plek. Het ei-
land Griend in de Waddenzee was mogelijk 
ook dicht bevolkt met grote sterns, want er 
zijn fragmentarische berichten over illegale ei-
erraperij. Verder weten we van een kolonie op 
het Westerstrand van Ameland. Het gezamen-
lijke kenmerk van deze broedgebieden in de 
Waddenzee was dat het in alle gevallen ging 
om open, dynamische kustsystemen als 
broedplaats.
Naast de kolonies in het Waddengebied was 
er ook een kolonie in de Zeeuwse Delta, in de 
inlagen van Schouwen. Hier vond ook com-
merciële eierraperij plaats. De kolonie in Zee-
land week echter in landschappelijk opzicht af 
van die in het Waddengebied. Deze inlagen 
waren namelijk het resultaat van landverlies. 
Delen van de oude polder Schouwen verloren 
op zeker moment hun functie voor de land-
bouw. Ondermijning door sterke stromingen 
vanuit diepe geulen in de Oosterschelde en 
verlies van onderliggend zand en slappe klei 
leidde tot dijkvallen en verlies van land. Om dit 
een halt toe te roepen ging men over tot dijk- 
aanleg meer landinwaarts. 

Tussen de oude en nieuwe (jongere) dijk ont-
stond zo de inlaag, waarbij klei uit de inlaag 
werd gebruikt voor de nieuwe dijk. Hierdoor is 
een binnendijks, ondiep, brak waterrijk sys-
teem met eilandjes ontstaan. Deze eilandjes, 
de zogeheten hillen, vormden vanouds broed-
plaatsen voor meeuwen en sterns, mogelijk al 
sinds 1650.4 Hier was echter geen sprake van 
periodieke overstroming met zout water. 
Daarom werden de hillen elk jaar door de 
pachters ontdaan van opgeschoten planten 
die welig konden tieren door de mest van de 
vogels. Bovendien zorgden de pachters ervoor 
dat hillen tegen afslag werden beschermd. Zo-
doende bleef er een min of meer ‘kale’ biotoop 
bestaan die daarom aantrekkelijk voor de gro-

H HET LANDSCHAP VAN

DE GROTE STERN
Ed Buijsman

De grote stern is voor veel natuurliefh ebbers een iconische vogel. Zijn 

schitterende uiterlijk en zijn eigenschap om bij voorkeur te broeden in 

grote kolonies maken de grote stern tot een vogel die sterk tot de ver-

beelding spreekt. De grote stern mag ook met recht tot het Neder-

landse erfgoed worden gerekend, want het is een vogel die sinds 

mensenheugenis aan de Nederlandse kust zijn broedgebieden heeft 

gehad. Hoe komt het dat de grote stern ondanks de ingrijpende veran-

deringen in het Nederlandse kustlandschap nog steeds in ons land een 

algemene broedvogel is?
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Zandkreek

De grote stern heeft een kenmerkend grijs-wit verenkleed en de bovenkant van zijn kop  is 

zwart. Een belangrijk kenmerk is de zwarte snavel met de gele punt.

Verspreiding van de grote stern in Nederland in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw en in de afgelopen tien jaar. Weergegeven zijn 

steeds de maximaal voorgekomen aantallen broedparen. Alleen de kolonies met meer dan 1.000 broedparen zijn aangegeven, hiermee is meer 

dan 90 procent van het totale aantal beschreven. Na de grote neergang in de jaren zestig is er tegenwoordig weer een fl inke populatie van de 

grote stern.

In het begin van de twintigste eeuw wa-

ren hoeden met veren en zelfs volledige 

vogels erg in de mode. Een voorbeeld is 

deze hoed met een jonge visdief, een 

familielid van de grote stern. 
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te stern was. Het was dus een door mensen-
hand geregisseerde biotoop.
In de tweede helft van de negentiende eeuw 
zou de populatie van de grote stern sterk ach-
teruit gaan. Deels kwam dat mogelijk door 
het verlies van de kolonie op Texel. De pach-
ters waren daar namelijk overgegaan op 
konijnen, een veel lucratievere bezigheid. 
Bovendien werd rond 1840 de noordkant van 
Texel ingepolderd waardoor de voor de grote 
stern noodzakelijke biotoop verloren ging. In 
hoeverre andere kolonies hiervan profi teerden 
door aanwas, is niet bekend. Rond 1900 
speelde hoedenmode een onverwachte en 
desastreuze rol in de geschiedenis van de 
grote stern.5

Ondanks alles: mooie tijden
De kust en de duinen, toch van oudsher de 
natuurlijke habitat van de grote stern, hadden 

in de loop van de negentiende eeuw sterk te 
lijden. Zo schreef Thijsse in 1909: ‘De hoofd- 
oorzaak van dit treurige verschijnsel is wel de 
toename der bevolking, de uitbreiding van het 
verkeer, de ontginningen, de vestiging van 
badplaatsen, kortom de vooruitgang der be-
schaving, tenminste, wat het materiële deel 
betreft. ’t Is maar jammer, dat die vermeerde-
ring, van welvaart fataal vergezeld schijnt te 
moeten gaan door de vernietiging van het 
fi jnste en meest indrukwekkende natuur-
schoon.’6 Toch zal dat de grote stern groten-
deels onberoerd hebben gelaten gezien de lo-
catie van de resterende kolonies. Griend was 
moeilijk bereikbaar en zou bovendien vanaf 
1912 onder bescherming staan van de Vereeni-
ging tot Behoud van Natuurmonumenten in 
Nederland. Nu was Griend onder invloed van 
stromingen in de Waddenzee een wandelend 
eiland, maar na de sluiting van de Afsluitdijk 

in 1932 was de afk alving veel groter dan de 
aanwas. Men vreesde in de jaren dertig dan 
ook dat het eiland op termijn volledig zou ver-
dwijnen. De kolonie op Schouwen was in de 
goede handen van zorgzame pachters. Rot-
tum lag weliswaar in een uithoek van het land 
en was moeilijk bereikbaar, maar had sterk 
aan betekenis verloren.7 Mogelijk dat de op-
mars van de zilvermeeuw, een notoire eier-
en kuikenrover ermee van doen had. 
Rond 1930 bezetten de grote sterns een 
nieuw gebied: De Beer, een natuurgebied op 
de kop van Rozenburg aan de zuidkant van de 
Nieuwe Waterweg tegenover Hoek van Hol-
land.8 Het was toen nog een open, dynamisch 
duinsysteem. Binnen tien jaar zou deze vesti-
ging uitgroeien tot een machtige kolonie. 
Hetzelfde gebeurde in korte tijd met de bui-
tendijkse kolonie in de Eendrachtschorren 
aan de noordoost kant van Texel, hoewel dit 

waarschijnlijk deels vogels waren van Griend 
waar de aantallen tegelijkertijd sterk waren 
teruggelopen. Ook deze gebieden waren 
open, dynamische kustsystemen. Rond 1940 
werd een historisch hoogtepunt van rond de 
40.000 Nederlandse broedparen van de grote 
stern bereikt.

De mens op de voorgrond
De jaren vijftig gaven aanvankelijk een zelfde 
beeld te zien als voor de Tweede Wereldoor-
log.9 Weliswaar was de kolonie op Schouwen 
door verwaarlozing sterk in omvang afgeno-
men, maar de kolonie op De Beer fl oreerde. 
Op andere plaatsen in de Delta ontstonden 
nieuwe kolonies, zoals afwisselend op Hom-
pelvoet, Kwade Hoek en Scheelhoek. Ernstige 
milieuverontreiniging door bestrijdingsmid-
delen zorgde er vanaf het eind van de jaren 
vijftig voor dat de grote stern bijna volledig uit 

Nederland verdween. De toxicoloog Koeman 
ontrafelde in de jaren zestig het probleem. De 
oorzaak bleek te liggen bij lozingen van een 
fabriek van Shell in Pernis waar zogeheten 
drins werden geproduceerd. In 1966 volgde in 
Nederland een verbod op het gebruik van 
drins. De vraag naar drins zakte bovendien 
wereldwijd in – mede naar aanleiding van de 
zeer schadelijke eff ecten van de drins – en de 
fabriek werd gesloten. De vogelstand herstel-
de zich geleidelijk aan. In de tussentijd was er 
nog wel het een en ander meer gebeurd. De 
Beer was verloren gegaan door de aanleg van 
Europoort en de Deltawerken waren inmid-
dels in aanleg. Met dit laatste verdween gelei-
delijk aan grotendeels ook de dynamiek uit de 
zeearmen in de Delta, met uitzondering van 
de Westerschelde. Het was onderdeel van een 
meer algemene ontwikkeling waarbij de na-
tuur, onder andere aan de kust, vooral uit vei-

‘Het was een door mensen-
hand geregisseerde biotoop’

Grote sterns in het natuurgebied De Petten aan de zuidkant van Texel. Op de achtergrond links de toren van de kerk in 

Den Hoorn. De grote sterns hebben De Petten inmiddels ingeruild voor andere broedgebieden op Texel.

Grote sterns op de goedverzorgde hillen, 

in de Flaauwers Inlaag, gezien in zuidelij-

ke richting, mei 1903. 

Eieren verzamelen op de eerste hil van de Flaauwers Inlaag. De 

zogeheten eierraperij was eeuwenlang een lucratieve bezigheid. 

Rechts de pachter, Gerrit van den Hoek.
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gang van de grote stern in Nederland. De wettelijke 
bescherming vanaf 1908 deed het tij nog net op tijd 
keren.

6   Thijsse (1907), 121-124; 141-146.
7   De Duitse ornitholoog Leege merkte in 1904 over 

Rottum op: ‘einen schwachen Abglanz verloren ge-
gangener Herrlichkeit’. Leege (1907), 334-353; 357-
379; 389-398; 419-432.

8   Dit verlaten gebied was rond 1870 ontstaan bij de 
aanleg van de Nieuwe Waterweg. We kunnen ons 
erover verbazen waarom de grote stern dit gebied al 
niet veel eerder als broedgebied heeft uitgekozen. 
Het laat echter zien dat de keuze van broedgebieden 
door de grote stern van meer dan alleen landschaps-
kenmerken afh angt. Zo is de gelijktijdige vestiging 
van kokmeeuwen ook een belangrijke factor. Zij bie-
den enigszins bescherming tegen rovende vogels, 
zoals de zilvermeeuw. De grote stern vestigde zich 
pas defi nitief en in grote aantallen op De Beer, nadat 
de kokmeeuw zich er permanent als broedvogel had 
gevestigd.  

9   Tijdens de oorlog namen de aantallen fors af, onder 
andere door verstoring en massale illegale eierrape-
rij. Na de oorlog volgde een opmerkelijk snel herstel.

10 Brenninkmeijer & Van der Zee (2016).
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deelterreinen van het onderzoek van de luchtverontreini-
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in het Nederlandse landschap en naar de achtergronden 
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landschap’. De teloorgang van natuurmonument De Beer. Over 
enige tijd zal van zijn hand een boek verschijnen over de 
geschiedenis van de grote stern in Nederland.

NOTEN
1   Een ander deel gaat naar het westelijk deel van Azië 

en broedt daar aan de kusten van de Zwarte Zee en 
de Kaspische Zee.

2   Lebret (1980).
3   De grote stern is in 1784 voor het eerst als aparte 

soort herkend en in 1785 beschreven door de Engelse 
arts en ornitholoog John Latham in 1785. De eerste 
verwijzing van de grote stern in Nederland dateert 
van 1815, toen de ornitholoog Temminck over de gro-
te stern in Manuel d’ornithologie (Amsterdam 1815) 
meldde: ‘très abondant dans les îles de la Nord-Hol-
lande’. Het exemplaar dat Temminck in 1807 in de 
‘Catalogue systématique du cabinet d’ornithologie 
et de la collection de Quadrumanes’ (Amsterdam 
1807) beschreef was waarschijnlijk ook van Neder-
landse bodem.

