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VOORWOORD 

 

Tijdens mijn eerste verkenning van de Achterhoek zo’n 10 jaar geleden raakte ik gelijk 

gecharmeerd van het on-Nederlandse landschap van Winterswijk. De hoogteverschillen, 
de snelstromende beken, de houtwallen en de historische boerderijen zorgen voor een 
uniek ensemble waar de historie van honderden jaren landschapsontwikkeling nog goed 

voel- en zichtbaar is. Ik hoefde dan ook niet lang na te denken toen mijn hoogleraar Het 
Woold aandroeg als potentieel onderzoeksgebied voor mijn masterscriptie. 

De hele reis van onderwerpkeuze tot voltooiing van deze scriptie bleek een met hoge 
pieken en diepe dalen. Het landschap bleek uiterst complex en het gebied groot. Ik wil 
mijn begeleider en hoogleraar Theo Spek dan ook danken voor zijn hulp om mijn 

onderzoek op de juiste weg te helpen en te houden. Mijn dank gaat ook uit naar Peter 

Meerdink voor zijn hulp in het archief van het ECAL en Joris Ernst en Susanne Coppens 
voor hun hulp met het kaartmateriaal.  

Deze masterscriptie markeert voor mij het einde van mijn Masteropleiding 
Landschapsgeschiedenis aan Rijksuniversiteit te Groningen. Hopelijk is het voor anderen 

een beginpunt voor verder onderzoek naar de boeiende geschiedenis van het 
Winterswijkse landschap.  

Bronkhorst, december 2019 

 

Harm Peter de Vries  
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SAMENVATTING 

 

Deze masterscriptie gaat over de ontginnings- en occupatiegeschiedenis van het 

buurtschap Het Woold te Winterswijk en de daarmee samenhangende 
landschapsontwikkeling tussen 800 en 1832. De afgelopen decennia is in deze regio reeds 
onderzoek gedaan naar verschillende specifieke onderwerpen doch de 

ontginningsgeschiedenis op landschaps- en buurtschapsniveau is nog redelijk 
onderbelicht gebleven.   

Dit onderzoek bestaat uit een drietal thema’s die ieder in een separaat hoofdstuk zijn 
behandeld. Deze thema’s zijn het natuurlijke landschap, het cultuurlandschap en het 
sociale landschap (historische rechten op de grond). In het laatste hoofdstuk - de synthese 

– is onderzocht wat de relaties en verbanden zijn tussen deze onderlinge thema’s en welke 

informatie dit oplevert over de aardkundige en maatschappelijke factoren die een rol 
speelden bij de ontginning van Het Woold.  

Het natuurlijke landschap 
Voor de beschrijving van het natuurlijke landschap is gebruik gemaakt van 

bodemkundige- en geologische bronnen. Deze zijn aangevuld met gegevens uit 

hoogtekaarten, paleoecologische- en hydrologische onderzoeken alsmede 
toponiemenonderzoek.  

Het Woold is gelegen op het Oost-Nederlands Plateau. Grofweg bestaat het 
onderzoeksgebied uit een drietal fysisch-geografische landschappen. Dit is het hoger 

liggende plateau- en terassenlandschap, de grotere dekzandruggen en dekzandkoppen 

alsmede lager gelegen en natte lage dekzandgronden. Op het plateau zorgden de ondiepe 
afzettingen met keileem en Tertiaire klei voor waterstagnerende lagen waardoor deze 

gronden tijdens perioden met veel regenval snel verzadigd raakten. Op het plateau lagen 
geen natuurlijke watergangen waardoor grote delen van deze zone te kampen hadden 
met extreme wateroverlast. De dekzandgronden langs de flanken van het plateau water 

droger  en beter geschikt voor de ontginning tot grote complexe bouwland.  

De natuurlijke vegetatie op het plateau bestond - voor de ontginning - uit een groot 

woldgebied met dichte vochtige tot natte opgaande bossen afgewisseld met 
struweelvegetaties en veengebieden. Op de hogere dekzandgronden lagen drogere 
bossen waarin met name eik, linde en iep domineerden.  

Het cultuurlandschap 
Voor de beschrijving van het cultuurlandschap is gebruik gemaakt van bestaand 

literatuuronderzoek en archiefonderzoek. Deze informatie is aangevuld met gegevens uit 
hoogtekaarten, paleoecologische- en hydrologische onderzoeken alsmede 
toponiemenonderzoek en historisch kaartmateriaal.  

Binnen het cultuurlandschap zijn een aantal belangrijke elementen te onderscheiden. Dit 

zijn de bouwlanden, de wei- en hooilanden en de veld- en veengronden. Ook het gegraven 

afwateringssysteem is een belangrijk onderdeel van het landschap van Het Woold. Er 
blijkt een sterke relatie te zijn tussen de bodemkundige- en de hydrologische 
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omstandigheden enerzijds en gebruiksmogelijkheden en de chronologische 
ingebruikname van deze grond anderzijds. De grotere dekzandruggen en dekzandkoppen 

waren binnen het plangebied het meest geschikt om te ontginnen tot bouwland. In deze 
zone mogen dan ook de oudste erven worden verwacht. De randen en droge delen van 
het woldgebied op het plateau werden vermoedelijk gebruikt voor bosweiding, het 

kappen van hout en het winnen van loof en strooisel. Het plateau is waarschijnlijk pas 
tussen 1000 en 1250 bewoond geraakt. De betere en grotere bouwlanden binnen deze 
zone lagen op de dekzandkoppen langs de flanken van de erosiedalen of langs de flanken 

van het plateau. Er werden watergangen gegraven in deze erosiedalen teneinde de natte 
gronden beter te kunnen ontwateren en geschikt te maken voor landbouwkundig gebruik.  

Vanaf circa 1450 nam de druk op het landschap sterk toe. De stichting van nieuwe erven 
binnen de reeds bewoonde gebieden leidde tot een verdichting van het landschap. Ook 
werden er nieuwe landschappelijke zones in gebruik genomen. Dit waren de nattere 

dekzandgebieden en de kleinere dekzandopduikingen op de keileemgronden. De 
bouwlanden van deze erven waren kleiner, hadden een slechtere kwaliteit en lagen meer 

verspreid in het landschap. De toename van het aantal erven zorgde voor een sterke 
bosafname. Tussen 1550 en 1600 verdwenen de laatste opgaande bossen op de gemene 
gronden. Enkel de private erfbossen bleven in stand.  

Historische rechten op de grond 
Voor de beschrijving van de historische rechten op de grond is een retrospectief 
bezitsonderzoek uitgevoerd. Op basis van gefossiliseerde rechten op de grond, die 

gekoppeld konden worden aan specifieke periodes, is geprobeerd om de ouderdom van 
erven binnen Het Woold te kunnen achterhalen. Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt 

van bestaande literatuur en archiefonderzoek. Deze informatie is aangevuld met 
genealogisch onderzoek.  

Op basis van dit onderzoek zijn de erven binnen Het Woold opgedeeld in een viertal 

tijdsperioden dit zijn 800-1250, 1250-1450, 1450-1650 en 1650-1832. De oudste erven 
waren tot circa 1750 nagenoeg allen het eigendom van de bovenregionale adel, de lokale 

adel en de kerkelijke instellingen. Een groot aantal oudere goederen bleef tot 1795 
hofhorig aan het Huis Bredevoort en het Stift te Vreden. Naast de stichting van nieuwe 
onderhorige cavesteden op de oude hofgoederen werden er tot 1650 een groot aantal 

kleinere erven gesticht. Veel van deze kleine erven waren eigendom van eigenerfden die 
het goed zelf exploiteerden of verpachtten. Tussen 1650 en 1832 verdubbelde het aantal 
erven. In alle gevallen ging het om kleine bedrijven welke gesticht werden door lokale 

partijen.  

De bewoners van de hofhorige goederen konden vanaf circa 1600 profiteren van een 

vaste pacht en een toename van hun zeggenschap. Hun economische positie en macht 
namen derhalve toe. Vanaf 1700 begonnen deze hofhorige boeren, die zich inmiddels 
scholte noemden, op grote schaal gronden en erven aan te kopen en nieuwe erven te 

stichtten op de hofgoederen. De rol van de lokale adel raakte vanaf de tweede helft van de 
achttiende eeuw volledig uitgespeeld. In 1832 waren de meeste gronden en erven 

eigendom van de scholten, waardoor Het Woold werd gedomineerd door 

grootgrondbezit. 
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Synthese 
Er blijkt een relatie te zijn tussen de ouderdom van de erven en het type eigenaar van deze 

erven enerzijds en de landschappelijke ligging anderzijds. Op basis van deze informatie 
kan de ontginning van Het Woold worden gereconstrueerd.  

Tussen 800 en 1000 lagen er reeds enkele erven binnen Het Woold. Deze erven lagen op 
de hogere dekzandruggen en dekzandkoppen langs de flanken van het plateau. Binnen 
deze zone waren de erven eigendom van de bovenregionale adel, de lokale adel en enkele 

kerkelijke instellingen. Tussen 1000 en 1250 werden de eerste erven op het plateau 
gesticht, waarschijnlijk door de graven van Lohn. Zij konden als wereldlijk gezag – door 
het wildernisregaal – aanspraak maken op deze woeste gronden. Voor de ontwatering van 

deze gronden werden er een aantal watergangen gegraven. 

In de periode tot 1450 ontstonden er nieuwe erven binnen de reeds bewoonde zones 

alsmede erven langs de randen van deze zones. Deze ontginningen werden uitgevoerd op 
initiatief van de omliggende grondeigenaren. Tussen 1450 en 1650 kwamen er nieuwe 
ontginningen tot stand in de nattere dekzandgebieden en op de kleinere dekzandkoppen 

op de natte keileemgronden. Wederom werden er watergangen gegraven voor een betere 
afwatering van de ondergrond. Binnen deze zones hadden omstreeks 1650 met name de 
eigenerfden veel bezittingen. Het waren vooral deze kleine lokale partijen die een 

belangrijke rol hebben gespeeld bij deze ontginningen.  

Tussen 1650 en 1832 verdubbelde het aantal erven binnen Het Woold. Op de hofgoederen 

werden nieuwe cavesteden gesticht en in de andere landschappelijke zones was er sprake 
van een verdere verdichting. Met name de scholtenboeren hebben in deze periode een 
belangrijke rol gespeeld in de ontginning en de stichting van erven. Deze klasse wist in 

een periode van 200 jaar de stap te maken van horige tot grootgrondbezitter. 
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1 INLEIDING 

 

1.1 Aanleiding tot het onderzoek 

In het oosten van de Gelderse Achterhoek – strak tegen de Duitse grens – ligt het Oost-
Nederlands Plateau. Deze hoogvlakte doemt op uit het, overwegend, vlakke Oost-Gelderse 

dekzandlandschap en zorgt voor indrukwekkende hoogteverschillen. Het dorp 
Winterswijk met haar acht buurtschappen – met klinkende namen zoals Huppel, Corle, 
Henxel en Het Woold – liggen midden in dit gebied. Het kleinschalige landschap wordt 

onder andere gekenmerkt door slingerende beken, oude bossen, bouwlandkampen, 
hooilanden, houtwallen en historische Saksische boerderijen. Door fysische en sociale 

factoren is dit landschap bijzonder gaaf aan ons overgeleverd.  