4   Beekman (1986).
5   De dramatische achteruitgang van de aantallen gro-

te sterns aan het eind van de negentiende en aan 
het begin van de twintigste eeuw hadden niets van 
doen met landschappelijke ontwikkelingen, maar 
alles met de damesmode. Vogels, ook grote sterns, 
werden op grote schaal afgeschoten om te dienen 
als hoedversiering. Het betekende bijna de onder-

ligheidsoverwegingen steeds meer aan ban-
den werd gelegd.
Ook de grote stern kreeg er in toenemende 
mate mee te maken. Veel van de open, dyna-
mische kustsystemen waren verdwenen. Der-
gelijke systemen kenden, zoals gezegd, op na-
tuurlijke wijze een geringe plantengroei, een 
van de voorwaarden voor de vestiging van 
grote sterns. Nu zal het de vogel natuurlijk 
niet uitmaken waardoor de vegetatie gering 
blijft, als het maar gebeurt. De hillen in de in-
lagen van Schouwen zijn daar een (oud) voor-
beeld van. Vanaf de jaren zestig is de mens in 
het beheer van potentiële broedplaatsen voor 
grote sterns steeds meer gaan zorgen voor dit 
aspect van ‘schaarse begroeiing’, onder andere 
op locaties in de inmiddels afgesloten zeear-
men in de Delta. Griend is een heel ander ge-
val. De dreigende ondergang van het eiland 
noopte tot ingrijpen, wilde men dit belangrij-
ke vogeleiland behouden. Daarom zijn in 1973 
en nog eens in 1988 omvangrijke bescher-
mingsmaatregelen genomen, in feite ingrij-
pende reconstructies van het eiland uitge-
voerd. Op dit moment staat het eiland weer 
op de nominatie om een ingreep te onder-
gaan, omdat het verlies van Griend vanuit 
natuurbeschermingsoogpunt als onverant-

woord wordt beschouwd.10

Hoe verrassend de inrichting van een land-
schap omwille van natuurontwikkeling kan 
uitpakken, laat het voorbeeld van het binnen-
dijkse natuurgebied Utopia op Texel zien. Hier 
kozen de grote sterns na de aanleg van het 
gebied in 2011 al snel in grote aantallen hun 
broedplek. Sowieso is Texel een goed voor-
beeld van veranderde landschappelijke om-
standigheden voor de grote stern. Alle gebie-
den die deze vogel hier benut (of heeft benut) 
als broedgebied liggen binnendijks: De Pet-
ten, Ottersaat, Wagejot en het al genoemde 
Utopia. De binnendijkse ligging vergt echter 
systematisch beheer, vooral door vegetatie te 
verwijderen, om ook op termijn voor de grote 
stern geschikt te blijven. In de Zeeuwse Delta 
liggen ook binnendijkse systemen, waaronder 
Markenje. Het enige broedgebied dat in de 
Delta niet binnendijks ligt, is de Hooge Platen 
in de Westerschelde. Het is al jaren een vaste 
waarde voor de grote stern, maar moet even-
eens met mensenhulp voortdurend in een ge-
schikte staat worden gehouden.

Ingrijpen en bijsturen
Het is niet mogelijk om de veranderingen in de 
aantallen broedparen van de grote stern in de 
afgelopen ruim tweehonderd jaar in Neder-
land een op een te relateren aan landschappe-
lijke veranderingen in ons land. Daarvoor 
hangt de keuze van een broedgebied, en in de 
loop van de tijd de uitgroei tot de voor de grote 
stern karakteristieke grote kolonie, van te veel 
factoren af. Daarvoor zijn er ook te ingrijpende 

en verstorende inbreuken (hoedenmode, be-
strijdingsmiddelen) geweest. Wel kan worden 
gesteld dat de grote stern waarschijnlijk uit 
Nederland zou zijn verdwenen als de mens 
zich niet had ingespannen om de verdwenen, 
min of meer natuurlijk habitat – het open, dy-
namische natuurlijke kustsysteem – te ver-
vangen door nieuwe en door de mens onder-
houden gebieden. De eisen die de grote stern 
stelt, noodzaken echter wel tot voortdurend 
ingrijpen en bijsturen. De vraag die hierbij 
door critici van het huidige natuurbeleid naar 
voren wordt gebracht, is in hoeverre hier het 
begrip ‘tuinieren’ van toepassing is. Dat is een 
ingewikkelde discussie en daarover mag de le-
zer zelf zijn oordeel vormen. Feit is dat on-
danks alles de grote stern nog altijd een iconi-
sche én in Nederland aanwezige kustbroedvo-
gel is. •

Het nieuw aangelegde natuurgebied Utopia gezien in westelijke richting. Utopia ligt aan de noordoostelijke kant van 

Texel en herbergde de afgelopen jaren zes- tot zevenduizend broedparen van de grote stern.

Het (oude) Eijerlandse huis met op de achtergrond het baken voor de scheepvaart. Zie ook de 

schuren en hooibergen die duiden op een gevarieerde bedrijvigheid. Koeien werden geweid in de 

duinen en op de kwelders. Later, toen het met de eierraperij minder ging, werden er ook konij-

nen gekweekt. Gravure van Popko van Groningen uit de negentiende eeuw.

Latham gaf de vogel in 

1785 de naam Sandwich 

Tern, naar de vindplaats 

van de vogel in Sandwich 

Bay in Engeland. In de 

negentiende eeuw ver-

schenen vele, vaak zeer 

omvangrijke  ornitholo-

gische boeken met fraaie 

afb eeldingen. Deze prent 

komt uit Coloured fi gures 

of the birds of the British 

Islands van T.L.P. Lilford 

uit 1885-1897.
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S SCHOP IN DE GROND

WAALBOCHT NIJMEGEN – RUIMTE 
VOOR DE WAAL
Rob Jaspers

Aanleiding
Na de spannende weken van 1995 werd door 
het kabinet besloten om via een noodwet in 
hoog tempo honderden kilometers dijk te ver-
beteren. Daarnaast werd gekozen voor een 
nieuw actieprogramma ‘Ruimte voor de Rivier’ 
dat inspeelt op de klimaatverandering die nog 
vaker extreem hoge waterstanden zal veroor-
zaken, zo is de verwachting. Het overstro-
mingsgevaar in dichtbevolkte gebieden schud-
de Nederland wakker. Meer dan dertig projec-
ten lanceerde Rijkswaterstaat. In de regio 
Nijmegen werd ingezet op een dijkterugleg-
ging bij Lent en het creëren van een lange 
nevengeul. De bocht in de Waal bij Nijmegen 
functioneert daar als een flessenhals; het wa-
ter stuwt hier op en bij hoogwater kan dit voor 
overstromingen in het achterland zorgen. 

De voorgestelde ingreep bij Nijmegen bete-
kende een ingrijpende verandering van het 
landschap. De bewoners van Lent stonden 

werd die brug, De Oversteek, gerealiseerd. In 
2012 was de oplevering. Plots zagen mensen 
vanaf die brug een ander – indrukwekkend – 
Nijmegen aan de rivier. Zeker nu Nijmegen 
sinds kort aan het Waalfront West werkt aan 
een nieuwe stadswijk. Een oud-industriege-
bied maakt hier ruimte voor woningbouw.
Vanaf De Oversteek zijn ook de altijd verande-
rende nevengeul en landtong goed zichtbaar. 
Elke dag anders, want ook de nevengeul ge-
voed via de inlaten, kent elke dag een andere 
waterstand. Bij hoogwater versmalt zo de 
landtong onmiddellijk. In het uiterste geval 

kan die landtong voorbij de spoorbrug zelfs 
volledig overstromen: Waal en nevengeul zijn 
dan één.

Historisch landschap
De Waalbocht ligt vanouds in een rivieren-
landschap waar de nederzettingen op stroom-
ruggen en oeverwallen zijn gesitueerd, terwijl 
lager gelegen natte gronden een agrarische 
functie hebben. Kenmerkend voor de Overbe-
tuwe zijn de op huisterpen gebouwde boerde-
rijen. Vermoedelijk is vanaf de dertiende eeuw 
langs de rivier een aaneengesloten bandijk 

aangelegd, waardoor een einde kwam aan de 
periodieke overstromingen. Deze bandijk 
werd de belangrijkste oost-westverbinding. In 
noord-zuidrichting was de Griftdijk de hoofd-
verbinding, genoemd naar de trekvaart tus-
sen Arnhem en Nijmegen die in 1611 in gebruik 
werd genomen. Rond de veerdam met de 
gierpont over de Waal ontwikkelde zich een 
centrum van bedrijvigheid, met onder meer 
overslag en herbergen. In de jaren dertig van 
de twintigste eeuw verdween de Grift uit het 
landschap door de aanleg van de Waalbrug en 
rijksweg.
Cultuurhistorisch is Lent een rijk gebied dat al 
in de laat-Romeinse tijd bewoond was. Ook 
uit de eeuwen daarna zijn bewoningssporen 
bekend. Een brede strook grond langs de 
noordoever van de Waal behoorde vanaf het 
laatste kwart van de veertiende eeuw tot het 

Een kwart miljoen mensen in het Gelderse Rivierengebied moesten 

eind januari 1995 hun huis verlaten. Het hoogwater zorgde voor grote 

problemen, dijken moesten verstevigd worden en grote gebieden 

dreigden onder te lopen. Het was de tweede waarschuwing in enkele 

jaren tijd. Ook in 1993 liep de spanning in het Rivierengebied fl ink op 

door hoogwater in Rijn, Waal en Maas.

waarin natuur en recreatiemogelijkheden ook 
alle aandacht kregen. Feitelijk werd gekozen 
voor de inrichting van een rivierpark bij Lent. 
Een nieuw leefgebied.

Projectgebied
De gemeente Nijmegen besefte al vroeg dat 
de dijkingreep kansen bood voor een nieuw 
Nijmegen aan de Waal. De rivier niet meer als 
scheiding, maar een rivier die dwars door de 
stad stroomt. Plots was er de kreet ‘Nijmegen 
omarmt de Waal’. Dat laatste paste bij de ont-
wikkeling van de nieuwe stadswijken aan de 
Betuwse kant van de stad, de Waalsprong die 
al eerder was ingezet. De plannen voor de aan-
leg van de nevengeul versnelden ook de aanleg 
van een tweede stadsbrug in Nijmegen, een al 
decennia lang gekoesterde wens. Plots droeg 
ook het Rijk stevig bij. In een razend tempo 

aanvankelijk allerminst te juichen. Ze liepen 
jarenlang te hoop tegen de dijkingreep. Lo-
gisch want tientallen woningen en bedrijven 
moesten ervoor wijken. Aanvankelijk ging 
Rijkswaterstaat uit van een puur technische 
ingreep. Stap voor stap en na veel verzet lag 
er begin 2011 dan toch een plan waar de Len-
tenaren mee konden instemmen. Een plan 

Overzicht van het plangebied met alle 

aanwezige cultuurhistorische elementen. 

De hier gelegen kazematten en forten, 

waaronder fort Knodsenburg, verwijzen 

naar het militaire verleden van de noor-

delijke Waaloever.

De verruiming van de Waal bij Nijmegen is 

een van de meest ingrijpende maatregelen 

uit het programma ‘Ruimte voor de rivier’. 

Op deze impressie is de omvang van de 

geul goed zichtbaar. De geul is net zo breed 

als de rivier de IJssel. De lengte van de geul 

is circa 4 kilometer.

Door de aanleg van de nevengeul ontstaat 

een stadseiland tussen Nijmegen en Lent. De 

nieuw gebouwde Citadelbrug en Promenade-

brug verbinden dit eiland met de verplaatste 

Waaldijk.
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schependom Nijmegen. Ook voor die tijd 
bezaten Nijmeegse burgers en instellingen 
al grond in Lent. Er was vanouds groente- en 
fruitteelt rond het dorp.
In het gebied langs de Waalbocht zijn nog veel 
cultuurhistorisch waardevolle elementen 
aanwezig, die door de gemeente voorafgaand 
aan het project zijn geïnventariseerd en inge-
deeld in de categorieën waterstaat, verbin-
dingen, verdediging en economie. In de cate-
gorie waterstaat gaat het om het dijkland-
schap met zijn sporen van watergeweld en 
dijkonderhoud, de dorpspolder en de uiter-
waarden. Rond de belangrijkste verkeersrou-
tes, de Waaldijk en de Griftdijk, ontstond een 
clustering van deels zeer oude verbindingen 
en hooggelegen woonerven.
Vanaf de Oosterhoutsedijk bij de nevengeul is 
te zien dat sommige wegen iets hoger liggen. 