Naast een fraai en – voor Gelderse begrippen - uniek landschap kent dit gebied ook een 
bijzondere historie. Winterswijk en omstreken oriënteerden zich eeuwenlang op het 

Duitse Münsterland, waren in de Middeleeuwen het strijdtoneel van de opkomende 
machten Gelre en Münster, en stonden tot 1795 onder het wereldlijke gezag van het Huis 

van Oranje. Deze omstandigheden zorgden, samen met een perifere ligging aan de randen 

van het gezag, voor een eigen ‘sociaal landschap’ waar oude feodale gebruiken nog tot de 
Bataafse omwenteling hoogtijdagen vierden en de – ruim beschreven – klasse van 

scholtenboeren haar opwachting kon maken.  

In vele opzichten betreft het een bijzonder gebied waar de afgelopen decennia enkele 

belangrijke onderzoeken zijn verricht.1 Toch is er nog maar weinig bekend over de 

nederzettingsgeschiedenis op landschaps- en buurtschapsniveau. Een interdisciplinair 
onderzoek zou binnen dit gebied kunnen leiden tot een meer compleet model over de 

geschiedenis van het landschap.  

Het buurtschap Het Woold is ter zake een interessant onderzoeksgebied. Grote 
woldgebieden hebben de naam pas in de Volle Middeleeuwen ontgonnen te zijn, 

waardoor er in potentie meer historische bronnen en landschappelijke aanwijzingen 
beschikbaar zijn.2 Deze studie beoogt daarom onderzoek te doen naar het 

ontginningsproces van Het Woold en de hiermee samenhangende 
landschapsontwikkeling.  

 

 

 

 

 

 

 
1 Te Voortwis 2005; Te Voortwis 2006; Neefjes & Willemse, 2009.  
2 Spek et al., 2010, 359-360. 
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Afbeelding 1.1 Topografische kaart met de begrenzing en ligging van het buurtschap Het Woold. 

Bron: eigen bewerking OpenStreetMap. 
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1.2 Stand van het onderzoek 

Er is veel onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van het natuurlijke en culturele 
landschap van Oost-Nederland. Ook binnen Oost-Gelderland en Winterswijk is ter zake 

reeds onderzoek verricht. Onderstaand worden de relevante onderzoeken nader 

beschreven.   

Het natuurlijke landschap 
De complexe en afwisselende geologie, bodemopbouw en hydrologie van het Oost-
Nederlands Plateau zijn regelmatig het onderwerp geweest van onderzoek. Reeds in 1905 
werd er op het Oost-Nederlands Plateau - door de Rijksopsporing van Delfstoffen - 

onderzoek gedaan naar de opbouw van de diepere bodemlagen. In 1918 werden alle 
onderzoeksgegevens verwerkt in een eindverslag.3 Deze onderzoeken hadden een 
economisch belang en oriënteerden zich op de ondiep voorkomende afzetten uit het Trias 

en het Tertiair met respectievelijk Musschelkalk en klei. De Nederlandse Jeugdbond voor 
Natuurstudie en de Werkgroep Tertiaire en Kwartaire Geologie voerden vanaf 
respectievelijk 1960 en 1963 bijna jaarlijks bodemonderzoek uit op het Oost-Nederlands 

Plateau.4 Boringen uit de jaren zestig en zeventig resulteerden in 1981 tot een eerste 
schetsmatige geologische kaart van Winterswijk.5 Door nieuwe informatie en inzichten 
moest deze kaart in 1994 worden herzien.6 Een onderzoeksprogramma tussen 1995 en 

1998 - uitgevoerd door Kleijer, Ten Cate en Van den Bosch - zorgde voor een verdere 
verfijning van deze geologische kaart.7  

Reeds in 1967 werd er bodemkundig onderzoek verricht naar het Meerdinksbos. Naar 
aanleiding van dit onderzoek werd van dit boscomplex een bodemkaart met een schaal 
van 1:10.000 vervaardigd.8 De eerste gebiedsdekkende bodemkaart van Winterswijk, met 

een schaal van 1:50.000, werd in 1983 opgesteld door de Stichting voor Bodemkartering.9 
Winterswijk valt binnen het kaartblad Blad 41 Oost Aalten. Deze kaart werd begeleid door 
een toelichting en handleiding waarin de geologie, de bodemtypen en het landschap nader 

werden beschreven. Kleijer en Ten Cate kregen in het kader van een 
landinrichtingsproces in 1995 de opdracht om de bodemgesteldheid van Winterswijk in 

kaart te brengen met een schaal van 1:10.000.10 Na twee jaren van onderzoek resulteerde 
dit in 1998 tot een bodemkaart, een kaart met de keileemdiepte en een 
grondwatertrappenkaart. In 2003 voerden Van den Bosch en Brouwer, in opdracht van 

de gemeente Winterswijk, een onderzoek uit naar de westelijke randzone van het Oost-
Nederlandse plateau.11 Bij dit onderzoek werd enkel gebruik gemaakt van bestaande 
gegevens. Bestaande bodeminformatie voegden zij samen tot een gedetailleerde en 

geïntegreerde bodem- en geologische kaart.  

In 1993 kreeg Tauw de opdracht om een gebiedsdekkende ecohydrologische 

systeemanalyse van Oost-Gelderland uit te voeren.12 Zij besteedden met name aandacht 

 
3 Van den Bosch & Brouwer, 2009, 13-14. 
4 Van den Bosch & Brouwer, 2009, 13-15. 
5 Van den Bosch & Brouwer, 2009, 13,14. 
6 Van den Bosch & Brouwer, 2009, 16. 
7 Kleijer & Ten Cate 1998; Van den Bosch & Kleijer, 2003.  
8 Waenink, 1967. 
9 Stiboka, 1983. 
10 Kleijer & Ten Cate, 1998.  
11 Van den Bosch & Brouwer, 2003.  
12 Tauw, 1994. 
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aan de werking van het bekenstelsel, de lokale grondwaterstromen alsmede geïsoleerde 
hydrologische locaties. Uit het onderzoek bleek dat het ecohydrologische systeem van het 

Oost-Nederland plateau uiterst complex is.13 Ook van Den Bosch en Kleijer beschreven in 
hun artikel ‘De ontwikkeling van het landschap ten oosten van Winterswijk’ het 
hydrologische systeem en het bekenstelsel.14 Zij wisten aannemelijk te maken dat veel 

Winterswijkse beken, waaronder de Wooldse beken, geen natuurlijke oorsprong hebben 
en dat de natuurlijke beken sterk zijn genormaliseerd. 

Het cultuurlandschap op regionaal niveau 
Met zijn dissertatie ‘Mensch en land in de Middeleeuwen. Bijdragen tot een geschiedenis 
der nederzettingen in Oostelijk Nederland’ wilde Slicher van Bath de 

nederzettingsgeschiedenis van Drenthe, Overijssel en de Gelderse Achterhoek 
reconstrueren. 15 Een en ander aan de hand van een systematische verwerking van 
bronmateriaal. Door het combineren van deze historische bronnen met archeologische en 

geografische gegevens heeft dit onderzoek een sterk interdisciplinair karakter 
gekregen.16 Op basis van onder andere plaatsnamen, eigendomsverhoudingen en de 

verspreiding van gebruikte terminologie in historische bronnen, probeerde hij de 
ontginningsgeschiedenis van de Oost-Nederlandse zandgronden in beeld te brengen.17 

Deze interdisciplinaire aanpak komt ook naar voren in het proefschrift van Spek uit 2004. 

In ‘Het Drentse esdorpenlandschap. Een historisch-geografische studie’ brengt hij de 
lange termijnontwikkeling van het Drentse esdorpenlandschap in beeld. In dit onderzoek 
was bijzondere aandacht voor de genese van essen en bouwlanden. Het onderzoek draagt 

in een belangrijke mate bij aan de kennis van de bewonings- en ontginningsgeschiedenis 
van de Drentse zandgronden, met name ten aanzien van de locatiekeuze voor vestiging in 

tijd en in ruimte, alsmede de lokale differentiatie.18 Op een zelfde wijze brengen Spek, Van 
der Velde, Hannink en Terlouw de bewonings- en ontginningsgeschiedenis in beeld van 
een aantal dorpen in het Overijsselse Salland.19 Ook hier blijkt er sprake te zijn van 

verschillende voorkeuren voor vestiging in tijd en in ruimte. Daarnaast wordt in dit 
onderzoek het belang van het domaniale grootgrondbezit, bij de ontginning van het 
landschap, onderstreept.20 

Het proefschrift van Van Beek uit 2009 behandelt de bewoningsgeschiedenis van Oost-
Nederland tussen de prehistorie tot de Middeleeuwen.21 In dit werk is ook aandacht voor 

de bewoningsgeschiedenis van het Oost-Nederlandse plateau. Volgens Van Beek moeten 
met name de dekzandruggen langs beek- en rivierdalen en de met dekzand bedekte delen 
van het plateau de hoogste bewoningsdichtheid hebben gehad.22 

Het cultuurlandschap op lokaal niveau  
Het proefschrift van Heeringa uit 1933 genaamd ‘Graafschap. Een bijdrage tot de kennis 

van het cultuurlandschap en het scholtenprobleem’ bestaat uit een beschrijving van het 

 
13 Tauw, 1994, 4. 
14 Van den Bosch & Kleijer, 2003. 
15 Slicher van Bath, 1944. 
16 Spek, 2004, 91. 
17 Slicher van Bath, 1944, 177-200. 
18 Spek, 2004, 998. 
19 Spek et al., 2010. 
20 Spek et al, 2010, 358-359.  
21 Van Beek, 2009. 
22 Van Beek, 2009, 395. 
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aardkundige- en cultuurlandschap van de Graafschap alsmede een detailstudie naar de 
scholtengoederen rond Winterswijk.23 Het maken van een verbinding tussen het 

cultuurlandschap en het sociale landschap was een relatief nieuwe onderzoeksmethode. 
Met dit onderzoek leverde zij een belangrijke bijdrage aan de kennis over de 
scholtenboeren en hun bezittingen.  