Zo is de Zaligestraat feitelijk een restant van 
een dwarskade die hier ooit lag en die Lentse 
landbouwgebieden al vanaf de dertiende 
eeuw moest beschermen tegen overstromin-
gen. Voor liefhebbers van cultuurhistorie is er 
meer te zien rond het rivierpark. Bij het eiland 
Veur-Lent liggen resten van het oude fort 
Knodsenburg uit de zestiende eeuw. Langs de 
dijk zijn forten uit de negentiende eeuw te 
vinden, Fort Boven Lent en Fort Beneden 
Lent. Maar ook herinneren diverse bunkers in 
deze omgeving aan de mobilisatietijd uit de 
jaren dertig. Ook zijn recent oude betonnen 
roadblocks uit 1943 teruggeplaatst nabij de 
Verlengde Waalbrug.

Dijkverlegging en nevengeul
Het project ‘Ruimte voor de Waal’ bij Nijme-
gen en Lent omvatte twee grote maatregelen, 
de verlegging van de dijk en het graven van de 
nevengeul. Voor die nevengeul moest trou-
wens de oude Waalbrug driehonderd meter 
op hoogte worden doorgetrokken. Een opera-
tie die opmerkelijk genoeg nauwelijks tot ver-
keershinder heeft geleid omdat de aannemers 
een tijdelijke bypass voor de Waalbrug reali-
seerden. Ook de pijlers van de spoorbrug 

moesten verstevigd worden met extra beton 
tot op grote diepte.
De dijk bij Lent is uiteindelijk zo’n 350 meter 
landinwaarts verlegd. Om problemen met 
kwelwater in Lent te voorkomen, is er onder 
een groot gedeelte van de nieuwe waterke-
ring een ondergronds kwelscherm geplaatst 
tot wel 20 meter diep. Tussen de oude Waal-
brug en de spoorbrug is de nieuwe kade, de 
Lentse Warande, als een bijzondere verblijf-
plaats ingericht. De kade opgebouwd met 
Portugees granietsteen, loopt langzaam het 
water in. Het oogt als een podium met verras-
sende zitplaatsen. Bij de opening van de ne-
vengeul op Tweede Paasdag jongstleden was 
hier een bijzonder lichtspektakel waar enkele 
duizenden bezoekers op af kwamen.
De dijkverlegging met nevengeul zorgt ervoor 
dat de Waal bij hoogwater in het uiterste ge-
val 34 centimeter minder stijgt. Het Waalwa-
ter stroomt via inlaten in een drempel bij Lent 
de nevengeul in, net voor de zogeheten Kolk 
Van Wijk. Die kolk is bewust behouden. Deze 
herinnert aan een oude overstroming in 1564. 
Bijna de hele Betuwe overstroomde in dat jaar 
door talloze dijkdoorbraken. De kolk is nu een 
beschermd stukje natuur. De bunker bij deze 
kolk is een beschermd monument. Het is een 
herinnering aan de mobilisatietijd 1936-1940.
Op het eiland Veur-Lent zijn eveneens talloze 
oude momenten behouden. Zo is ook café De 
Zon met aanpalende oude woningen gered 
van sloop. Op de Oosterhoutsedijk is het ver-
leden van Lent ondanks de grote ingreep nog 
steeds te beleven. Verderop zijn wel veel wo-
ningen verdwenen. Een enkele bewoner die 
moest vertrekken, heeft zijn kans gegrepen 
en met de uitkoopsom nieuwbouw aan de 
Waalzijde opgetrokken. Het eiland Veur-Lent 
dat door de nevengeul is ontstaan, is bereik-
baar via een nieuw bruggetje, de Lentloper, 
vanaf de hoge kade en de Parmasingel. Ver-
derop aan de Oosterhoutsedijk ter hoogte 
van Fort Beneden Lent ligt nog een tweede 
brug over de nevengeul, de Zaligebrug. Het is 
een slingerende wandelverbinding in het 
landschap die zo is aangelegd dat het water 
hier mee kan ‘spelen’. Bij hoge waterstanden 
zullen delen van de aanlooproute van deze 
brug overstromen. Via hoge betonnen stap-
stenen aan de zijkanten kunnen wandelaars 
dan in veel gevallen toch nog de landtong 
bereiken. Ook in de laaggelegen delen van 
de landtong liggen die betonnen hinkstap- 
stenen. De landtong voorbij de spoorbrug is 
ingericht als natuurterrein. Grote grazers
 ‘beheren’ dit gebied straks. Bij hoogwater 
kunnen deze dieren naar speciale hoogge-

legen vluchtplaatsen in de omgeving. Op het 
westelijk deel van de landtong, onder meer 
nabij de stadsbrug De Oversteek is ook ruimte 
voor evenementen zoals festivals, misschien 
wel een Vierdaagsecamping. Het evenemen-
tenterrein kan gebruikt worden in de periode 
mei tot september. De eerste aanvragen voor 
festivals op deze plek zijn al binnen. Ook is er 
ruimte voor seizoensgebonden mobiele hore-
ca, eventueel zelfs op het water. De neven-
geul is verder geschikt voor watersport. De 
Nijmeegse en regionale Watersportverenigin-
gen hebben zich gebundeld om hier bij Lent 
aan de slag te gaan. Bij de opening van de ne-
vengeul, Tweede Paasdag, waren er de eerste 
roeiwedstrijden. Rijkswaterstaat ziet 2016 als 
een proefjaar voor vele recreatieve activitei-
ten. Bij alles checkt Rijkswaterstaat of de 
hoogwaterveiligheidsfunctie van de geul 
overeind blijft.

Waterstad Nijmegen
Bij de lancering van de plannen voor de neven-
geul in 2001 waren velen bang voor de vernie-
tiging van een bijzonder Lents landschap. In 
de loop der jaren hebben velen ontdekt dat de 
Lentse Waaloevers in de loop der eeuwen al 
heel wat keren veranderd zijn. Er lag voor Lent 
ook vroeger al een eiland. De Waal heeft in de 
loop der eeuwen heel wat keren zijn loop ver-
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VERANTWOORDING

DOELSTELLINGEN VAN ‘RUIMTE VOOR 
DE WAAL’

1. Het realiseren van een duurzame rivierkundige oplossing voor de flessenhals in 
de Waal bij Nijmegen. Door de nu nog beschikbare ruimte te bestemmen voor 
de rivier moet worden voorkomen dat de flessenhals onomkeerbaar wordt 
vastgelegd door stedelijke ontwikkeling. Daarbij wordt getoetst:

a of en over welk traject uiterlijk in 2015 minimaal een Rijnafvoer van 16.000 
m3/s veilig verwerkt kan worden, zonder overschrijding van de waterstanden 
waarop de bestaande dijken zijn ontworpen;

b of de oplossing binnen het projectgebied een zo groot mogelijke bijdrage levert 
aan de beveiliging tegen een in de toekomst verder toenemende Rijnafvoer, 
mogelijk tot 18.000 m3/s.

2.  Het realiseren van een oplossing met een goede ruimtelijke kwaliteit. Daarbij 
zijn voor de Gemeente Nijmegen de uitgangspunten:

a afstemming met projecten in de omgeving;
b behouden en versterken identiteit Lent en Nijmegen;
c zoveel mogelijk behouden van cultuurhistorische en archeologische waarden;
d Waalsprong gericht op de rivier en de stad;
e bereikbaarheid;
f garanties ten aanzien van kwel;
g  kwalitatieve openbare ruimte voor alle bewoners van Nijmegen.

De werkzaamheden zijn halverwege. 

De nevengeul wordt steeds verder uitge-

graven en bij de Waalbrug – hier op de 

voorgrond – is een begin gemaakt met 

de verlenging van de brug. 

Werkzaamheden in de uiterwaarden. 

Op de achtergrond de nieuwe brug 

De Oversteek.

atieplek, de uitgaansplek voor de Nijmegena-
ren. Hier lagen bijzondere herbergen met na-
men als De Swaen en In den Hollandschen 
Tuin. In 1920 was er zelfs een lied ‘Lent aan 
Zee’; zo werd de Waal destijds beleefd. Rivier-
park Lent zal Nijmegen nu op de kaart zetten 
als waterstad, met een unieke beveiligings- 
constructie tegen hoogwater.  •

legd. Misschien was wel de verrassendste 
ontdekking tijdens de aanleg van de neven-
geul dat in de Romeinse tijd hier de hoofdloop 
van de Waal lag. 410 Miljoen euro investeren 
in de nevengeul, 5 miljoen kuub zand weggra-
ven en dan uitkomen in een ‘Romeinse Waal-
loop’, dat is bijzonder en had niemand vooraf 
durven te voorspellen.
De nevengeul vergroot ook de omvang van de 
zandstranden bij Lent met een factor acht. 
Dat biedt enorme recreatieve kansen, zeker 
ook omdat de Lentse oevers de meest zonnige 
oevers van Nijmegen zijn. En dat is iets wat de 
Nijmegenaren in het verleden ook al wisten. 
Veur-Lent was in de voorbije eeuwen de recre-
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S STAND VAN ONDERZOEK

G.J. de Langen, J.A.W. Nicolay, M. Schepers, A. Nieuwhof, D. Postma, M. Bakker, T.W. Varwijk, W. Prummel, 
G. Aalbersberg en P.C. Vos

HET TERPENLANDSCHAP 
ALS ACTUEEL ONDERZOEKSTHEMA

voorlopig met de opgraving te Tritsum (1958-
1961). 
In de hierop volgende decennia is van een sys-
tematisch onderzoek naar terpen niet langer 
sprake. Het opgraven van terpen is nu het ge-
volg van nieuwbouw (Foudgum, 1966 en He-
veskesklooster, 1982-1988) of toevalsvondsten 
(het grafveld te Oosterbeintum, 1988-1989), 
maar niet ingegeven door specifieke onder-
zoeksvragen.2 Wel worden juist in deze perio-
de enkele belangrijke dissertaties geschreven, 
meer algemeen over de afgravingsvondsten 
(M. Miedema, 1983 en E. Knol, 1993) en speci-
fieker over de middeleeuwse geschiedenis van 
Oostergo (G.J. de Langen, 1992) en de typolo-
gie en datering van het zogenaamde ‘terpaar-
dewerk’ (E. Taayke, 1996).
Pas met de opgravingen in Wijnaldum (1991-
1993) door de universiteiten van Groningen en 

Amsterdam breekt een nieuwe bloeiperiode 
aan. Nadat het onderzoek in Wijnaldum zich 
richtte op de sociaal-politieke context van een 
hier aangetroffen koninklijke mantelspeld, 
had het in 1997 gestarte ‘Frisia-project’ tot 
doel Wijnaldum in de bredere context van het 
Nederlandse kustgebied te plaatsen.3 Korte 
tijd later startte het flankerende onderzoek 
naar het steile talud van deels afgegraven ter-
pen: de steilkanten. In het Friese Dongjum 
(1998) en Peins (1999) en het Groningse 
Englum (2000)4 werden prachtige doorsne-
des door de terp en de onderliggende kwel-
derlagen blootgelegd, waarin onder meer de 
oudste dijkjes van Nederland zichtbaar wa-
ren.5 Het Frisia-project kende helaas een 
vroegtijdig einde, waarna het universitaire 
terpenonderzoek vanaf 2000 opnieuw een 
periode van relatieve stilte inging.

Lange onderzoeksgeschiedenis
Het onderzoek van terpen kent een lange ge-
schiedenis, die al in de zeventiende eeuw be-
gint met het beantwoorden van de vraag of 
het hier al dan niet natuurlijke heuvels be-
treft.1 Het afgraven van een groot aantal ter-
pen in Groningen en vooral Friesland gedu-
rende de jaren 1840-1945 vormt het startpunt 
van een meer wetenschappelijke aanpak, met 
het beroemde onderzoek in Ezinge (1923-1934) 
door A.E. van Giffen als internationaal hoog-
tepunt. In dezelfde periode publiceert P.C.J.A. 
Boeles het standaardwerk Friesland tot de elfde 
eeuw (1927), waarin de geschiedenis van het 
Friese terpengebied op grond van afgravings-
vondsten historisch wordt ingekaderd. Van 
Giffen verricht na de Tweede Wereldoorlog 
nog enkele verkenningen in het terpengebied, 
maar het wetenschappelijke veldwerk stopt 

Langs de Noordzeekust van Friesland en Groningen liggen 

honderden kunstmatig verhoogde woonplaatsen: de ter-

pen of wierden. Het terpenlandschap strekt zich in het 

westen uit naar de Kop van Noord- Holland en in het oos-

ten naar het Duitse kustgebied. Vanwege hun goede con-

servering en rijkdom aan vondsten staan terpen al lange 

tijd in de wetenschappelijke belangstelling. Op dit 

moment maakt het terpenonderzoek zelfs een ongekende 

bloeiperiode door. Om de verschillende specialisten samen 

te brengen, nieuw onderzoek te generen en daarmee con-

tinuïteit in het onderzoek te waarborgen, is in 2012 aan het 

Groninger Instituut voor Archeologie (gia) het Terpencen-

trum opgericht. Doel van deze bijdrage is het onderzoek 

van een enthousiaste groep terponderzoekers te presente-

ren, in het licht van het overkoepelende onderzoek naar de 

vorming en het menselijke gebruik van het terpenland-

schap. Nadat de geschiedenis van het terponderzoek kort 

is belicht, worden de lopende projecten en toekomstplan-

nen besproken.