De bouwlanden en essen te Winterswijk zijn reeds in een aantal onderzoeken nader 
beschreven. In 1971 heeft de vakgroep Bodem en Geologie van de Universiteit te 

Wageningen de bouwlanden in Het Woold onderzocht, beschreven en gekarteerd.24 Van 
der Westeringh onderzocht in 1972 het oorspronkelijke bodemprofiel van een aantal 
bouwlanden te Miste.25 De Brinkeres te Miste was in 1988 het onderwerp van een 

onderzoek van Spek.26 Hij kwam tot de conclusie dat dit complex in enkele fasen moet zijn 
ontstaan door de samenvoeging van enkele bouwlandkampen.27 In 2017 bracht Ernst de 
ruimtelijke verspreiding en bodemkundige variatie van essen en bouwlanden op het Oost-

Nederlands Plateau in beeld.28 Uit een detailstudie, van een bouwlandcomplex te Kotten, 
bleek dat de oudste ontginningen tot stand kwamen op de hogere dekzandkoppen met 

bruine bosbodems. De bouwlanden werden vervolgens geleidelijk uitgebreid op de 
nattere en armere zandbodems.29 

Smalbraak, Maes en Van Benthem beschreven in een onderzoek uit 2016 een aantal 

historische boscomplexen nabij het erf Roerdink in Het Woold.30 Uit een inventarisatie 
bleek dat de wintereik een dominante positie heeft in de historische eikenbossen. Ook de 

Wooldse veengebieden zijn nader onderzocht.31 De uitbreiding van veengroei in de 
Achterhoek werd door De Rooi - in zijn scriptie ‘Waar venen groeiden’ – 
gereconstrueerd.32 Voor het onderzoek naar de ontwikkeling en het gebruik van het 

landschap zijn boerderij- en veldnamen zeer waardevol. Na een onderzoek van vele jaren 
werd in 1992 het boek ‘Boerderij- en veldnamen in Winterswijk’ gepresenteerd, waarin 
alle geïnventariseerde toponiemen zijn gekarteerd.33  

De ‘Cultuurhistorische Atlas Winterswijk’ van Neefjes en Willemse uit 2009 is een 
aanzienlijk overzichtswerk betreffende de cultuurhistorische waarden en 

kernkwaliteiten van het Winterswijkse landschap.34 De uitgebreide kaarten geven inzicht 
in de opbouw van het cultuurlandschap en de aanwezige elementen.  

Het sociale landschap 
Het complexe en diverse politieke en sociale landschap van Winterswijk is al bijna een 
eeuw een geliefd studieonderwerp. Reeds in 1926 onderzocht Stegeman de rijke 
geschiedenis van Winterswijk.35 Op basis van archiefonderzoek beschrijft hij in zijn boek 

‘Het oude kerspel Winterswijk’ de eigendomsverhoudingen, adel, hofhorigheid en de 

 
23 Heeringa, 1933. 
24 Leenaars, 1972.  
25 Van der Westeringh, 1972. 
26 Spek, 1988. 
27 Spek, 1988, 15. 
28 Ernst, 2017. 
29 Ernst, 2017, 120. 
30 Smalbraak et al., 2016.  
31 De Rooi, 2006, 152-157.  
32 De Rooi, 2006. 
33 Maas & Schaars, 1992. 
34 Neefjes & Willemse, 2009. 
35 Stegeman, 1926. 
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kerkelijke geschiedenis. In 1968 presenteerde Krosenbrink zijn boek over Winterswijk, 
waarbij vooral aandacht was voor de menselijke kant van de geschiedenis.36 Hij kon 

hierbij gebruik maken van het door hem ‘ontdekte’ archief van het Scholtengoed 
Roerdink.37  

In zijn proefschrift uit 1979 beschrijft Aalbers de lotgevallen van de horigheid binnen 
Twente en Oost-Gelderland.38 In dit onderzoek voert hij een detailstudie uit naar de 
horigheid binnen de Heerlijkheid Bredevoort. Ook in het boek ‘Bredevoort, een 

heerlijkheid’ uit 1988 is aandacht voor de horigheid, in het bijzonder voor de 
Bredevoortse hofgoederen.39 Deze hofgoederen en de scholtenboeren werden door 
Wildebeest in zijn studie naar de opkomst en ondergang van de Winterswijkse scholten 

nader beschreven.40 

Te Voortwis brengt in zijn boeken, ‘Winterswijk onder het vergrootglas’ uit 2005 en 2007, 

het sociale leven binnen het dorp Winterswijk en het buitengebied in beeld.41 Op basis 
van archiefonderzoek schetst hij de microgeschiedenis van Winterswijk tussen 1500 en 
1750.  

Woldgebieden 
Er is slechts beperkt onderzoek gedaan naar het gebruik en de ontginning van historische 

woldgebieden en andere ‘wildernissen’ binnen Oost-Nederland. Dat deze gebieden wel 
degelijk een belangrijke rol speelden in de Middeleeuwse maatschappij blijkt uit het 
promotieonderzoek van Buis uit 1985.42 Hij wist te onderbouwen dat de bossen een 

belangrijke economische functie vervulden die gereguleerd werden door een complex 
systeem aan eigendoms- en gebruiksrechten.43 Spek et al. brachten het historische 
gebruik en de ontginning van het Raalterwoold in Overijssel in beeld.44 Het gebied werd 

gemeenschappelijk gebruikt door de markegenoten van omliggende gemeenschappen. 
Vanaf de twaalfde en dertiende eeuw moet het gebied steeds verder in cultuur zijn 
gebracht en bewoond zijn geraakt.45  

Binnen Gelderland deden Groenewoudt en Keunen onderzoek naar het historische 
bosgebied Berlewalde, wat in het lage gebied tussen grofweg Ruurlo, Zelhem en Zieuwent 

gelegen moet hebben. Dit onderzoek heeft in 2008 geresulteerd in een artikel waarin zij 
kort ingaan op de ligging, de samenstelling en het gebruik van het gebied.46  

 

1.3 Probleemstelling  

Hoewel in de afgelopen decennia veel onderzoek is verricht naar de ontginnings- en 
occupatiegeschiedenis van het Oost-Nederlandse zandgebied, bestaan in diverse 
deelregio’s nog veel kennislacunes. Vooral binnen het Oost-Nederlands Plateau, met zijn 

 
36 Krosenbrink, 1969. 
37 ECAL 1008, inleiding.  
38 Aalbers, 1979. 
39 De Beukelaer et al., 1988. 
40 Wildebeest, 1985. 
41 Te Voortwis, 2005; Te Voortwis 2007. 
42 Buis, 1985. 
43 Buis, 1985, 218, 219. 
44 Spek et al., 2010. 
45 Spek et al., 2010, 359,360. 
46 Groenewoudt & Keunen, 2008.  
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complexe en afwijkende fysische gesteldheid en eigendomsverhoudingen, is er op 
gebiedsniveau nog weinig bekend over de lange termijnontwikkeling van het landschap. 

Wel zijn de afgelopen jaren binnen dit gebied enkele andersoortige historische studies 
uitgevoerd die een uitstekende uitgangspositie bieden voor een meer interdisciplinair 
onderzoek.47  

Het buurtschap Het Woold biedt bijvoorbeeld een interessant onderzoeksgebied. Naast 
een kleinschalig dekzandlandschap bestaat dit buurtschap voor een groot deel uit natte 

keileemgronden waar tot de Vroege à Volle Middeleeuwen een grootschalig bosgebied 
gelegen moet hebben. De ontginning van keileemgebieden en grootschalige wildernissen 
zijn binnen Nederland - en Oost-Gelderland in het bijzonder - zeer weinig onderzocht.48 

Deze studie richt zich dan ook op de Middeleeuwse en vroegmoderne ontginnings- en 
occupatiegeschiedenis van Het Woold en de hiermee samenhangende 
landschapsontwikkeling. Het doel is om middels een onderzoek naar de relaties tussen 

het natuurlijke landschap, het cultuurlandschap en het sociale landschap te komen tot een 
ontginningsmodel op hoofdlijnen. De hoofdvraag van dit onderzoek luidt: 

Hoe zijn de ontginning en occupatie van Het Woold tijdens de Middeleeuwen tot de Moderne 
Tijd chronologisch en ruimtelijk verlopen en welke natuurlijke en maatschappelijke factoren 
hebben hierbij een belangrijke rol gespeeld? 

 

1.4 Onderzoeksthema’s en onderzoeksvragen 

Onderzoeksthema A - Reconstructie van het natuurlijke landschap van Het Woold vòòr de 

Middeleeuwse ontginningen (Pleistoceen tot circa 800 na Chr.) 

Hoofdvraag: 

Hoe is het natuurlijke landschap van Het Woold stratigrafisch en ruimtelijk opgebouwd 

en welke landschappelijke zones kunnen op basis van kenmerkende en samenhangende 
geomorfologische-, bodemkundige- en hydrologische eigenschappen in dit gebied 
worden onderscheiden?  

Deelvragen: 

- Welke geologische opbouw en bodemgesteldheid kent Het Woold? 

- Hoe functioneerde de natuurlijke waterhuishouding binnen dit gebied en welke 
gevolgen had deze waterhuishouding voor de bodemgesteldheid? 

- Hoe zag de natuurlijke vegetatie binnen dit landschap er op hoofdlijnen uit vóór 

de ontginningen? 
 

Onderzoeksthema B - De opbouw en ontwikkeling van het cultuurlandschap van Het Woold 

van de Middeleeuwen tot de Moderne Tijd (800-1832 na Chr.) 

Hoofdvraag: 

Hoe heeft het cultuurlandschap van Het Woold zich tijdens de Middeleeuwen en de 
Vroege Nieuwe Tijd ontwikkeld en wat is bekend over de ligging, ontstaanswijze en het 

 
47 Te Voortwis, 2005; Te Voortwis, 2007; Neefjes & Willemse, 2009. 
48 Groenewoudt & Keunen, 2008; Spek et al., 2010. 
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gebruik van de daarin aanwezige landschapseenheden en kenmerkende landschappelijke 
structuren en elementen? 

Deelvragen: 

- Uit welke landschapseenheden was het historische cultuurlandschap van Het 

Woold opgebouwd en hoe hebben deze zich door de tijd in hoofdlijnen 
ontwikkeld? 

- Welke landschappelijke kenmerken, karakteristieke structuren, elementen en 

toponiemen kenden deze eenheden?  
- Welke samenhang vertoonde de opbouw van dit cultuurlandschap met de 

natuurlijke ondergrond en hydrologie? 
- Wat is bekend over het historische landgebruik binnen deze landschapseenheden?  
- Welk afwateringssysteem kende Het Woold in de desbetreffende periode? 

- En welke conclusies kunnen op basis hiervan worden getrokken over de 

langetermijnontwikkeling van dit cultuurlandschap als ook over de ontginnings- 
en occupatiegeschiedenis?  

 

Onderzoeksthema C - Historische rechten op de grond in Het Woold van de Middeleeuwen 

tot de Moderne Tijd (800-1832 na Chr.) 