De terp van Hogebeintum is ruim 

8 meter hoog en daarmee de hoogste 

terp van Friesland.
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voeren. Ook kortstondig veldwerk kan veel 
waardevolle gegevens opleveren. Juist de 
deels afgegraven terpen met hun steile taluds 
(steilkanten) zijn daarvoor uitermate ge-
schikt. Zonder de terprestanten verder aan te 
hoeven tasten, kan in een periode van enkele 
weken en dus tegen relatief lage kosten een 
goed inzicht in de verticale opbouw van de 
terp worden verkregen.
Tijdens het opgraven van een steilkant wordt 
het aanwezige talud machinaal ‘opge-
schoond’. Dit betekent dat de als gevolg van 
erosie en graafwerk door dieren aangetaste 
buitenlaag wordt verwijderd, waarna het pro-
fiel met de hand kan worden opgeschaafd. In 
feite wordt hiermee de draad weer opgepakt 
van het onderzoek zoals Van Giffen dat tijdens 
de commerciële afgravingen aan verse steil-
kanten heeft verricht. Het onderzoek te An-
jum (2006) bewees dat een dergelijk onder-
zoek nog steeds zinvol is.
Na het onderzoek in Anjum werden, mede 

het ‘Terpenproject Steilkantonderzoek Fries-
land’, waaraan ook de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed deelnam en een groot aan-
tal amateurarcheologen (2009-2012). Dit pro-
ject vormde de opmaat voor de aanstelling 
van de provinciaal archeoloog van Fryslân, 
Gilles de Langen, als bijzonder hoogleraar Ar-
cheologie van het Noord-Nederlandse Ter-
pen- en Wierdenlandschap aan de Rijksuni-
versiteit Groningen in 2011.9 Een jaar later 
werd het Terpencentrum opgericht. 

Een kweldergebied in lagen
De overkoepelende doelstelling van het huidi-
ge terpenonderzoek is, door middel van een 
interdisciplinaire benadering, het kwelderge-
bied ‘laagsgewijs aan te kleden’. Hierbij wor-
den de volgende lagen onderscheiden:
1 De geologie van het kweldergebied: vor-

ming en ontwikkeling.
2 De vegetatie van het kweldergebied, ge-

koppeld aan mogelijkheden van exploitatie.

3 Het netwerk van geulen en prielen, als 
natuurlijke waterwegen.

4 De chronologie en spreiding van terpen.
5 De typologie van terpen, gekoppeld aan 

regionale patronen in opbouw en indeling.
6 De regionale bouwtradities.
7 De sociale differentiatie en organisatie.
8 De belevingswereld en het dodenbestel van 

de terpbewoners.
De verschillende veldwerk- en andere projec-
ten die het mogelijk maken deze lagen op te 
bouwen, zullen hier kort worden toegelicht. 
Veel van de projecten beogen niet alleen een 
wetenschappelijk, maar ook een maatschap-
pelijk doel.

Steilkanten en terpzolen
Het in Dongjum, Peins en Englum uitgevoer-
de veldwerk toonde al aan dat het voor het 
beantwoorden van actuele onderzoeksvragen 
niet absoluut noodzakelijk is om grootschali-
ge opgravingen van nog intacte terpen uit te 

Helemaal stil op de terpen werd het niet, 
want volgend op de noodwaarnemingen van-
uit het Groninger en Fries Museum werden in 
het kader van de commerciële archeologie 
meerdere onderzoeken verricht. Zo liet de 
provincie Fryslân in het decennium na 1992 al 
haar terpen onderwerpen aan een booron-
derzoek en vonden ook belangrijke opgravin-
gen plaats, zoals te Leeuwarden (Oldehoof-
sterkerkhof, 2005-2006) en Hallum (2007).6 
Van het meer recente Malta-onderzoek is de 
opgraving Marssum (2013) het noemen 
waard.7

In 2006 pakte het Groninger Instituut voor 
Archeologie de draad weer op door het steil-
kantonderzoek een nieuwe impuls te geven, 
en wel met veldwerk in het Friese Anjum.8 De 
prachtige zodenstructuren die hier in het pro-
fiel zichtbaar waren, smaakten naar meer. 
Voortkomend uit de reeds bestaande samen-
werking tussen het Groninger Instituut voor 
Archeologie en de Provinsje Fryslân startte 

De fibula van Wijnaldum stamt 

uit circa 600 na Christus. De 

bijzondere mantelspeld werd 

in 1953 door een Friese boer 

gevonden tijdens graafwerk- 

zaamheden bij de terp van 

Wijnaldum. De fibula bevindt 

zich nu in het Fries Museum 

te Leeuwarden.

‘Veel van de projecten beogen 
niet alleen een wetenschap-
pelijk, maar ook een maat-
schappelijk doel’

dankzij extra financiering vanuit het Neder-
lands-Duitse interreg-project ‘Land van ont-
dekkingen’, in vier jaar tijd maar liefst zes 
steilkanten blootgelegd, met een totale leng-
te van circa 800 meter en een hoogte van 
2 tot 4 meter: te Achlum (2009)10, Jelsum 
(2010), Firdgum (2011), Oosterbeintum (2011), 
Dronrijp-Zuid (2012) en Dronrijp-Oost (2012), 
alle in de provincie Friesland. In alle gevallen 
bleek direct achter de buitenlaag een prachtig 
geconserveerd profiel aanwezig, waarin de 
opbouw van de natuurlijke lagen direct onder 
de terplagen zelf in detail konden worden be-
studeerd.
Het uitgevoerde onderzoek heeft allerlei nieu-
we inzichten opgeleverd, die de komende ja-
ren zullen worden gepubliceerd. Zo blijkt be-
woning overal te zijn begonnen op het niveau 
van de zogenaamde middenkwelder, die nog 
heel regelmatig overstroomd werd, vooral 
’s winters. Bewoning was ter plekke dan ook 
niet op het kwelderoppervlak, maar uitslui-
tend op huispodia mogelijk. Verder waren on-
der enkele terpen in de top van de kwelder de 
sporen van een keerploeg en eenmaal ook 
een eergetouw aanwezig, een aanwijzing dat 
akkerbouw op de nog niet permanent bedijk-
te kwelder veel algemener voorkwam dan al-
tijd is aangenomen. Tot slot heeft micromor-
fologisch onderzoek aan individuele terpla-
gen, uitgevoerd door Hans Huisman (rce), 

veel geleerd over samenstelling en vorming 
van individuele terplagen, waarbij het gebruik 
van mest als brandstof dankzij de in de slijp-
platen aanwezige mestslak voor het eerst 
overtuigend kon worden aangetoond.
Niet alleen deels, maar ook volledig afgegra-
ven terpen hebben een grote archeologische 
waarde. Eerder onderzoek in de Friese dorpen 
Wommels (1995), Winsum (1997) en Englum 
(2000) toonde al aan dat in de zogenaamde 
terpzool, nog honderden sporen als sloten, 
waterputten en paalkuilen aanwezig kunnen 
zijn.11 Omdat juist deze sporen inzicht geven in 
de locatiekeuze, het karakter van de eerste 
bewoning en de groei van terpnederzettingen 
in het horizontale vlak, is begin 2013 door 
Theun Varwijk een promotie-onderzoek naar 
terpzolen gestart.12

De afgelopen jaren zijn als onderdeel van dit 
onderzoek opgravingen verricht in Lollum - 
Saksenoord (2013), opnieuw Wommels (2014) 
en Schettens (2015), alle in Friesland. Het lijkt 
erop dat de eerste nederzettingen steeds aan 
een geul werden aangelegd. Zowel perioden 
van groei als van verlating zijn goed in de 
terpsloten weerspiegeld.

Terpen in het veen
Direct grenzend aan het kweldergebied ligt in 
Friesland, Groningen en Noord-Holland een 
uitgestrekt veengebied, waarvan de over-

Het gereconstrueerde zodenhuis in Firdgum, waarvan de wanden en dakbedekking uit kwelderzoden bestaan. 

Deze experimentele reconstructie is na een gedeeltelijke instorting volgens een verbeterd ontwerp herbouwd in 2014-2015.
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na Christus gebouwd.15 Deze reconstructie, 
die met een groot aantal vrijwilligers is uitge-
voerd, vormt onderdeel van het promotie-on-
derzoek van Daniël Postma naar vroegmid-
deleeuwse bouwtradities. Uitgangspunt is 
het experimenteren met een verloren bouw-
wijze, die uitgaat van het bouwen met kwel-
derzoden en kort, vaak gekromd hout. De re-
constructie is niet alleen gebaseerd op arche-
ologisch aangetroffen resten, maar in 
belangrijke mate ook op de constructie van 
historische woonstalhuizen in Schotland en 
zodenboerderijen op IJsland.16

Een andere manier om de huidige terpbewo-
ners bij de geschiedenis van hun dorp te be-
trekken, vormt het door het Waddenfonds ge-
financierde project ‘Terpen- en wierdenland, 
een verhaal in ontwikkeling’.17 Doel van dit 
project is het vertellen van het verhaal van de 
terpbewoners, niet alleen om het zo meer be-
kendheid te geven, maar ook om het te ver-
diepen. Dit verhaal krijgt vorm door de bewo-
ners van zes terpdorpen in Friesland en Gro-
ningen te informeren en te laten participeren 
bij kleinschalig veldwerk in en rond hun dorp. 
Na een booronderzoek in Ulrum (2014), en 
een veldkartering in Firdgum (2015), is dit jaar 
een proefsleuf op een verhoogde akker direct 
zuidelijk van de terpenrij van Wijnaldum ge-
graven. Verder onderzoek wordt in overleg 
met de dorpsbewoners nog uitgevoerd in 
Hallum, Godlinze en Warffum.

een belangrijke aanvulling op het gravend 
veldwerk geleverd. Met klei opgevulde sloten 
in het veen waren hier bijzonder goed te on-
derscheiden. Deze sloten bevonden zich aan 
weerszijden van langgerekte kavels, die door 
dwarssloten in kleinere, rechthoekige perce-
len waren ingedeeld. 
Voorafgaand aan het onderzoek in Arkum 
was het Groninger Instituut voor Archeologie 
leider van het interdisciplinaire onderzoek 
naar ruim zestig huisplaatsen in het veenge-
bied de Onlanden, in de Kop van Drenthe 
(2011). Vanwege de aanleg van een waterber-
gingsgebied direct ten zuiden van de stad 
Groningen moest het grondwaterpeil hier 
worden verhoogd, wat een sterke toename 
van rietgroei op de hier aanwezige ‘veenter-
pen’ zou betekenen – met verstoring van de 
ondergrond door rietwortels als gevolg. In sa-
menspraak met de provincie Drenthe en de 
rce werd besloten op elke locatie handmatig 
een proefputje van 2 x 1 meter tot in de na-
tuurlijke ondergrond te graven, zodat de pro-
fielopbouw van de huisplaatsen kon worden 
bestudeerd en dateerbaar materiaal kon wor-
den verzameld. Vervolgens zijn verschillende 
huisplaatsen nader met proefsleuven onder-
zocht. Enkele huisplaatsen werden met dik 
folie voor de toekomst veiliggesteld.
De proefputjes en -sleuven geven prachtig 

inzicht in de variatie aan huisplaatsen en de 
manier waarop de mens zich aanpaste aan 
het veranderende landschap. De vroegste 
huisplaatsen bevinden zich in de noordelijke 
randzone van het hoogveen, waar direct op 
het veen huisvloeren van keileemplaggen 
werden aangelegd (late tiende-elfde eeuw). 
Als gevolg van inklinking is niet alleen het op-
schuiven van bewoning in zuidelijke richting 
zichtbaar, maar ook het opwerpen van huis-
podia uit veen én klei (twaalfde-veertiende 
eeuw). Het onderzoek toont daarmee voor 
het eerst aan dat kleiterpen ook in 
Noord-Drenthe voorkomen!14