Hoofdvraag: 

Welke rechten op de grond kunnen voor Het Woold worden gereconstrueerd voor de 
Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd, hoe waren deze rechten ruimtelijk verdeeld en welke 
informatie kan hieraan worden ontleend over de langetermijnontwikkeling van 

ontginning en occupatie? 

Deelvragen: 

- Welke Middeleeuwse en vroegmoderne rechten op de grond kunnen worden 
onderscheiden voor Het Woold en wat zeggen deze rechten over de mogelijke 
ouderdom van de erven? 

- Welke soorten gerechtigden kunnen worden onderscheiden en wat zegt dit over 
de ouderdom van de erven? 

- Welke rol hebben deze gerechtigden gespeeld bij de organisatie en aansturing van 
de ontginningen? 

- Welke verschuivingen in rechts- en bezitsverhoudingen zijn er door de tijd waar 

te nemen? 

Aan het einde van het onderzoek worden de resultaten van de onderzoeksthema’s A, B en 

C samengevoegd en wordt daarmee gepoogd om enerzijds een samenhangend beeld van 
de landschappelijke samenhangen tussen natuurlijke ondergrond, historisch 
cultuurlandschap en historische rechten op de grond te verkrijgen, anderzijds ook een 

idee te vormen over de langetermijnontwikkeling die ontginning en occupatie van dit 

gebied in de Middeleeuwen en Nieuwe Tijd hebben doorgemaakt (=synthese). 
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1.5 Afbakening van het onderzoek 

Het onderzoeksgebied betreft het grondgebied van het buurtschap Het Woold te 
Winterswijk. De oudste historische afbakening van het buurtschap zijn de markegrenzen. 

De exacte grenzen van de marke zijn niet bekend maar aangenomen kan worden dat deze 

nagenoeg overeenkomen met de kadastrale begrenzing van Het Woold uit 1832. In dit 

onderzoek wordt de grens van het kadastrale minuutplan uit 1832 als begrenzing van het 
onderzoeksgebied aangehouden. 

Voor het onderzoek is de tijdsafbakening gekozen van 800 tot 1832. Omstreeks het jaar 

800 kwam Oost-Gelderland onder het Frankische gezag en deed het feodale stelsel zijn 

intrede. De opkomst van het domaniale grootgrondbezit ging gepaard met een 
ontginningsgolf en meer gefixeerde eigendomsverhoudingen en nederzettingslocaties.49 

Hiermee werd de basis gelegd van het huidige cultuurlandschap en een bestuurs- en 

economische structuur die tot 1795 zou voortduren.50 De eerste helft van de negentiende 

eeuw kan worden gezien als het slotstuk van enkele sociaal-maatschappelijke 

veranderingen die reeds in de zeventiende eeuw – voorzichtig - in gang waren gezet. De 

eerste decennia van de negentiende eeuw maken derhalve nog deel uit van dit onderzoek. 

De kadastrale inmeting van 1832 - en de vastlegging van 1000 jaar 

landschapsontwikkeling - is dan ook het eindpunt van dit onderzoek.  

 

1.6 Bronnen en methoden 

Dit onderzoek bestaat uit een drietal onderzoeksthema’s die in separate hoofdstukken 

worden behandeld. De benaderingswijze van dit onderzoek is interdisciplinair. De 

geschiedenis van het landschap wordt verteld door het koppelen van bronnen en 

onderzoeksmethoden uit verschillende disciplines, zoals geologie, bodemkunde, 

hydrologie, archeologie, toponymie, paleoecologie, historische geografie, cartografie en 
geschiedenis.51 Onderstaand wordt per hoofdstuk aangegeven welke bronnen zijn 

gebruikt. 

Hoofdstuk 2 
Voor de beschrijving van het aardkundige landschap alsmede de historische vegetatie is 

gebruik gemaakt van bestaand bodemkundig, geologisch en hydrologisch onderzoek en 
bijhorend kaartmateriaal. Deze informatie is aangevuld met data uit het DINO-loket, 
hoogtegegevens uit het Actueel Hoogtebestand Nederland en historische bronnen. Voor 

een reconstructie van de historische vegetatie is aanvullend gebruik gemaakt van 
historische kaarten, toponiemen en paleoecologisch onderzoek.  

Hoofdstuk 3 
In dit hoofdstuk wordt per landschapseenheid een beschrijving gegeven van de 
landschappelijke ligging, de historie, en de langetermijnontwikkeling. Bij dit onderzoek is 

gebruik gemaakt van bestaand historisch onderzoek, archiefbronnen, historische kaarten, 

toponiemen alsmede bodem- en geomorfologische kaarten. Voor historische 

 
49 Neefjes & Willemse, 2009, 40; Spek et al., 2010, 95-135. 
50 Aalbers, 1979, 47-47. 
51 Hidding, Kolen & Spek, 2001.  
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verkavelingspatronen en terreingebruik is veelvuldig gebruik gemaakt van het kadastrale 
minuutplan van 1832.  

Hoofdstuk 4  
De historische eigendomsverhoudingen zijn te verdelen in een tweetal tijdsfasen. Voor 

een beschrijving van de oudste tijdsfase – grofweg 800 tot 1500 – is overwegend gebruik 
gemaakt van bestaand onderzoek, Gelderse en Westfaalse oorkondenboeken aangevuld 

met genealogisch onderzoek. Op basis van deze informatie is gepoogd - middels 

retrospectief bezitsonderzoek - de historische eigendomsverhoudingen te reconstrueren. 
Bij de periode na 1500 is aanvullend gebruik gemaakt van archiefbronnen, 

verpondingskohieren en kadastrale eigendomsinformatie uit 1832. Daarnaast is 

historische informatie middels een GIS-analyse ruimtelijk gemaakt, wat eveneens tot 
nieuwe inzichten leidde.   
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Figuur 1.2 Ingekleurde kadastrale kaart met alle erven binnen Het Woold in 1832 Bron: eigen bewerking 

data HisGis. 
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2 HET NATUURLIJKE LANDSCHAP 

 

2.1 Inleiding 

‘… dat die Landerien in dese buirschap die slegste en allerschraste in dit geheele Ampt alsoo 
dat op meerendeels plaetser geen rogge kan wassen….’.52 

Deze mededeling uit het verpondingskohier van 1650 over de buurtschap Het Woold laat 
niets aan de verbeelding over. Verder in het verpondingskohier wordt deze uitspraak nog 

kracht bijgezet door herhaaldelijke uitdrukkingen als slecht lant, vuijl landt, slim landt en 
slim veenige gront.53 Deze beschrijving laat zien dat er een zeer sterkte samenhang is 
tussen de ondergrond en de potentiële gebruiksmogelijkheden van de grond, ofwel tussen 

de bodem en de verschijningsvorm van het natuurlijke landschap, de inrichting en de 

exploitatie van het cultuurlandschap.  

Om in de synthese de samenhang tussen het natuurlijke landschap en het 
cultuurlandschap aan te kunnen tonen, dient het landschap opgedeeld te worden in zones 
met kenmerkende en samenhangende geomorfologische, bodemkundige en 

hydrologische eigenschappen. Dit hoofdstuk gaat derhalve nader in op het ontstaan van 

het natuurlijke landschap tijdens het Pleistoceen en het Holoceen en welke fysische en 
antropogene processen een rol hebben gespeeld in het ontstaan van de geologische 

opbouw, het reliëf, de bodem en de vegetatie.  

De volgende onderzoeksvragen staan in dit hoofdstuk centraal: 

- Welke geologische opbouw en bodemgesteldheid kent Het Woold? 

- Hoe functioneerde de natuurlijke waterhuishouding binnen dit gebied en welke 

gevolgen had deze waterhuishouding voor de bodemgesteldheid? 
- Hoe zag de natuurlijke vegetatie binnen dit landschap er op hoofdlijnen uit vóór 

de ontginningen? 

In de conclusie van dit hoofdstuk wordt op basis van de onderzoeksresultaten een kaart 
opgesteld met de landschappelijke zones die onderscheiden kunnen worden.  

 

2.2 Geogenese van het Pleistoceen   

Winterswijk en omgeving ligt op het Oost-Nederlands Plateau. Het betreft een 
plateaulandschap waarvan het grootste en hoogste deel in Duitsland is gelegen. In 
Nederland bereikt dit plateau een hoogte van 20 tot 50 meter +NAP terwijl over de grens 

hoogtes van 50 tot 70 meter +NAP bereikt worden.54 Het gehele gebied maakt onderdeel 
uit van het Bekken van Munster.55 De westelijke grens van dit gebied ligt op de lijn 

Lichtenvoorde–Aalten–Bocholt. Het plateau ontstond aan het einde van het Krijt toen 
oudere geologische formaties door tektoniek – in de periode van de Saksische 

 
52 GA 0005, inv. nr. 384, folio 152.  
53 GA 0005, inv. nr. 384, folio 152-175. 
54 Van den Bosch & Brouwer, 2009, 8. 
55 Stiboka, 1983, 14. 
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bodembeweging – omhoog werden gedrukt.56 Deze oudere geologische formaties 
stammen uit het Trias, de Jura en het Krijt en liggen thans – voor Nederlandse begrippen 

– dicht aan het oppervlak.57 Een voorbeeld hiervan zijn de formaties met Musschelkalk uit 
het Trias, die in de steengroeve bij Ratum zijn ontsloten en commercieel worden 
gewonnen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2.1 Hoogtekaart van de ligging van Het Woold binnen het Oost-Nederlands Plateau alsmede een 
hoogtekaart van Het Woold. Bron: eigen bewerking AHN. 