De terpen en hun huidige bewoners
Een belangrijk doel van het Terpencentrum is 
de huidige bewoners van het terpengebied 
met de bijzondere geschiedenis van hun 
woongebied kennis te laten maken. Tijdens 
alle opgravingen worden open dagen georga-
niseerd, die altijd door honderden geïnteres-
seerden worden bezocht. Opmerkelijk is dat 
veel bezoekers pas tijdens de open dagen 
gaan beseffen wat terpen eigenlijk zijn en wat 
ze over de vroege geschiedenis van het kust-
gebied kunnen vertellen.
Als een publieksvriendelijk experiment werd 
naast het archeologisch steunpunt te Fird-
gum (Friesland) een zodenhuis uit circa 700 

gangszone als gevolg van ontginning en 
inklinking geleidelijk met klei werd afgedekt 
en tot het kweldergebied ging behoren. Zo-
wel dit klei-op-veengebied als het aangren-
zende veengebied zijn van direct belang voor 
het terpenonderzoek. Vanuit de kwelders 
werden niet alleen de hieraan grenzende ve-
nen ontgonnen en gebruikt voor turfwinning, 
ook liggen hier honderden grotendeels nog 
onbekende huisplaatsen die tot kleine huis-
terpen uitgroeiden.
Traditioneel wordt de grootschalige ontgin-
ning van het veengebied in de late middeleeu-
wen gedateerd, toen het huidige veenweide-
gebied met zijn karakteristieke langgerekte 
kavels vorm kreeg. Binnen het onderzoeks-
programma ‘Greep op het water’ van de Frys-
ke Akademy, het Kenniscentrum Landschap 
(rug) en het Terpencentrum, richt één van de 
promotie-onderzoeken zich op de vroegste 
veenontginningen in Friesland. Door eerdere 
waarnemingen te combineren met nieuw 
gravend onderzoek en het gebruik van geo- 
magnetisch onderzoek, probeert promoven-
dus Marco Bakker te achterhalen hoe de 
randvenen al in de ijzertijd en Romeinse tijd in 
gebruik werden genomen.13

De afgelopen jaren zijn in het kader van dit 
onderzoek opgravingen uitgevoerd bij Arkum 
(2012), Wartena (2013), Sneek (2014) en Leeu-
warden (2015), opnieuw alle in Friesland. In 
Arkum en Sneek begon de bewoning van het 
veen in de late ijzertijd; vanwege het inklin-
ken van het veen werd het opwerpen van 
huispodia na enkele generaties noodzakelijk. 
In Leeuwarden is eenzelfde opeenvolging 
zichtbaar, maar begon de bewoning verras-
send genoeg al in de midden-ijzertijd. Warte-
na, tot slot, toont dat bewoning ook direct 
met het opwerpen van een huispodium van 
klei- en veenzoden kon beginnen.
Het geomagnetisch onderzoek, dat door col-
lega’s van het Niedersächsisches Institut für his-
torische Küstenforschung (Wilhelmshaven) is 
uitgevoerd, heeft in het geval van Wartena 
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TERPENCENTRUM

et Terpencentrum van het Groninger Instituut voor Archeologie is geen 
zelfstandig instituut, maar als werkgroep binnen het Groninger Instituut 
voor Archeologie een middel om onderzoekers bij elkaar te brengen en on-

derzoek naar terpen te stimuleren. Binnen dit onderzoek staat de wisselwerking 
tussen mens en landschap centraal. De onderzoekers zetten zich hierbij af tegen 
de negatieve lading die het wonen in een kweldergebied al sinds de eerste beschrij-
ving door Plinius de Oudere met zich meedraagt: dit zou een gebied zijn dat door 
overstromingen werd bedreigd, waar akkerbouw nauwelijks mogelijk was en waar 
onvoldoende bouwhout voorhanden was. In plaats daarvan ligt de nadruk juist op 
de enorme potentie van dit gebied, vanwege de uitgestrektheid van vruchtbare 
kwelders, de goede toegankelijkheid via geulen en prielen en de strategische lig-
ging aan de Noordzee. 
Adresgegevens: Groninger Instituut voor Archeologie, Poststraat 6, 
9712 ER Groningen
Contactpersonen: Prof.dr. G.J. de Langen (g.j.de.langen@rug.nl) en dr. J.A.W. Nicolay 
(j.a.w.nicolay@rug.nl)

‘Met klei opgevulde sloten in het veen waren 
bijzonder goed te onderscheiden’

Sporen van een eergetouw in de natuurlij-

ke kwelder aan de voet van de in 2010 in 

Oosterbeintum blootgelegde steilkant. 

De akker is in de midden-ijzertijd (circa 

500 voor Christus) te dateren.

De ahn-kaart (Algemene Hoogtekaart 

Nederland) van de provincie Friesland. 

Hier is goed te zien hoe de ontgonnen, 

ooit hooggelegen veengebieden als 

gevolg van inklinking en oxidatie nu het 

laagste deel van Friesland vormen.
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Toekomst van het terpenonderzoek
Al deze projecten leveren op verschillende ma-
nieren een bijdrage aan de aankleding van het 
kweldergebied, zoals dat boven is verwoord. 
Ook het toekomstige onderzoek zal hierop 
gericht zijn. Illustratief is de investering door 
de provincie Fryslân en het Terpencentrum in 
een terpendatabase, waarin per terp de loca-
tie, omvang, ouderdom en verdere informatie 
digitaal door wetenschappers en publiek te 
raadplegen zal zijn.24 Een samenwerking met 
amateurs is hierbij van wezenlijk belang, aan-
gezien zij een grote kennis van de regio heb-
ben en vaak omvangrijke collecties met de-
tectie en andere vondsten hebben.
Minstens zo belangrijk is het uitwerken van 
oud onderzoek. Naast Ezinge liggen nog tien-
tallen andere projecten te wachten op publi-
catie, te beginnen met het onderzoek in 
Wijnaldum. Verder is het de bedoeling het 

veldwerk de komende jaren te continueren. 
Aanknopingspunt vormt de benoeming van 
Leeuwarden tot culturele hoofdstad van Eu-
ropa in 2018. Centraal in de voorgenomen 
projecten rond ‘2018’ staat de opkomst en ont-
wikkeling van een ‘Fries koninkrijk’ binnen het 
kweldergebied van Noord-Nederland – zoals 
Johan Nicolay met zijn veni-onderzoek heeft 

aangetoond.25 Naast een studie van het im-
portaardewerk, dat deels tijdens nieuw uit te 
voeren karteringen wordt verzameld, zullen 
verschillende terpen met behulp van borin-
gen, handgegraven putjes en proefsleuven 
worden onderzocht. 
Daarnaast zullen de komende jaren nieuwe 
onderzoeksprojecten worden opgestart, 
waar mogelijk in samenwerking met andere 
instanties. Zo is onlangs in samenwerking 
met de rce een onderzoek opgestart naar de 
opbouw van de terp van Hogebeintum, met 
ruim 8 meter de hoogste terp van Friesland. 
Verder is het de bedoeling in samenwerking 
met de Fryske Akademy (Leeuwarden) de 
laatste fase van terpbouw nader te besturen. 
Dit is de periode dat de eerste zeewerende dij-
ken werden aangelegd en veel terpen werden 
verlaten (elfde tot dertiende eeuw). De bewo-
ning verspreidde zich in die tijd over het gehe-
le voormalige kweldergebied, al woonde men 
er uit angst voor overstromingen nog wel op 
huispodia: de verhoogde boerderijplaatsen.
Om het publiek van de resultaten van het lo-
pende en afgeronde onderzoek op de hoogte 
te houden, zijn afspraken gemaakt met het 
Fries Museum en Museum Wierdenland. 
Daarnaast wordt vanaf 2014 voor Master-
studenten het vak Terp Archaeology aan het 
Groninger Instituut voor Archeologie ver-
zorgd, om ook aankomend archeologen met 
de veelzijdigheid en potentie van de huidige 
terparcheologie kennis te laten maken – on-
der andere door allerlei landschappelijke en 
culturele aspecten te vergelijken met die van 
de internationaal veel bekendere tells in het 
Nabije Oosten.

werking is dat de natuur niet allesbepalend is 
als het gaat om de mogelijkheden én beper-
kingen van menselijk gebruik van het kwel-
derlandschap. Gebleken is dat de mens een 
sturende factor van betekenis was, niet altijd 
met positieve gevolgen. Zo leidden de veen-
ontginningen al vanaf de late ijzertijd tot 
inklinking van het veengebied, wat resulteer-
de in de vorming van een ‘badkuip’ waar de 
zee via prielen en door de mens gegraven slo-
ten naar binnen kon breken – een proces dat 
zich na hernieuwde ontginningen in de mid-
deleeuwen zou herhalen. De ontginning van 
het veen is daarmee direct te koppelen aan de 
vorming dan wel verdere verwijding van grote 
zeearmen, zoals de Middelzee.22

Het landschap beperkt zich niet tot de na-
tuurlijke ondergrond. Een belangrijke ‘laag’ in 
het landschap vormt de vegetatie, waarvan 
de diversiteit en hoge mate van beïnvloeding 
door de mens steeds meer de aandacht trek-
ken. In zijn proefschrift heeft Mans Schepers 
de huidige botanische gegevens uit het ter-
pengebied onlangs samengebracht. Om te 
komen tot een reconstructie van de kwelder-
vegetatie en de mogelijkheden voor exploita-
tie is hem onlangs een veni-beurs toege-
kend.23 
Doel van dit project is om een beter beeld te 
krijgen van agrarisch landgebruik in het ter-
pengebied. Allereerst zal er een overzicht 
worden gemaakt van de verspreiding in tijd 
en ruimte van álle uit het terpengebied be-
kende gewassen; dit overzicht presenteert de 
Nederlandse en de Duitse gegevens voor het 
eerst als één geheel. Met behulp van onder 
andere pollenonderzoek en de archeologische 

veldgegevens worden de uit het terpengebied 
bekende akkerlagen bestudeerd om zo de 
aard en landschappelijke locatie van de ak-
kers vast te stellen. Tot slot wordt met klein-
schalige buitendijkse akkerbouwexperimen-
ten, in samenwerking met It Fryske Gea, het 
effect getest van kleine dijkjes en sloten op de 
gewasopbrengst in een onbedijkte kwelder.

publiceerd.19 Belangrijke uitkomst is dat Ezin-
ge gedurende de Romeinse tijd en de vroege 
middeleeuwen mogelijk een regionaal cen-
trum vormde. Binnen het project ‘Terpen- en 
wierdenland’ wordt het onderzoek voortge-
zet, nu gericht op het landschap, de grond-
sporen en de fasering van de nederzetting.
In Ezinge en tijdens het eerder uitgevoerde 
onderzoek in Englum werd een groot aantal 
bijzondere deposities aangetroffen, die 
Nieuwhof onlangs in haar proefschrift over ri-
tuelen in het Noord-Nederlandse kustgebied 
heeft samengebracht en geïnterpreteerd.20 
Bijzonder is dat reguliere grafvelden hier in de 
ijzertijd en Romeinse tijd niet voorkwamen. 
Aangenomen wordt dat, naast incidentele 
lijkbegraving, excarnatie gebruikelijk was, 

Ezinge eindelijk gepubliceerd
Kenmerkend voor het eerder uitgevoerde ter-
penonderzoek is dat de grootschalige opgra-
vingen, op enkele uitzonderingen na, niet of 
in ieder geval niet volledig zijn gepubliceerd.18 
Illustratief is natuurlijk het door Van Giffen 
uitgevoerde onderzoek in Ezinge, dat de Ne-
derlandse archeologie internationaal op de 
kaart zette. Na een voorlopig verslag van zijn 
bevindingen is Van Giffen nooit aan volledige 
publicatie van de sporen en vondsten toege-
komen.
De eerste stap op de weg naar publicatie was 
mogelijk dankzij een door nwo gefinancierd 
Odyssee-project. Onder leiding van Annet 
Nieuwhof hebben specialisten de vele duizen-
den vondsten uit Ezinge geanalyseerd en ge-

‘Doel is een beter beeld te 
krijgen van agrarisch land-
gebruik in het terpengebied’

‘Bewoners werd gevraagd te 
participeren in het onderzoek’ 

waarna de overgebleven, voorouderlijke res-
ten bij de huizen werden begraven.

Landschap en vegetatie
Het wonen op terpen en de dynamiek van het 
omliggende landschap zijn direct met elkaar 
verbonden. Om tot goede paleogeografische 
kaarten van het kwelder- en aangrenzende 
veengebied te komen, wordt vanuit de noor-
delijke provincies en het Terpencentrum in-
tensief met Peter Vos (Deltares) samenge-
werkt. Deze samenwerking resulteerde on-
langs in een meerjarige overeenkomst tussen 
het Terpencentrum en Deltares, die publicatie 
van de vele geologische waarnemingen in het 
kweldergebied van Friesland en Groningen 
tot doel heeft.21 De veldonderzoeken aan steil-
kanten, terpzolen en woonplaatsen in het 
klei-op-veengebied vormen hierbij belangrijke 
‘steutelsites’, die het mogelijk maken de be-
staande paleogeografische kaarten te toet-
sen en waar nodig aan te passen.
De belangrijkste uitkomst van deze samen-

De beroemde opgraving van 

Ezinge rond 1930, te zien is 

de doorsnede van de wierde 

met publiek. Er kwamen veel 

toeschouwers kijken tijdens 

de opgravingen onder leiding 

van prof. A.E. van Giffen. 

Langs de Noordzeekust van Friesland en Groningen werden vanaf 600 voor Christus terpen 

en wierden opgeworpen. Er liggen honderden kunstmatig verhoogde woonplaatsen in het 

klei- en kweldergebied. Het terpenlandschap strekt zich in het wes ten uit naar de Kop van 

Noord-Holland en in het oosten naar het Duitse kustgebied.
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Niet alleen regionaal
Uit bovenstaand overzicht mag duidelijk zijn 
dat het terpenonderzoek een ongekende peri-
ode van bloei en zowel wetenschappelijke als 
maatschappelijk verbreding doormaakt, 
waarbij het Terpencentrum als centrale spil 
fungeert. Het terpenonderzoek is echter niet 
slechts een regionale studie, die hoogstens 
voor onderzoekers en geïnteresseerden uit 
Noord-Nederland relevant is: de terpen liggen 
centraal langs de zuidelijke Noordzee en vor-
men al vanaf de ijzertijd een belangrijke scha-
kel tussen de Scandinavische wereld, Enge-
land en het gebied zuidelijk van de Rijn. De 
terpen en hun landschappelijke ligging zijn 
dan ook van wezenlijk belang voor een goed 
begrip van de culturele, sociaal-politieke en 
economische ontwikkeling, niet alleen van 
het terpengebied zelf maar ook van de zuide-
lijke kuststreken van de Noordzee als geheel. 

 (www.fryslan.frl/famke), die met inhoudelijke lagen 
zal worden uitgebreid.

25  Nicolay (2014).
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VERANTWOORDING

In het kader van het project ‘Terpen- en wierdenland, een verhaal in ontwikkeling’ werden 

in 2014 in Ulrum samen met dorpsbewoners boringen in het terplichaam gezet.

B BOEKEN OVER LANDSCHAP

DENKEN OVER DIJKEN
Ton Burgers

Dijken op orde
Het is verbazingwekkend hoe het denken over 
dijken in dertig jaar is veranderd. Na de Wa-
tersnoodramp van 1953 werden normen ge-
steld voor onze zeedijken en werd in de Sta-
ten-Generaal het wetsontwerp over de Delta-
werken eenstemmig aangenomen. Door 
afsluiting van de zeearmen in Zeeland zou de 
kustlijn met 700 kilometer worden verkort. Er 
kwam een Deltanorm: de zeedijken zouden 
veilig moeten zijn voor gecombineerde storm-
springvloeden met een kans van voorkomen 
van eens per 10.000 jaar. De eerste Deltadijk, 

de Veerse Gatdam, was een immense dijk met 

zijn kruin op 13,25 meter + nap. Dat enorme 
peil was nodig om overslag van water door 
oplopende golven te voorkomen - het zeeni-
veau tijdens de storm ligt daar 7 meter onder. 
De Veerse Gatdam heeft een kruinbreedte van 
5 meter, dat is veel voor een zeedijk, maar aan 
de voet is de dijk zelfs honderden meters 
breed. Het laat zien dat Deltadijken enorme 
grondconstructies zijn met flauwe hellingen. 
Want bij de Afsluitdijk ligt de veel smallere 
kruin op 7,50 meter + nap en is de voet ruim 
honderd meter breed, een gevolg van een heel 

andere omgevingsdiepte en golfaanval. Alle 

primaire dijken langs de kust kregen een 
zwaar profiel, sterk genoeg om de eens per 
10.000 jaar voorkomende stormvloed te 
weerstaan. 
Bij de afsluiting van de Oosterschelde ont-
stonden de eerste scheurtjes in de eensgezin-
de houding dat de dijken op orde moesten 

De Veerse Gatdam was de eerste Delta-

dijk. Met dit 2,8 kilometer lange bouw-

werk werd het Veerse Gat in 1961 afgeslo-

ten en ontstond het Veerse Meer. 

•
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zijn. Er kwam een gevecht tussen voor- en te-

genstanders van een open Oosterschelde, en 
in 1976 besloot de regering dat de Ooster-
schelde open moest blijven. Geen probleem 

voor Rijkswaterstaat, want het pronkstuk 
werd een kroonjuweel: hier werd op een slap-
pe bodem in 40 meter diep, fel stromend wa-

ter, een doorlaatbare dam gebouwd, die zijn 
weerga in de wereld niet kent.
Voor de rivierdijken was de norm voor het peil 

van de kruin altijd de hoogste gemeten wa-
terstand plus één meter geweest. Rivierdijken 
waren dan ook vaak verhoogd, maar niet ver-

breed, waardoor ze behoorlijk steil geworden 
waren. Na de ramp van 1953 wenste men ook 
normen voor de rivierdijken en die kwamen er, 

zij het lichter dan voor de zeedijken. Globaal 
genomen werd die norm een veiligheid tegen 
een waterstand met een kans van eens per 
3000 jaar (later verlaagd naar eens per 1250 
jaar). Toen bleek dat heel veel dijken niet aan 
die norm voldeden, moesten de rivierdijken 
worden verhoogd en verzwaard. Vaak was de 
noodzakelijke verhoging maar een meter, 
maar aan de voet werd de dijk twee keer zo 
breed. Traditioneel was er ook bebouwing op 
de dijk, en dat gaf problemen bij het verzwa-

ren. De mensen waren bovendien gewend 
aan smalle steile dijken, die als linten door het 
landschap slingerden. Daarom kwamen er in 

de jaren tachtig protesten en actiegroepen te-
gen die als lomp ervaren dijkverzwaringen. De 
titel Attila op de bulldozer. Rijkswaterstaat en het 

rivierengebied uit 1990 zegt genoeg.

Rivierverbetering
En toen kwam december 1993 met overstro-
mingen langs de Maas in Limburg. Men zag 
het als een incident. Heel veel meer dan het 
vernieuwen van de nat geworden vloerbedek-
king deed men niet. Vervolgens kwam januari 
1995. Naast de Maas stond nu ook de Rijn 
extreem hoog en doorbraken dreigden. Er 
kwam een crisiscentrum in Arnhem, burge-
meesters met laarzen aan verschenen op tele-
visie, en 200.000 mensen werden geëvacu-
eerd. Het effect van zo’n bijna-ramp was dat 
iedereen weer weet dat het echt fout kan 
gaan. De dijken langs de rivieren zouden daar-
om toch worden verhoogd, weliswaar met 
‘uitgekiende ontwerpen’, maar daarna zou het 
ook afgelopen zijn met dijkverzwaring, aldus 
het gevoel uit die jaren. Als alternatief zou het 
doorstroomprofiel van de rivier worden ver-

groot, zodat hogere debieten niet zouden lei-
den tot hogere waterstanden. Dat is tenslotte 
‘Ruimte voor de Rivier’ geworden, het rivier-
verbeteringsprogramma van 2,2 miljard euro. 
Dat programma is tamelijk geruisloos uitge-
voerd en in 2015 afgerond. Weinigen weten 
hoe de kosten en baten liggen, maar ik kan
u de richtlijn geven dat het gemiddeld zo’n 
10 miljoen euro per centimeter waterspiegel-
verlaging kost. En die waterspiegelverlaging 
werkt alleen maar lokaal, niet over de hele 
lengte van de rivier.

Mooie dijken in het landschap
In tegenstelling tot de jaren 1980 blijkt dat dij-
ken nu populair zijn en nauwelijks meer con-
troversieel. Dat komt, denk ik, omdat er gi-
gantisch wordt gehamerd op het aambeeld 
van de klimaatverandering. In Dijken van Ne-
derland – als boekuitgave groot en dik – lees 
ik: ‘Het klimaat verandert wereldwijd [...] 
sneller dan verwacht, dat is een gegeven. Dat 
heeft gevolgen voor de dijken in Nederland.’ 
Vervolgens zien we kaarten van overstromin-
gen uit het verleden, we zien gebieden die 
laag liggen en die inklinken, kaarten met re-
creatieterreinen en dan volgen beschrijvingen 
van een groot aantal dijken. Een primaire zee-
dijk, zoals bijvoorbeeld de Afsluitdijk, is heel 
iets anders dan, zeg, een kanaaldijk langs het 
Amsterdam-Rijnkanaal of een waterliniedijk. 
Van de 22.500 kilometer dijken in ons land, is 
18.000 waterkerend; 3800 daarvan is primair, 
terwijl onze kustlijn slechts 880 kilometer is. 
Deze getallen laten zien dat er wel een grote 
verscheidenheid aan dijken moet zijn. Het is 
een verdienste van dit boek dat het een duide-

lijk onderscheid maakt in al deze dijktypen en 
daarover informatie en duidelijke voorbeelden 
geeft.
Boeiend is ook dat landschapsarchitecten 
schrijven over allerlei technische zaken; jam-
mer is het dat ze daarbij weinig toevoegen 
over hun eigen vak. Waarom is de Afsluitdijk 
mooi, terwijl het toch een kaarsrechte streep 
is met een eenvormig profiel? En waarom 
moet die dijk worden versterkt, en hoe wordt 
dat landschappelijk mooi en technisch juist 
gedaan? Voor een dijk gold tot in de jaren 
tachtig dat het ontwerp van de waterbouw-
kundige genoeg was. Grond, water en 
stroom, doorlatendheid, kwel en stabiliteit, 
daarover ging het. Maar net zoals bij gebou-
wen, wegen en bruggen komt er nog iets bij 
en dat heeft te maken met lijnen, vlakken, 
kromming en lichtval, maar ook met opper-
vlak en textuur, zeg basalt, beton en beplan-
ting. Een dijk is een technische constructie in 
het landschap en daar hoort inzicht van archi-
tecten en ecologen bij. En dan blijkt dat sub-
tiele verschillen grote invloed kunnen hebben 
op de beleving, dat zelfs nieuwe ‘dikke’ dijken 
een verbond met het landschap kunnen aan-
gaan. De kruinbreedte van een dijk is een 
technisch gegeven, maar deze kan worden 
gevarieerd en dat heeft invloed op zijn 
schoonheid. Het talud van de dijk is van be-
lang voor de stabiliteit, maar een holle of een 
bolle vorm in het profiel doet veel met de 
lichtval. Een dijk met een gladde bekleding 
van basalt of betonblokken oogt totaal an-
ders dan een dijk met een beplanting van wil-
de bloemen, als fluitenkruid en wilde cichorei. 
Dat heeft een landschapsarchitect mij ge-

leerd, niet mijn hoogleraar dijken. Dijken van 
Nederland laat wel zien dat we prachtige dij-
ken hebben, maar de analyse waarom die dij-
ken zo mooi zijn ontbreekt.