 

De bovengenoemde formaties werden tijdens het Tertiair afgedekt met marine zanden en 
-kleien, die in Twente, Zuid-Limburg en de oostelijke Achterhoek dagzomen. Rond 

Winterswijk stammen deze afzettingen uit het Oligoceen alsmede het Mioceen en worden 
respectievelijk gerekend tot de Formaties van Rupel en Breda. Ten zuiden en ten 

zuidoosten van de plaats Winterswijk domineren de afzettingen uit het Oligoceen en 

kunnen ter plaatse een dikte bereiken van enkele tientallen meters. In 1984 werd na 
uitvoerig onderzoek door Van den Bosch besloten om de Afzetting van Brinkheurne – wat 

een onderdeel vormt van de Formatie van Rupel – lokaal op te waarderen tot de Formatie 

van Brinkheurne.58 Binnen deze formatie kunnen de Afzettingen van Kotten, Woold en 
Winterswijk worden onderscheiden. Deze afzettingen kenmerken zich door een vette klei 

met siltige lagen en kalkzones.59  

In de brede zone tussen de Boven-Slinge, de Stortelersbeek en de Limbeek domineren de 
Afzettingen van Woold en Winterswijk. Ten oosten van de Limbeek bevindt zich een 

noordzuid-georiënteerde zone die tot de Afzetting van Kotten gerekend kan worden en 

 
56 Kleijer & Ten Cate, 1998, 20.  
57 Kleijer & Ten Cate, 1998, 20. 
58 Van den Bosch & Brouwer, 2009, 15. 
59 Kleijer & Ten Cate, 1998, 23. 
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aan de oostzijde wordt begrenst met een smalle strook met zandige gronden uit de 
Formatie van Ratum.60 Ten westen van de Stortelersbeek liggen afzettingen uit het 

Mioceen dicht aan het oppervlak. Het betreft de Laag van Miste en Stemerdink met 

respectievelijk kleiachtig glauconietzand en een kalkrijke klei onder een laag met sterk 
siltige klei.61 In Het Woold liggen de Tertiaire afzettingen plaatselijk slechts enkele 

tientallen centimeter onder het oppervlak.62 De afzettingen met klei zijn slecht 
waterdoorlatend en zorgen voor een waterstagnerende laag.63 

Tijdens het Vroeg Pleistoceen wisselden warme en koude perioden elkaar af en vond er 
onder andere sedimentatie door rivierwater plaats alsmede insnijdingen en erosie. Het 
relatief vlakke plateau, met Tertiaire afzettingen, werd aangetast door preglaciale 

geulen.64 Deze geulen c.q. erosiedalen hebben in Duitsland een diepte van 20 meter terwijl 
ten zuidwesten van Bredevoort dieptes van 70 meter bereikt worden. Door rivierwater 
vond sedimentatie plaats met grof zand en grind die tot de Formatie van Sterksel worden 

gerekend.65 Aan de westzijde van Het Woold is deze formatie afgezet en komt plaatselijk 
– door latere erosie van het bovenliggende keileem – dicht aan het oppervlak.66  

Tijdens het Midden en Laat Pleistoceen zijn de Tertiaire afzettingen bedekt geraakt met 

keileem en dekzand. Tijdens de glaciale periode, het Saalien, raakte een groot deel van 
Nederland en het aangrenzende deel van Duitsland bedekt met een honderd meter dikke 

laag landijs. De grootste uitbreiding van dit landijs kwam tot de lijn die van Düsseldorf via 

Kleef, Nijmegen, Wageningen, Hilversum naar Vogelenzang (Haarlem) loopt.67 Door het 

schuivende landijs werd keileem – ook wel grondmorene – op het Oost-Nederlands 

Plateau afgezet. Deze grijze keileem is slecht waterdoorlatend en bestaat uit – op de weg 
meegevoerde – Tertiaire kleien vermengd met ander materiaal.68 De keileem kenmerkt  

zich door een hoog lutumgehalte en een brede korrelsortering waarin ook grind en grote 
keien aangetroffen kunnen worden.69 Op het Oost-Nederlands Plateau kan keileem in 

verschillende sorteringen worden aangetroffen; grofzandige klei tot kleiig grof zand 
vermengd met stenen.70 In Het Woold ligt de keileem plaatselijk slechts enkele 
centimeters onder het oppervlak en kan de afzetting diktes bereiken tussen de 0,50 tot 10 

meter.71 Deze glaciale afzettingen worden gerekend tot de Formatie van Drenthe. 

Tijdens het smelten van het landijs is veel keileem geërodeerd en in de erosiedalen zelfs 

volledig verdwenen. Door het smeltwater ontstond op de hogere plateaus een 
afwateringsysteem van kleinere erosiedalen – tot een diepte van circa 20 meter – 
waardoor het water zich een weg zocht richting de diepe en brede tunneldalen.72 Ten 

oosten van Kotten en ten westen van Het Woold zijn dergelijke erosiedalen ontstaan 

 
60 Neefjes & Willemse, 2009, 11. 
61 Neefjes & Willemse, 2009, 11; Kleijer & Ten Cate, 1998, 23.  
62 Ondergrondmodel Dinoloket: geraadpleegd 27-5-2019; Kleijer & Ten Cate, 1998, 23. 
63 Kleijer & Ten Cate, 1998, 23.  
64 Neefjes & Willemse, 2009, 12. 
65 Stiboka, 1983, 17.  
66 Stiboka, 1983, 18. 
67 Stiboka, 1983, 18. 
68 Kleijer & Ten Cate, 1998, 23.  
69 Stiboka, 1983, 18. 
70 Leenaars, 1972.  
71 Stiboka, 1983, 18.  
72 Neefjes & Willemse, 2009, 13. 



27 

 

waardoor een eerste basis werd gelegd voor de contouren van het plateau van Woold en 
Kotten.73  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2.2 Geomorfologische kaart van Het Woold met de belangrijkste eenheden. Bron: eigen 
bewerking geomorfologische kaart 1:50.000. 

 

Tijdens het warmere Eemien kon zich een bosvegetatie ontwikkelen en werden de 
subglaciale erosiedalen deels opgevuld met klei, veen en zand. Dit proces ging door tijdens 

het koudere Vroeg en Midden-Weichselien toen de erosiedalen – door sediment van 

 
73 Stiboka, 1983, 16. 
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smeltwaterstromen – verder opgevuld raakten met zand en klei.74 Tijdens het Midden 
Weichselien, ook wel Pleniglaciaal genoemd, heerste er een periglaciaal klimaat. Dit 

klimaat kenmerkte zich door extreme koude en droge perioden. Door de permafrost en 

het ontbreken van vegetatie kon het sediment – zand – op grote schaal gaan stuiven en 
werden er in verschillende perioden dekzanden afgezet, op de oudere lagen. Deze 

dekzanden werden vroeger gerekend tot de Oude dekzanden I en II. Op het Oost-
Nederlands Plateau vormen deze dekzanden doorgaans een dunne laag over de oudere 

afzettingen. In de erosiedalen alsmede langs de plateauranden werden doorgaans dikkere 

pakketten met dekzand afgezet.75 Het Oude dekzand I kenmerkt zich door een fijne 
gelaagdheid met meer of minder lemige laagjes bruin zand en is doorgaans kalkrijk en 

zeer ijzerrijk.76 Langs de randen van het plateau en in de dalen zijn plaatselijk 

verspoelingslagen ontstaan met grindsnoeren, die worden gerekend tot de Formatie van 
Beuningen.77 De Formatie van Beuningen en het Oud dekzand I werden afgedekt met Oud 

dekzand II, die overwegend bestaan uit ijzerrijk, kalkloos zand met lemige lagen.78 

In het Laat Weichselien - tijdens het Dryas-stadiaal - zijn er dekzanden afgezet die tot de 

Jonge dekzanden I worden gerekend. Deze afzettingen hebben een minder duidelijke 
gelaagdheid en zijn doorgaans minder leemhoudend dan de Oude dekzanden.79 De jonge 
dekzanden zijn overwegend afgezet in ruggen in en naast de oude erosiedalen.80 Tijdens 

het Laat Weichselien was er sprake van een droog klimaat waardoor de erosiedalen 
weinig watervoerend waren en het zand - uit de drooggevallen beddingen – kon 
verwaaien en op ruggen werd geblazen.81 In sommige dekzandruggen kunnen lagen met 

rood – ijzerrijk - zand aangetroffen worden die zijn ontstaan door infiltratie van ijzerrijk 
smeltwater en afkomstig zijn uit de erosiedalen van de Boven-Slinge of de Osink-
Bemerbeek.82  

Ongeveer 10.000 jaar geleden – tijdens het begin van het Holoceen – verbeterde het 
klimaat waardoor het vegetatiedek zich kon sluiten en er een einde kwam aan de 

zandverstuivingen van de laatste ijstijd en andere grootschalige landschapsvormende 
processen. Het kenmerkende reliëf met hoger gelegen plateaus en - deels met zand 
opgevulde - erosiedalen werd in deze periode vastgelegd. Door de geringe nivellatie van 

het dekzand zijn de hoogteverschillen - die zijn ontstaan voor en tijdens het Weichselien 
- nog steeds in het landschap zichtbaar onder andere in de vorm van een sterke afhelling 
van oost naar west en markante hoogteverschillen aan de randen van de plateaus.83 Langs 

het plateau van Woold en Kotten is aan de noord- en westzijde een dergelijke rand 
aanwezig op de overgang van het plateau naar het voormalige erosiedal. Binnen enkele 

tientallen meters kan het verval 4 tot 5 meter bedragen. Ter plaatse van de opgehoogde 
bouwlandkampen – zoals bij het Lintum - kan dit abrupte hoogteverschil wel 6 meter 
bedragen. 

 
74 Neefjes & Willemse, 2009, 12.  
75 Leenaars, 1972, 12.  
76 Kleijer & Ten Cate, 1998, 25; Leenaars, 1972, 12. 
77 Stiboka, 1983, 21.  
78 Stiboka, 1983, 23; Leenaars, 1972, 13. 
79 Stiboka, 1983, 23.  
80 Stiboka , 1983 22; Leenaars, 1972, 13.  
81 Kleijer & Ten Cate, 1998, 25.  
82 Kleijer & Ten Cate, 1998, 25. 
83 Stiboka, 1983, 24.  
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2.3 Geogenese van het Holoceen   

Door de volledige opvulling van de erosiedalen met dekzand was er tot de Volle tot Late 
Middeleeuwen nauwelijks sprake van een beeksysteem.84 De erosiedalen bestonden uit 
geïsoleerde laagtes die in natte perioden overspoelden en water afvoerden naar lager 

gelegen depressies.85 De vele – diep ingesneden - beken op het plateau zijn gegraven 
teneinde een betere afwatering van de cultuurgronden te bewerkstelligen. De enige beken 
met een natuurlijke oorsprong zijn de Boven-Slinge en de benedenlopen van de 

Stortelersbeek en de Limbeek, alhoewel ook de huidige loop van deze beken sterk is 
gemanipuleerd door menselijk handelen. Beekafzettingen komen derhalve ook slechts 
sporadisch voor in Het Woold. De enige uitzondering hierop zijn de fluvioperiglaciale 

afzettingen van klei, zand, leem en veen langs de huidige en oude lopen van Boven-Slinge 
alsmede de beekafzettingen rond de Limbeek en de Stortelersbeek. Deze afzettingen zijn 
meestal niet dikker dan 40 centimeter en worden gerekend tot de Formatie van 

Singraven.86 

De slecht waterdoorlatende bodemlagen met keileem en Tertiaire klei zorgden - samen 

met het ontbreken van natuurlijke afwateringssystemen - voor stagnatie van regenwater 
op de plateaus en in de lager gelegen delen van het landschap. Op het Oost-Nederlands 
Plateau zijn onder deze omstandigheden oligotrofe hoogvenen ontstaan alsmede 

mesotrofe en eutrofe laagvenen. Door een neerslagoverschot en een slechte natuurlijke 
afwatering kon vanaf het Atlanticum en Subboreaal de vorming van hoogveen optreden. 