Verandering van het klimaat
Ook in Ruimte en water. Planningsperspectieven 
voor de Nederlandse delta staan sombere scena-
rio’s over het klimaat. Zo lees ik dat ‘de afvoer 
van de Rijn in de zomer zal dalen van 1700 
m³/s naar 700 m³/s. En de verwachte hoog-
waterafvoer in de winter zal toenemen van 
12.000 m³/s naar 18.000 m³/s in 2100’. Helaas 
zijn deze cijfers niet vergelijkbaar, hier worden 
gemiddelden tegenover extremen met ver-
schillende kansen van voorkomen geplaatst. 
Maar dit boek gaat over meer dan dijken. Het 
laat zien dat er veel meer met water ontwor-
pen moet worden om veranderingen in ons 
klimaat op te vangen. Want veranderingen in 
het klimaat geven ook frequenter zware re-
genbuien en langere perioden van droogte. 
Daarnaast geeft dit boek ook aandacht aan 
bodemdaling, een veel groter probleem dan 
zeespiegelrijzing. Voor dat laatste onderwerp 
worden de bekende desastreuze voorspellin-
gen gegeven: 60 tot 80 centimeter aan het 
einde van deze eeuw. Maar feit is dat de zee-
spiegel al 122 jaar zeer gelijkmatig met 1,9 mil-
limeter per jaar stijgt en dat er langs de Ne-
derlandse kust nog steeds geen sprake is van 
versnelling, ook niet in recente jaren. Volgens 
de auteurs van Ruimte en water wordt Neder-
land in toenemende mate bedreigd, niet al-
leen door mogelijke overstromingen, maar 
ook door een tekort aan water. In de droge 
zomers kunnen desondanks enorme buien 

optreden, waardoor water tijdelijk moet wor-
den geborgen, omdat het anders onze woon-
wijken binnenstroomt. Anderzijds zullen we 
water in bekkens moeten opslaan, om land- 
en tuinbouwgebieden in droge perioden te 
bevloeien. Er moet dus meer ruimte komen 
voor water, terwijl de druk op de beschikbare 
ruimte door de verstedelijking toeneemt. Het 
beschermingsniveau moet ook omhoog, we-
gens de grote investeringen op het land ach-
ter de dijken. Meer wegen, duurdere huizen, 
luxere kantoren, grotere parken, het zou een 
enorme schadepost zijn als dat allemaal on-
der water komt. Hoe los je al deze problemen 
op in een land met een zakkende bodem? Dat 
vragen de auteurs van Ruimte en water zich af. 
Het boek is vooral een oproep daar allemaal 
rekening mee te houden, het geeft ook enkele 
voorbeelden, maar echte oplossingen ontbre-
ken.

Innovatie
Rijkere dijken – een veel beknopter boek, ook 
geschreven door landschapsarchitecten – 
geeft innovatieve ideeën over dijkbouw, niet 
allemaal bruikbaar, maar goed om over na te 
denken. De schrijvers willen de archetypische 
vorm van de dijk vasthouden. Hun ontwerpen 
zouden ‘de erfgoedwaarde van de lange scher-
pe lijnen in het landschap’ moeten terugbren-
gen of behouden. Maar dan komen zij met 
een aantal ontwerpen, waarin dat niet altijd 
herkenbaar is. Zo is daar de klimaatdijk. Die is 
niet zozeer hoog genoeg om het water te ke-
ren, maar hij is vooral zo breed dat hij niet kan 
doorbreken, omdat er eerst heel veel zand 
moet worden weggespoeld. Op zo’n dijk kun 

je zelfs huizen bouwen en wonen. Maar – 
praktisch puntje – dan moeten die huizen wel 
bestand zijn tegen water en de gevolgen van 
overloop voor hun fundering. Bij een energie-
dijk kun je energie halen uit het langsstro-
mende water. Maar helaas stroomt het water 
bij de dijk langzaam – weer zo’n vervelend 
praktisch puntje! Voor Dordrecht – probleem-
stad bij uitstek – komen de auteurs met een 
bewegende dijk, dat is een dijk waar vloed-
schotten automatisch omhoog komen bij 
hoogwater. Zeker een bruikbare oplossing. In 
de ‘holle dijk’ kun je zelfs wonen. Dat lijkt gek 
maar het is toch een beetje gerealiseerd bij de 
parkeergarage Dijk-in-Duin in Katwijk: je par-
keert in de waterkering. Die laatste is een 
voorbeeld van goede samenwerking tussen 
waterbouwkundigen en landschapsarchitec-
ten. Helaas zegt Rijkere dijken daarover niets, 
deze uitgave is daarvoor misschien iets te 
summier. •
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U.A, isbn 978-94-9193-711-8, 285 
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2015), Rijkere dijken: het ontwerpend 
onderzoek naar sterke alternatieven op 
traditionele dijkverzwaringen, Delva 
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VERANTWOORDING

Fietsers op een dijk aan de Waal. Kribverlaging 

in de Waal zorgt ervoor dat het water beter 

zijn weg zal kunnen vinden, terwijl de vaar-

geul behouden blijft.

De Hoge Maasdijk langs de afgedamde 

Maas. 
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MOLENBELT
Erik Stoop Beltmolens in Nederland
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1 Stokhuyzen & Endedijk (2007), 36. 
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3 Bruinsma (2005b).
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5 Besten (1991).
6 Moes (1992).
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VERANTWOORDING

ederland staat in het binnen- en bui-
tenland bekend om haar molens en 
het daarbij behorende schilderachtige 

landschap. Poldermolens in Laag-Nederland 
trekken veel bekijks, waarbij vooral de molens 
van Kinderdijk tot de verbeelding spreken. Het 
vlakke, verkavelde, natte landschap is echter 
niet een landschapsbeeld wat geldt voor alle 
molens. Veel molens in Hoog-Nederland 
staan in een heel andere omgeving, soms 
midden tussen de bebouwing en boven op 
een berg. 
In het open landschap van Laag-Nederland 
had men geen last van windbelemmering. 
Daarom werden deze molens direct op de 
grond gebouwd. Ze konden vanaf de grond 
worden bediend en heten daarom ‘grondzei-
lers’. Om ervoor te zorgen dat de belangrijke 

poldermolens genoeg wind zouden vangen 

(zij hielden tenslotte grote delen van Laag-
Nederland droog), hielden de waterschapsbe-
sturen in het oog dat er geen belemmerende 
elementen in de nabijheid van poldermolens 
werden opgericht.1 Bij molens in Hoog-Neder-
land moesten er echter andere maatregelen 
worden genomen om windvang te garande-
ren. 
Om in stedelijk gebied voldoende windvang 
te krijgen werd een stellingmolen gebouwd. 
Aan de rand van een dorp of stad was ruimte 
voor een andere oplossing. Hier werd een ho-
ge molen vanaf het maaiveld opgericht waar 

een aarden wal omheen werd gelegd. Dat was 
in aanleg en onderhoud goedkoper dan een 
stelling, terwijl de molenaar toch makkelijk bij 
zijn wieken kon komen. In andere gevallen zijn 
het natuurlijke heuvels waar een molen op is 
geplaatst. Een voorbeeld is  ‘de Oude Molen’ in 
Wijchen die op een rivierduin, een zogeheten 
donk, is gelegen. Dat dergelijke natuurlijke 
verhogingen altijd al interessante plekken zijn 
geweest, blijkt uit de resten van grafheuvels 
uit de ijzertijd en de Romeinse tijd die op deze 
donk gevonden zijn. Om de kunstmatige mo-
lenbelt meer stevigheid te geven was de wal 
vaak omgroeid met grassen. 

Molenbelten blijken voor de botanicus een in-
teressante variëteit aan flora te herbergen. 
Sommige grassen zijn overblijfselen van ge-
schoonde granen die als afval door een gat in 
de molen naar buiten werden geblazen.2 Een 
andere soort dat voorkomt op molenbelten is 

grijskruid, en kan een indicator zijn voor de 
droge grond.3 In de molenbelt werd vaak een 
inrit gebouwd met daartegenover een uitrit. 
Dit vergrootte het gebruiksgemak, omdat 
men zo met paard en wagen naar binnen kon 
rijden, in de molen laden of lossen, en zo weer 
gemakkelijk de berg uitrijden.4

Naast het gebruiksgemak zijn er nog andere 
redenen aan te wijzen voor het bestaan van 
deze heuvels. Ze vergden minder onderhoud 
dan houten stellingen en zijn op meerdere 
plekken op te richten. Waar de molens in 
Laag-Nederland vrij de wind kunnen vangen, 
kunnen beltmolens door de ophoging ook 
functioneren in bewoningskernen. Zo kon 
men de molen dichter bij het dorp oprichten, 
wat de handel weer ten goede kwam.5

De molens die op een verhoging staan wor-
den binnen Nederland met verschillende ter-
men aangeduid. Molens op een heuvel wor-

Verspreidingsgebied van 

alle nog werkende belt-

molens in Nederland. 

Opvallend is dat het 

merendeel van de mo-

lens gesitueerd zijn in 

Hoog-Nederland en 

altijd boven nap liggen.

Tot de heerlijke rechten van de eigenaren van de heerlijkheid Bronkhorst behoorde tot 1795 het recht op gebruik van 

de wind. De inwoners van Bronkhorst waren verplicht om op deze molen hun koren te laten malen. In 1844 brandde 

de molen af, waarna de huidige ronde stenen beltmolen is gebouwd.

De oudste Nederlandse beltmolen is de Grafe-

lijke Korenmolen te Zeddam, die gebouwd 

werd in de vijftiende eeuw. Deze torenmolen 

behoort tot de bezittingen van Huis Bergh.

den in het oosten van het land bergmolen 
genoemd als locatie-aanduiding en als type-
aanduiding beltmolen. In Zuid-Nederland 
worden molens die op een heuvel staan niet 
automatisch bergmolen genoemd, maar 
grondzeiler. Pas als men met paard en wagen 
onder in de molen kan komen wordt er van 
een bergmolen gesproken.6

Alle nog werkende molens in Nederland zijn 
samengebracht in een molendatabase van 
Vereniging de Hollandse Molen. De beltmo-
lens zijn als molentype gecategoriseerd, wat 
betekent dat het tot dusverre nog onbekend 
is hoeveel molenbelten er in Nederland zijn 
(waarvan de molen al lang verdwenen kan 
zijn). De molenbelt is een interessant land-
schappelijk element en wanneer u in Hoog- 
Nederland een tot dusverre niet geïdentifi-
ceerde aarden verhoging waarneemt, denk 
dan ook eens aan de molenbelt. •
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SIGNALEMENTEN

J. Arts, R. Filarski, H. Jeekel en 
B. Toussaint (2016)
Builders and Planners. Infrastructure and 
Spatial Planning in the Netherlands 
1920-2015
Eburon Academic Publishers, Delft

Ruimtelijke ordening en transportplanning 
hebben veel met elkaar te maken. Toch zijn 
de relaties tussen beide plannerswerelden 
niet eerder beschreven. Dit boek gaat over
de ontmoeting tussen de builders uit de 
infrastructuurwereld en de planners, die de 
ruimte wilden ordenen. Beschreven wordt 
hoe sinds de jaren twintig van de vorige eeuw 
de professionalisering verliep en hoe de 
dromen en ambities eruitzagen. Het is een 
verhaal van samenwerking en conflict, van 
coalities en tegenstand tussen twee groepen 
deskundigen, die opereerden in de Nederland-
se ruimte. Om het bijzondere van de 
Nederlandse planningsontwikkeling nog 
beter te begrijpen wordt deze gespiegeld aan 
de Belgische ontwikkeling.

Groningen

Wolfsbarge
Lula

Bareveld

Barkelazwet

Ter Apel
De Maten

De oudste lijnrechte 
grens ter wereld

400 jaar 
Semslinie

E. Brink, E. Karel, F. Westra, H. van der 
Ven, J. Blokker, M. Hillenga, P. Brood en 
S. Elzinga (2015) 
400 jaar Semslinie. De oudste lijnrechte 
grens ter wereld 
WBooks, Zwolle 

De Semslinie, een kaarsrechte lijn tussen de 
provincies Groningen en Drenthe, werd 
vierhonderd jaar geleden getrokken door de 
landmeters Jan Sems en Jan de la Haye om het 
gekibbel tussen Drentse en Westerwoldse 
boeren te beëindigen. Geografie en chronolo-
gie gaan hand in hand als we van Groningen 
naar ter Apel reizen, onderweg stoppend bij 
de Martinitoren, strijdlustige landkaarten, 
koninklijk ingrijpen, veenkoloniën en 
Noord-Nederlandse folklore.