Naast een neerslagoverschot zijn ook de overgang van naald- naar loofbos, alsmede de 
ontginningen en degradatie van bos in het Müsterland – wellicht vanaf de bronstijd-
ijzertijd – debet aan het vochtoverschot.87 Van Rooi heeft de veenvorming in de 

Achterhoek middels - hoofdzakelijk – archiefonderzoek in beeld gebracht.88 Door het 
combineren van historische kaarten, toponiemen en bodemkundige gegevens kon hij de 
ligging en uitbreiding van de veengebieden reconstrueren. Van Rooi weet te 

onderbouwen dat de Achterhoek in het verleden voor circa vijftien procent bedekt moet 
zijn geweest met veen en dat er een sterke samenhang is tussen de samenstelling van de 
ondergrond en de ontwikkeling van veen.89 Veen lijkt zich met name te ontwikkelen op 

fijne zandgronden in gebieden met een slechte natuurlijke afwatering.90 Naast de bekende 
veengebieden Het Wooldse Veen en het Blekkinkveen verwacht De Rooi dat ook delen van 
het dal van de Boven-Slinge, het Groote Veld en het Molenveld alsmede Het Wooldse Veld 

een zekere mate van veenbedekking gehad moeten hebben.91  

Het Wooldse Veen  
Het Wooldse Veen vormt samen met het Kottense Veen en het Burloër Veen een groot 
veencomplex. Op historische kaarten wordt dit veen doorgaans aangegeven als een 
aaneengesloten gebied. Het Wooldse Veen en het Burloër Veen liggen op het hoogste punt 

van het – richting het noordwesten afhellende - keileemplateau. Ter plaatse van het thans 

 
84 Neefjes & Willemse, 2009, 16-17. 
85 Leenaars, 1972, 14. 
86 Kleijer & Ten Cate, 1998, 26.  
87 De Rooi, 2006, 24.  
88 De Rooi, 2006. 
89 Van Beek stelt – op basis van de onderzoekgegevens van De Rooi – dat de veenbedekking in de Achterhoek wel dertig procent  
moet zijn geweest. 
90 De Rooi, 2006, 13. 
91 De Rooi, 2006.  
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nog bestaande onderdeel van Het Wooldse Veen ligt een kleine depressie in het landschap 
waar zuur en voedselarm regenwater stagneerde en oligotrofe veenvorming kon 

optreden. De rondlopende grenzen op het kadastrale minuutplan van 1832 is een sterke 
indicatie voor een voormalig hoogveenkussen op deze locatie.92 Het Kottense Veen ligt op 
de oostflank van het keileemplateau in een geïsoleerde laagte wat een onderdeel vormt 

van een voormalige erosiedal. In tegenstelling tot Het Wooldse Veen lag het Kottense Veen 
grotendeels op zandgronden in plaats van keileemgronden. Door de lager gelegen ligging 
moet dit veengebied rijker zijn geweest door de instroming van aangerijkt grondwater. 

Ook hier liggen enkele halfrond verkavelde percelen wat een sterke aanwijzing kan zijn 
voor een thans verdwenen hoogveenkussen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2.3 Het Wooldse Veen en het Blekkinkveen op een hoogtekaart. Bron: eigen bewerking AHN. 

 

De op een na oudst bekende verbeelding van Het Wooldse Veen is een kaart uit 1631 van 
de hand van Nicolaes van Geelkercken met de Gelders-Münsterse grens.93 Meer 

detaillering geeft de kaart van zijn hand uit 1656 die ook de genoemde grens tussen 
Gelderland en Münsterland moet verbeelden.94 Op deze kaart is de maximale uitbreiding 
van veen in deze periode goed te reconstrueren aan de hand van de ligging van 

boerderijen en percelen cultuurland. Het is echter niet uitgesloten dat Het Wooldse Veen 
zich in het verleden verder uitstrekte dan de bovengenoemde kaarten doen vermoeden. 
Een verbeterde afwatering van de cultuurgronden rond Het Wooldse Veen vanaf de Volle 

Middeleeuwen – middels de Dambeek en de Osink-Bemerbeek - kan geleid hebben tot een 
ontwatering van de randen van het veencomplex. Dit proces kon leiden tot inklinking en 

 
92 De Rooi, 2006, 153. 
93 GA 0124, inv. nr. 4470-0001.  
94 GA 0012, inv. nr. 7331. 
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oxidatie van het veenpakket. Op de kaart uit 1656 ligt het erf ’t Loo enkele honderden 
meters vanaf het hoogveen. Uit het verpondingskohier van 1650 blijkt echter dat ’t Loo 

bestaat uit slegt lant en gelegen is midden in’t veen.95 Alhoewel het veenkussen zich door 
inklinking reeds honderden meters naar het oosten heeft verplaatst, bestond de 
ondergrond rond ’t Loo nog uit geoxideerde veenresten. Het is mogelijk dat deze locatie 

heeft gelegen in de zogeheten laggzone van het hoogveen. Dit is een overgangsgebied 
bestaande uit veenbulten en slenken alsmede meerstallen en complexe slenkpatronen. 
Het perceel met de veldnaam ’t Bonkenveld – ten noordoosten van ’t Loo - zou een indicatie 

kunnen zijn van een met veen overgroeid bosje terwijl ten westen van ’t Loo op de 
hoogtekaart duidelijke slenken zichtbaar zijn.96 Dit slenkenpatroon vertoont sporen van 

menselijke normalisatie maar heeft overduidelijk een natuurlijke oorsprong. Rond ’t Loo 
hebben zich bruine- en zwarte beekeerdgronden gevormd, wat eveneens een aanwijzing 
kan zijn voor de aanwezigheid van een voormalig afwateringssysteem in de randzone van 

het veengebied (tbZg55 en tZg55). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2.4 Een grenskaart uit 1731 met daarop de ligging van het Wooldse Veen en het Blekkinkveen. 

Bron: GA 0124, toegang 4471-II-0004. 

 

Veel veen zal middels oxidatie na de ontginningen uit de ondergrond zijn verdwenen. 
Voor wat betreft de uitbreiding van het veenpakket zijn we aangewezen op historische 

bronnen en toponiemen. Door de beperkte geografische aanduiding van archiefbronnen 
zijn toponiemen in deze analyse het meeste bruikbaar. Wanneer we veldnamen en 

toponiemen, die een relatie hebben met veen, op kaart zetten, ontstaat een globale grens 
die grofweg de lijn volgt van Roerdink richting Wiggershuizen en volgens naar het 
noorden afbuigt richting Lammers, De Haar en Esselink. In het noorden zijn de 

 
95 GA 0005, toegang 384, folio 172. 
96 Schaars & Maas, 1992, bijl. 58; AHN.  
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aanwijzingen voor de aanwezigheid van veen zeer ruim aanwezig in de vorm van 
veldnamen zoals Veenheide, Kienvaene, ’t Vaenken en Veenhuis.97  

Ook ten noordwesten en ten westen van Roerdink zijn sterke aanwijzingen voor de 
aanwezigheid van veen. Bij het erf Meerdink Haken was in 1650 sprake van slim veenige 

gront en ten westen van Roerdink treffen we de veldnamen den Zwartenhook, den 
Branden, den Brandenweide alsmede den Brandenbos aan.98  

Dit zou betekenen dat delen van de heideterreinen Het Wooldse Veld (ten zuiden van 
Roerdink), de Kulverheide en het Kottense Veld in het verleden een zekere mate van 
veenbedekking hebben gehad en mogelijk een randzone vormden van het 

hoogveengebied. Door de verbeterde afwatering van deze randzones vanaf de Volle 
Middeleeuwen zal het veen hier geleidelijk geoxideerd zijn. Ter plaatse hebben kleine 
geïsoleerde veengebiedjes zich weten te handhaven in de lager gelegen delen van het 

landschap.    

Het Blekkinkveen 
Het Blekkinkveen ligt op het hoogste punt van een erosiedal aan de westzijde van het 
plateau van Het Woold en Kotten. Aan de noordzijde van het veengebied ligt het dal van 
de Stortelersbeek en aan de zuidwestzijde het dal waarin thans in Duitsland de 

Landsgrabe loopt, waardoor het Blekkinkveen een scheiding is tussen een tweetal 
watersystemen. 99 Het eigenlijke veengebied ligt in een min of meer geïsoleerde laagte die 
aan de noord- en zuidzijde wordt afgesloten van het erosiedal door een lage en 

onregelmatige zone van dekzandruggen en dekzandkoppen. Het Blekkinkveen staat in 
een directe verbinding met het erosiedal waarin thans de Dambeek is gelegen. Het 
voedselrijke grond- en oppervlaktewater zal - voor de normalisatie van het watersysteem 

- vanaf het plateau langzaam richting het Blekkinkveen zijn gelopen waar het vervolgens 
stagneerde.  

Wat het Blekkinkveen bijzonder maakt, is de aanwezigheid van moeraskalk of 
kalkgyttja.100 In de ondergrond - thans afgedekt door circa 0,75 tot 1,5 meter moerige- en 
zandige grond, - ligt deze laag met kalk welke een dikte heeft van 0,5 tot 50 centimeter. 

Door het voedsel- en kalkrijke water ontstond ter plaatse oligotrofe tot mesotrofe 
veengroei, ofwel laagveen. Het is niet duidelijk of er in dit gebied ooit sprake is geweest 
van hoogveenontwikkeling.  

Op de kaart van Nicolaas van Geelkerken uit 1656 is het Bleking veen weergegeven als een 
ovaal en afgebakend gebied met een arcering die natte gronden impliceert.101 De gegraven 

Dambeek die overloopt in de Landgrabe buigt voor het veengebied af naar het zuidwesten 
waardoor het water om het Blekkinkveen wordt heengeleid. De Caarte der limitten der 
Landzneede tusschen het Stift Munster en Gelderland uit 1731 geeft iets meer detaillering 

en laat zien dat midden in het veengebied een ronde waterplas heeft gelegen.102 Op de 
kadastrale legger van 1832 zijn twee waterplassen te zien waarvan de vorm 

 
97 Schaars & Maas, 1992, bijl. 50 t/m 56. 
98 GA 0005, toegang 384, folio 173; Schaars & Maas, 1992, 55, 58. 
99 Bosch & Kleijer, 2003, 23.  
100 Leenaars, 1972, 36. 
101 GA 0012, toegang 7331. 
102 GA 0124, toegang 4471-II-0004. 
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correspondeert met een tweetal natuurlijke laagtes in het reliëf van het landschap.103 Op 
geen enkele kaart zijn tekenen te zien van vervening wat een aanvullende aanwijzing kan 

zijn voor het ontbreken van hoogveen. Ook de aanwezige veldnamen in de omgeving van 
het Blekkinkveen geven geen aanwijzingen voor een uitgebreidere veenbedekking buiten 
de bekende begrenzing van het veengebied.  