P. van der Heijden (red., 2016) 
Romeinse wegen in Nederland 
Uitgeverij Matrijs, Utrecht

De Romeinen rolden duizenden kilometers 
aan wegen uit naar alle hoeken van de toen 
bekende wereld. Hierdoor konden meer 
mensen tegelijk op pad, konden ze sneller 
reizen en veel langere afstanden afleggen dan 
ooit tevoren. Het waren de eerste snelwegen 
ter wereld. Legioenen verplaatsten zich 
hierover met nog nooit vertoonde snelheid en 
handelaren brachten handelsgoederen uit 
verre streken naar de Lage Landen. Met de 
uitbouw van het wegennet brachten de 
Romeinen ook hun cultuur naar Nederland. 
Het boek laat op een toegankelijke manier 
zien hoe de Romeinse wegen ons zowel 
infrastructuur als beschaving brachten. 
Nederland werd letterlijk op de kaart gezet.
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C. Hogenstein (2015) 
Historische Atlas van Deventer. 
Hanzestad aan het water 
Vantilt, Nijmegen

Deventer, ontstaan op een kruispunt van 
land- en waterwegen, is een van de oudste 
middeleeuwse steden van Nederland. De stad 
had een prominente plaats in het Hanzever-
bond. Ook was zij een centrum van openbaar 
bestuur. Het geestelijk leven floreerde er en 
bracht de vernieuwingsbeweging van de 
Moderne Devotie voort. In het voetspoor van 
de bloei van zakenleven en kerk ontwikkelden 
zich het hoger onderwijs en de boekcultuur. 
In de zeventiende eeuw verschoof het 
economisch zwaartepunt naar de Hollandse 
steden, maar Deventer bleef een regionaal 
verzorgingscentrum. Aan de hand van 35 
kaarten wordt de geschiedenis van 1250 jaar 
mensen, natuur en cultuur beschreven en in 
beeld gebracht.

H. Kamerbeek (2015) 
Ondernemen met natuur. Tips voor 
grondeigenaren
Uitgeverij Matrijs, Utrecht

Natuurbeheerders zorgen voor de instand-
houding van ons landschap en voor recreatie-
mogelijkheden. Daar heeft iedereen baat bij. 
Grondeigenaren hebben daar wel een 
gezonde financiële basis voor nodig. Deze 
publicatie biedt een overzicht van de vele 
mogelijkheden die er zijn om het grondbezit 
rendabel te maken. Het boek is niet alleen een 
praktische inspiratiebron voor landeigenaren, 
maar is ook een rijke bron van informatie voor 
beleidsmakers. Natuurbezitters en mensen 
die natuur willen inrichten of beheren, vinden 
hier veel manieren om te zorgen voor 
duurzame financiering van natuur en 
landschap.

K.A.H.W. Leenders (2015) 
De dynamische hoeve. Veranderingen in 
boerderijgebouwen en hun omgeving in de 
Meierij van ’s-Hertogenbosch, 1662-2015 
Pictures Publishers, Woudrichem

De typisch Brabantse boerderij kennen we als 
een gebouw met bakstenen wanden en een 
dak met riet en pannen. Op het erf staan 
weinig gebouwen. Een inventarisatie van 
boerderijen uit 1662 laat een heel ander beeld 
zien: op het erf van een grote hoeve stonden 
toen gemiddeld vijf grote gebouwen. Deze 
hadden een houten constructie met wanden 
van vlechtwerk met leem en een dak met 
roggestro. Op het land stonden eiken en 
eikenhakhout, en enkele populieren. Nu staat 
het Brabantse land vol dennen. Dezelfde 
dynamiek zien we in het landschap: door 
opdeling van (abdij)hoeven na 1648 ontston-
den gehuchten met meerdere boerderijen.

B. Maes (red.), F. van Westreenen en 
R. Kraaij (2015), 
Oude bossen, houtwallen en heggen in 
het hoogste Zuid-Limburg. Heden en 
verleden van de inheemse bomen en 
struiken in Zuid-Limburg rondom 
Slenaken, Vijlen en Vaals, 
Pictures Publishers, Woudrichem

De zuidoosthoek van Nederland rondom 
Vaals, Vijlen en Slenaken, in de stroom-
gebieden van Geul, Gulp en Selzerbeek, 
behoort tot de best bewaard gebleven 
landschappen van ons land. Hier ligt het 
grootste en hoogst gelegen bos van 
Zuid-Limburg: het Vijlenerbosch. In deze 
uitgave worden de resultaten gepresenteerd 
van jarenlang onderzoek naar de wilde of 
autochtone bomen en struiken. Dit boek 
is het eerste waarin de inheemse bomen 
en struiken van Zuid-Limburg worden 
beschreven. 
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Paul van der Heijden (red.)
Romeinse wegen in Nederland
120 blz. | 21 x 21 cm | genaaid 
gebrocheerd met omslagflappen | 
ISBN 978-90-5345-419-0 | € 19,95 

De Romeinen rolden duizenden kilo-
meters aan wegen uit naar alle hoeken
van de toen bekende wereld. Legioe-
nen verplaatsten zich hierover met
nog nooit vertoonde snelheid en han-
delaren brachten handelsgoederen uit
verre en onbekende streken naar de
Lage Landen. 
In dit boek gaan verschillende auteurs
op zoek naar de Romeinse wegen in
Nederland die we kennen uit histori-
sche bronnen en archeologische op-
gravingen. De laatste twintig jaar zijn
de wegen regelmatig aangesneden bij
opgravingen en is onze kennis over 
het Romeinse wegennetwerk enorm
toegenomen.

Paul van der Heijden 
Grens van het Romeinse Rijk. De limes 
in Gelderland 
160 blz. | 22 x 28 cm | genaaid 
gebrocheerd met omslagflappen | 
ISBN 978-90-5345-327-8 | € 19,95 

Aan de hand van de meest recente
stand van onderzoek biedt dit boek
voor het eerst een overzicht van de
rijke Romeinse geschiedenis van 
Gelderland. Wie woonden hier twee-
duizend jaar geleden? Wat deden ze,
dronken ze en aten ze en welke goden
werden aanbeden? Plattegronden, 
foto’s en reconstructietekeningen
geven een beeld van forten, villa’s,
tempels, wegen, schepen, sieraden, 
gebruiksvoorwerpen en nog veel meer.
Zo komt de verborgen limes van 
Gelderland weer tot leven!

bestel nu voor € 19,95! bestel nu voor € 19,95! 

Over Grens van het Romeinse Rijk. De limes in Gelderland:
‘Fijn van toon, goed van informatie en mooi geïllustreerd’ – **** NRC Handelsblad

‘Het Gelderse deel van de limes is uitvoerig gedocumenteerd’ – De Volkskrant

Te koop op www.matrijs.com en in de boekhandel.
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A-E. de Winter (2015) 
Groninger Kleibossen. Groene parels 
in het agrarisch cultuurlandschap 
Uitgeverij Profiel, Bedum

Kleibossen zijn prachtige elementen in 
het landschap van Noord-Groningen. 
Daarnaast zijn deze bossen ecologisch 
erg waardevol als leefgebied voor tal van 
planten- en diersoorten. Dit boek is 
bedoeld om de waarde en de betekenis 
van de kleibossen onder de aandacht te 
brengen. De vele foto’s illustreren de 
schoonheid van deze bijzondere 
landschapselementen.

Reijers, O. (2015), Coevorden en Omstreken, 
Assen (Watererfgoedroutes)

Remme, R.P. (2016), Accounting for ecosystem 
services and biodiversity in Limburg province, 
the Netherlands, Wageningen (dissertatie 
Wageningen University)

Renes, J. (2015), ‘Het consumptielandschap. 
Consumptie en ruimte’, in: D. Balman, A. 
Coops, M. van Damme, M. Enserink, R. 
Veenink en P. Versluis (red., 2015), Ruimte-
lijke kwaliteit en ontwikkeling (Het Over-
sticht), Zwolle, 7-23

Renes, J. (2015), ‘“Ook de Veluwe kent zijn 

waterbouwkundige werken.’’ Het land-
schap van sprengen, beken en watermo-
lens’, in: Bijdragen en Mededelingen Gelre 106, 
85-110

Straaten, J. van der (2015), Canon van Het 
Groene Woud. Ontwikkeling van landschap, 
natuur en bewoning, Woudrichem

Tooren, B. van, A. Ovaa, M. Lejeune, 
O. op den Kamp en I. Schimmel (2015), 
‘Heuvellandschap’, in: De Levende Natuur 
116, nr. 6, 242-320

Verspay, J. (2015), ‘Volksgeloof op Brabants 
akkers. Het agrarisch cultuurlandschap als 

archeologische bron’, in: Archeobrief 19, 
nr. 4, 24-31

Vredenberg, J. (2015), Buitenplaatsen van Gel-
ders Arcadië. Een cultuurhistorische fi etstocht 
rond Arnhem en Oosterbeek, Utrecht (Cul-
tuurhistorische Routes in Nederland)

Vredenberg, J. (2015), Doesburg. Een cultuur-
historische wandeling, Utrecht (Cultuurhis-
torische Routes in Nederland)

Wetering, J. van de (2015), Een toekomst waar-
borgen. Twee ondernemende families, een land-
goed en een verzekeringsbedrijf in Overijssel, 
Zwolle

G. Marlet en C. van Woerkens (2015)
Atlas 2015 voor gemeenten. Erfgoed. 
De 50 grootste gemeenten van Nederland 
op 50 punten vergeleken 
VOC Uitgevers, Nijmegen

De stad is herontdekt, niet alleen door de 
woonconsument, maar ook door beleids- 
makers. In deze atlas wordt het belang van 
erfgoed voor de aantrekkingskracht van 
steden onderzocht. Centraal staat de vraag 
of de monumentale stad het inderdaad beter 
doet dan de niet-monumentale stad. 
Onderzocht werd of monumenten bijdragen 
aan het woon- en leefklimaat en de aantrek-
kingskracht van een stad. Ook is gekeken 
welk belang het erfgoed heeft bij het 
aantrekken van toeristen. Daarbij werd niet 
alleen gekeken naar oude gebouwen, ook de 
‘iconen van de moderne architectuur’ en de 
verschillende bouwstijlen in de vijftig 
onderzochte gemeenten komen aan bod.

P. de Ruyter (2016)
Vloeiend landschap. Over de toekomst 
van het Friese landschap
Uitgeverij Bornmeer, Gorredijk

In Nederland is er een groeiend onbehagen 
over de kwaliteit van het landschap. Dit geldt 
ook voor de provincie Friesland. De diversiteit 
en schoonheid van het Friese landschap 
brokkelt zienderogen af. Anonieme bedrijven-
terreinen, willekeurig geplaatste windtur-
bines en een verschrompelend veenweidege-
bied zorgen voor ‘landschapspijn’. Kan het tij 
gekeerd worden? Op een rondreis door de 
verschillende landschapstypen van Friesland 
laat landschapsarchitect Peter de Ruyter zien 
dat het nog niet te laat is. Door mee te 
bewegen met toekomstige veranderingen als 
een stijgende zeespiegel en een krimpende 
bevolking ontstaan er kansen. Dit boek is een 
pleidooi voor verbetering en visie.
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Heide, uiterwaarden, duinen, beekdalen, bossen en steden. Bijna 

elke vierkante meter in Nederland bestaat uit cultuurlandschap: het 

is door zowel mensenhanden als natuurlijke processen gevormd. 

Wie goed kijkt, ziet een enorme gelaagdheid en variëteit binnen dit 

cultuurlandschap. Kleine hoogtewisselingen kunnen al het verschil 

maken tussen nat en droog, voedselrijk en voedselarm. De mens 

heeft van oudsher zijn stempel op het Nederlandse landschap ge- 

drukt en van alle fasen in de ontwikkeling van het landschap zijn 

beleefb are elementen overgebleven. Kennis van het landschap 

en zijn ontstaansgeschiedenis zijn van groot belang als we de rijk-

dom en variatie van het Nederlandse landschap willen begrijpen 

en veilig willen stellen.

Het Nederlands landschap. Tijdschrift voor landschapsgeschiedenis is 

een blad voor iedereen die zich interesseert voor het Nederlandse 

landschap en zijn geschiedenis. Het is een toegankelijk tijdschrift 

waarin vele wetenschappelijke disciplines samenkomen en gekoppeld                                       

        worden aan actuele thema’s in het werkveld van het Nederlandse

               landschap. Rijk geïllustreerde artikelen, inspirerende bijdragen 

                     en actuele literatuursignalementen geven een gevarieerde 

       invulling aan de boeiende landschapsgeschiedenis van ons land.

Tijdschrift voor 
landschapsgeschiedenis

        wwordeen aan actuele theem

                   lanndschaap. Rijk geïlllus

                    en actuele literattuu

       innvulling aann de boeiendde
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