Overige veengebieden 
Volgens De Rooi moeten ook delen van het dal van de Boven-Slinge, het Groote Veld het 

Molenveld alsmede Het Wooldse Veld (ten noorden van het Meerdink) een zekere mate 
van veenbedekking hebben gehad.104 Deze gebieden liggen zowel in de lager gelegen 
dalen als op de toppen en flanken van de plateau’s. De aanwijzingen voor de veengroei 

zijn slechts sporadisch aanwezig in de vorm van enkele verspreide toponiemen en een 
enkele historische vermelding. Dit kan betekenen dat de grootschalige veenontwikkeling 
reeds ver voor de Late Middeleeuwen is verdwenen of dat er enkel sprake was van 

kleinschalige en gefragmenteerde veenontwikkeling die niet prominent in historische 
stukken is terecht gekomen. Van Beek stelt dat niet alle door De Rooi gekarteerde 

gebieden uit hoogvenen hebben bestaan. In een deel van de gebieden zal enkel sprake zijn 
geweest van kleine broekvenen met een relatief dunne veenlaag.105  

Volgens de kaart van de hand van Sepp uit 1773 lag er tussen Bredevoort en Winterswijk 

– ten noorden van de Boven-Slinge – een uitgestrekt veengebied.106 Het Groote Veld en 
het Molenveld alsmede het dal van de Boven-Slinge rond Brinkheurne moeten deel 
hebben uitgemaakt van dit gebied. Het is echter zeer onaannemelijk dat dit hele gebied in 

1773 nog in grote mate bedekt was met een aanzienlijk veenpakket. De historische 
aanwijzingen ontbreken hiervoor in zijn geheel. De arcering op de kaart zal eerder een 

aanduiding zijn van natte weide-, heide- en broekgebieden waar na de Middeleeuwen 
lokaal nog kleinschalige veengebieden gelegen moeten hebben zoals broekvenen. 

De historische aanwijzingen voor veenontwikkeling op Het Wooldse Veld zijn eveneens 

gering. Kleine aanwijzingen voor de aanwezigheid van veen zijn te vinden in de 
veldnamen den Zwartenkamp, ’t Moor en de More.107 Daarnaast is er in 1650 bij boerderij 

Klumpers sprake van moorigh lant.108 Ook de uitgang stroet in de erfnaam Brummelstroet 
is een aanwijzing voor de aanwezigheid van moerassig brongebied begroeid met 
bramen.109 Deze toponiemen lijken ook eerder te wijzen op de aanwezigheid van kleine 

elzenbroekbossen met lokale ontwikkeling van veen. Bodemkundige aanwijzingen voor 
veengebieden op Het Wooldse Veld zijn niet aanwezig. In een aantal voormalige 
erosiedalen en in enkele geïsoleerde laagtes hebben zich wel moerige eerdgronden en 

zwarte beekeerdgronden gevormd. Deze bodems zijn indicatoren voor natte milieus 
waarin onder andere elzenbroekbossen en kleine ketelveentjes gelegen kunnen hebben. 
Deze aanwijzingen lijken eerder te duiden op kleinschalige veenontwikkelingen in de 

depressies in het landschap waar grond- en regenwater stagneert. Aanwijzingen voor een 
grootschalige veenbedekking op Het Wooldse Veld ontbreken vooralsnog.  

 
103 HisGIS: geraadpleegd 21-6-2019. 
104 Van Beek, 2009, 472.  
105 Van Beek, 2009, 472. 
106 De Rooi, 2006, kaart 17. 
107 Schaars & Maas, 1992, 49. 
108 GA 0005, inv. nr. 384, folio 174. 
109 Schönfeld, 1980, 42.  
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2.4 Bodemgesteldheid  

Na de geologische opbouw van het landschap begint bodemvorming – ook wel 
pedogenese - een grote rol te spelen. Naast de aard van het moedermateriaal, tijd en 
klimatologische omstandigheden zijn ook de antropogene invloeden een belangrijke 

factor in de vorming van de bodem. De voorkomende bodems en de bovengenoemde 
processen worden per fysisch geografische eenheid nader beschreven. Binnen Het Woold 
kunnen een viertal fysisch geografische landschappen worden onderscheiden. Dit zijn het 

plateau- en terrassenlandschap, het dekzandlandschap, het beekdallandschap en het 
veenlandschap.  

Tussen 1995 en 1997 is in opdracht van de Dienst Landelijk Gebied een bodemgeografisch 
onderzoek uitgevoerd in het gebied Winterswijk-Oost.110 Dit onderzoek heeft mede 
geresulteerd in een 1:10.000 bodemkaart alsmede een grondwatertrappenkaart, 

waardoor er een gedetailleerd beeld is van de bodemgesteldheid ter plaatse. Binnen het 
gebied Winterswijk-Oost zijn een vijftal grondsoortgroepen onderscheiden. Al deze vijf 
grondsoortengroepen komen voor binnen Het Woold. Het betreft veengronden, moerige 

gronden, zandgronden, beekkleigronden en oude kleigronden.  

Het plateau- en terrassenlandschap  
Het plateau- en terrassenlandschap bestaat uit glaciale en mariene Tertiaire afzettingen 
die grotendeels zijn bedekt door een pakket dekzand. Het landschap kent een zwak 
golvend reliëf en is doorsneden en omringd door diepe en ondiepe erosiedalen. Deze 

dalen zijn grotendeels opgevuld met fluvioglaciaal zand alsmede dekzand.111 Aan de 
westzijde van Het Woold loopt dwars over het plateau een noordzuid-georiënteerde 
hogere zone die hoogtes bereikt tussen de circa 47 en 50 meter + NAP. Vanaf deze hogere 

zone helt het terrein geleidelijk af richting het noorden en het westen. Het plateau bestaat 
uit vereffeningsrestwelvingen en vereffeningsrestvlaktes met op de overgangen naar de 
dekzandgebieden de vereffeningsrestglooiingen. De randen van het plateau zijn 

overstoven door dekzand uit de erosiedalen waardoor de terrassen grotendeels zijn 
verdwenen.112  

De oude kleigronden – met name de keileemgronden - nemen binnen dit landschap een 
zeer prominente plek in. Zowel keileemgronden als de Tertiaire kleigronden vallen onder 
deze categorie. Er is sprake van oude kleigronden wanneer de afzettingen met keileem of 

Tertiaire klei binnen 40 centimeter onder het maaiveld beginnen. Deze onderhavige 
afzettingen zijn doorgaans afgedekt met een pakket dekzand of een moerige eerdlaag die 
plaatselijk niet dikker is dan 10 centimeter.113 Wanneer de oude kleien zijn afgedekt met 

een dikker pakker dekzand, dan worden deze gronden bodemkundig gerekend tot de 
zandgronden, ondanks de aanwezigheid van keileem en Tertiaire klei in de diepere 

ondergrond.  

 

 
110 Kleijer & Ten Cate, 1998, 9. 
111 Stiboka, 1983, 56.  
112 Stiboka, 1983, 56.  
113 Kleijer & Ten Cate, 1998, 69.  
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Figuur 2.5 Bodemkaart van Het Woold. Bron: eigen bewerking bodemkaart 1.10.000. 
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De Tertiaire klei zit binnen het gehele plateau- en terrassenlandschap in de ondergrond. 
Binnen de bodemkunde nemen ze slechts een bescheiden plaats in aangezien deze kleien 

in de meeste gevallen zijn afgedekt door keileem en zand. Met name aan de noordzijde 
van Het Woold zijn de lagen met keileem dunner waardoor bijvoorbeeld rond het erf 
Hijink en het bosgebied ’t Rot Tertiaire kleigronden met een minerale eerdlaag 

aangetroffen kunnen worden (KK en KW). Ten noordoosten van deze gebieden is de 
Tertiaire klei nauwelijks afgedekt met keileem. Door de aanwezigheid van een laag 
dekzand van 80 tot 180 centimeter worden deze bodems tot de zandgronden gerekend. 

Fysisch geografisch vallen deze gebieden wel degelijk onder het plateau- en 
terrassenlandschap. 

De keileemgronden binnen Het Woold bestaan uit enkele grote grillig gevormde eilanden 
die van elkaar worden gescheiden door een mozaïek aan diverse zandgronden in de 
lagere delen. De keileem is zeer divers van samenstelling en kan naast leem en lutum, grof 

zand, steengruis, grind, vuursteen en kleine tot zeer grote keien bevatten.114 De slechte 
waterdoorlatendheid zorgt voor schijngrondwaterstanden en een hydromorfe 

bodemvorming. Plaatselijk kan in natte perioden – zelfs op de hoger gelegen gronden - 
het water 5 centimeter boven op het maaiveld staan, waarna het water oppervlakkig 
afstroomt richting de lager gelegen delen van het landschap.115 Binnen deze 

omstandigheden zijn hydro-eerdgronden ontstaan met een humusrijke minerale eerdlaag 
van 15-30 centimeter dik. Samen met de keileemgronden met een zanddek van 15-40 
centimeter zijn dit de meest voorkomende bodemtypen binnen deze grondsoortgroep 

(KX en zKX).  

Binnen de keileemeilanden liggen kleine oostwest-georiënteerde ovale en niervormige 

dekzandopduikingen. Doorgaans gaat het hier om zwak- tot sterk lemige veldpodzolen 
met matig fijn zand en keileem of Tertiaire klei beginnend tussen de 40 en 80 centimeter 
(Hn53 en Hn55). Podzolering ontstaat door een vernatting van de bodem waardoor 

mineralen en voedingsstoffen versneld worden afgevoerd naar diepere lagen.116 Bij 
bruine bosgronden (holtpodzolgronden) – die ontstaan onder lemige omstandigheden – 
zorgde een grondwaterverhoging voor de aantasting van het diepe wortelgestel en een 

verandering van de vegetatie. De nieuwe soorten wortelden oppervlakkiger waardoor 
uitgespoelde voedingsstoffen niet meer in de kringloop terugkwamen.117 Rijkere 
holtpodzolgronden en haarpodzolgronden degradeerden op deze wijze naar de armere 

veldpodzolgronden. 

Slechts in een enkel geval zijn op deze kleine dekzandkoppen plaggenbodems, ofwel 

zwak- tot sterk lemige zwarte enkeerdgronden ontstaan (zEZ53 en zEZ55). 
Plaggenbodems zijn zogenaamde antropogene bodems en zijn ontstaan op bouwlanden 
waar over langere tijd plaggenbemesting heeft plaatsgevonden. Door het opbrengen van 

dierlijk mest gemengd met heideplaggen en grasplaggen kon een geleidelijke ophoging 
van de bodem plaatsvinden waardoor deze bouwlandkampen sterk geaccentueerd in het 
landschap liggen.118  

 
114 Waenink, 1967, 7.  
115 Waenink, 1967, 7.  
116 Jongmans et al., 2015, 300. 
117 Jongmans et al., 2015, 300-301.  
118 Spek, 2004, 815-853. 
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Tussen de keileemeilanden – op de plekken waar de keileem dieper in de ondergrond zit 
– zijn de afzettingen met zand dikker. Doorgaans betreft het de diepe en ondiepe 

erosiedalen en andere laagtes die zijn opgevuld met dekzand en fluvioglaciaal zand. De 
veldpodzolgronden zijn in deze zandgebieden dominerend. Langs de dalen liggen 
langgerekte, smalle dekzandruggen waar door plaggenbemesting eveneens zwarte 

enkeerdgronden zijn ontstaan. Tussen de keileemeilanden hebben deze enkeerdgronden 
een kleinschalig en gefragmenteerd karakter en liggen ze overwegend langs en in de 
nabijheid van de dalen en beekafzettingen.  

Langs de west- en noordwestrand van het plateau – op de overgang naar  het met zand 
opgevulde dal waar thans de Boven-Slinge loopt – liggen langgerekte, oostwest-

georiënteerde dekzandglooiingen. De oude kleigronden liggen hier – met de uitzondering 
van een aantal kleine lokale opduikingen – dieper dan 180 centimeter onder het maaiveld. 
Op een aanzienlijk deel van deze glooiingen zijn door plaggenbemesting zwarte 

enkeerdgronden ontstaan. De enkeergronden zijn hier eveneens langgerekt en 
gefragmenteerd doch grootschaliger en meer gebundeld in complexen.  

In een aantal lager gelegen zones, langs de flanken van het plateau, zijn zwarte 
beekeerdgronden gevormd. Deze gronden hebben een minerale eerdlaag van 15 tot 30 
centimeter en vertonen hydromorfe kenmerken.119 Deze bodems zijn ontstaan in kleine 

erosiedalen - op het locaties waar oppervlaktewater, voor de aanleg van watergangen, 
over het maaiveld wegstroomde van het plateau naar het lager gelegen dal van de Boven-

Slinge.120   

Het dekzandlandschap  
Het dekzandlandschap ligt als een halve cirkel rond het plateau van Woold en Kotten en 

volgt de contouren van de voormalige grote erosiedalen. Thans lopen in dit dak de Boven-
Slinge en de Stortelersbeek. Fysisch geografisch is de grens tussen het dekzandlandschap 
en het plateau en terrassenlandschap zeer scherp. Bodemkundig is deze grens minder 

scherp. Met name in de overgangszones – aan de west- en noordzijde van het plateau - 
kunnen de pakketten met dekzand binnen het plateau- en terrassenlandschap soms 

enkele meters bedragen.  

De dekzanden zijn afgezet tijdens een aantal perioden tijdens het Weichselien met een 
overwegende westenwind. Hierdoor zijn de pakketten dekzand aan de westzijde van het 

plateau dikker en zijn de smalle dekzandruggen en welvingen overwegend oostwest-
georiënteerd.121 Rond de Boven-Slinge liggen de dekzandruggen parallel langs de beek 
waardoor de dominante oostwestoriëntatie hier kan afwijken. Een voorbeeld hiervan zijn 

de noordoost-georiënteerde dekzandruggen langs de Boven-Slinge tussen de Nieuwe 
Watermolen en de voormalige Havezathe de Plekenpol alsmede de bouwlandkampen 

nabij het erf Storteler langs de gelijknamige beek. Op deze langgerekte dekzandruggen 
zijn door plaggenbemesting zwarte enkeerdgronden ontstaan. Zoals in de vorige 
paragraaf reeds is behandeld, komen deze zwarte enkeerdgronden eveneens veelvuldig 

voor op de overgang van het dekzandlandschap naar het plateau en terrassenlandschap. 
Op de lager gelegen zandgronden zijn wederom de veldpodzolgronden 

 
119 Kleijer & Ten Cate, 1998, 61. 
120 Kleijer & Ten Cate, 1998, 25.  
121 Stiboka, 1983, 25.  
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oververtegenwoordigd. De veldpodzolgronden worden afgewisseld met diverse 
beekafzettingen in de lager gelegen delen van het landschap en nabij voormalige 

beeklopen.  

Beekdallandschap 
De enige – van oorsprong - natuurlijke beken binnen Het Woold zijn de Boven-Slinge, de 
Stortelersbeek en de benedenloop van de Limbeek. De andere beken binnen dit landschap 
zijn door de mens gegraven. Wel moet in ogenschouw worden genomen dat ook de 

natuurlijke beken sterk door de mens zijn beïnvloed en de lopen zijn gemanipuleerd. Ook 
de erosiedalen – op het plateau – met de gegraven beken vallen binnen het 
beekdallandschap. De aanwezigheid van beekafzettingen en de hydrologische 

omstandigheden zijn hier debet aan.  

Binnen de erosiedalen zijn door de natte en voedselrijke omstandigheden zwarte 

beekeerdgronden ontstaan met een minerale eerdlaag van 15-30 cm en plaatselijk 
moerige podzolgronden (tZg53 en tZg55). Voorbeelden hiervan kunnen aangetroffen 
worden in het dal van de Dambeek nabij het erf Meerdink en in enige laagtes ten 

noordwesten en ten zuiden van het erf Bovelt. Niet in alle gevallen zijn deze bodems 
gevormd door de aanwezigheid van beken. De aanwezigheid van stagnerend water in 
elzenbroekbossen kan eveneens zorgen voor de vorming van deze bodem.   

Waar de Limbeek uitmondt in de Boven-Slinge bevindt zich een grootschalig lager gelegen 
gebied met een kleinschalig mozaïek aan diverse beekafzettingen. Een deel van dit gebied 

is thans bekend als het bosreservaat Bekendelle. Het patroon aan diverse bodemtypen is 
ontstaan door diverse afgesloten en dichtgeslibde meanders alsmede de tijdelijke 
inundatie van het maaiveld waardoor leem, zand en klei zijn afgezet.122 Tevens kan er 

plaatselijk – in voormalige geïsoleerde laagtes – veen worden aangetroffen. Direct langs 
de Boven-Slinge en langs de Dambeek liggen enige beekkleigronden, de zogenaamde 
leekeerdgronden. Tevens ligt rond de beek een zeer brede strook met diverse zwak- en 

sterk lemige beekvaaggronden, terwijl op enige afstand van de Boven-Slinge nabij het 
Lintum in enkele laagtes – en vermoedelijke oude beeklopen - de zwarte en de bruine 

beekeerdgronden liggen (tBn02c, tZg53 en tbZg53/55). Ook op het Brinkheurnse Veld 
liggen enkele grote en langwerpige complexen met bruine beekeerdgronden. In de meeste 
gevallen gaat het om brede natuurlijke laagtes die vanaf het plateau richting de Boven-

Slinge lopen of om mogelijke voormalige lopen c.q. meanders van de Boven-Slinge.  

Het veenlandschap  
Het veenlandschap neemt momenteel slechts een bescheiden plaats in binnen de Wooldse 

fysisch-geografische landschappen. In het verleden waren deze veenlandschappen groter 
en weider verspreid. Door ontginning en oxidatie is Het Wooldse Veen momenteel nog 

maar een fractie van de het oppervlakte van duizend jaar geleden en zijn het Blekkinkveen 
en het Kottense Veen zelfs helemaal uit het zichtbare landschap verdwenen. Het 
Blekkinkveen is volledig ontgonnen en ontwaterd waardoor de veenlaag grotendeels is 

geoxideerd en het Pleistocene zand weer aan het oppervlakte ligt. Een groot deel van het 
gebied valt bodemkundig onder de opgestoven vaag- c.q. stuifzandgronden die zeer tot 
matig humusarm zijn en een duidelijke humuspodzol hebben (bZ51p en bZ53p).  

 
122 Clerkx, Sanders & Koops, 2000, 25.  
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In het zuidelijke deel liggen een aantal laagtes waar koopveengronden met een kleiig 
moerige eerdlaag dunner dan 50 centimeter voorkomen alsmede zandige 

meerveengronden met een humusrijke moerige eerdlaag (hVz en pzVz). Naast deze 
veengronden liggen er ook moerige gronden in deze laagtes zoals kleiige 
broekeerdgronden en moerige eerdgronden met een zanddek voorzien van een minerale 

eerdlaag (pzWk en pzWz). Rond de laagtes ligt een kleinschalig mozaïek met een grillig 
patroon aan diverse bodemsoorten zoals zwarte beekeerdgronden, bruine 
beekeerdgronden en veldpodzolgronden (tZg5, tbZg53 en Hn53).  

Het Wooldse Veen is een actief hoogveen. Het resterend gedeelte van dit hoogveengebied 
ligt in een laagte en is – aan de Nederlandse kant – volledig omsloten door 

keileemgronden. In de randzones van dit veengebied is het veen volledig geoxideerd en 
zijn de Pleistocene keileem- en zandgronden weer aan de oppervlakte komen te liggen. 
Waar het veen niet volledig is verdwenen en gemengd is geraakt met het onderliggende 

zand zijn moerige podzolgronden ontstaan (aWz). De kern van het ondiepe 
hoogveengebied is verveend waardoor er een structuur is ontstaan met langgerekte 

veenputten en tussenliggende veendijken. In de voormalige veenputten is de regeneratie 
van hoogveen talrijk en goed ontwikkeld. Het patroon met smalle langgerekte banen komt 
eveneens terug in de bodemvorming. Een groot deel van het centrale hoogveengebied 

bestaat uit vlietveengronden zonder eerdlaag afgewisseld met smalle banen 
madeveengronden met veenmos of veraard kleiarm veen (Vo, aVs en aVz).  

Aan de noordoostzijde van Het Wooldse Veen ligt het aangrenzende Kottense Veen. Dit 
voormalige veengebied lag deels op dekzand en deels op oude kleigronden en is volledig 
ontgonnen. In een ovaalvormige laagte ligt nog de neerslag van het voormalige 

hoogveengebied in de vorm van een klein gebied met zandige madeveengronden dat is 
omringd door moerige eerdgronden alsmede moerige podzolgronden (aVp, pzWz en 
vWp). 

 

2.5 Hydrologie  

De hydrologie van Het Woold wordt in zeer sterke mate beïnvloed door keileem en 
Tertiaire klei in de ondiepe ondergrond. Deze afzettingen zorgen voor slecht doorlatende 

lagen waardoor het grondwater oppervlakkig - richting het noord en westen - 
wegstroomt door de dunne laag met dekzand. De grondwaterstromingen worden sterk 
beïnvloed door het reliëf van de afzettingen met keileem en Tertiaire klei in de 

ondergrond.123 Door dit grillige reliëf ontstaat er een complexe waterhuishouding met 
veel kleine lokale hydrologische systemen met veel afwisseling op relatief kleine 
afstanden.124 Het hydrologisch systeem binnen Het Woold bestaat uit een tweetal zones. 

De infiltratiegebieden op de hoger gelegen keileemgronden en de lager gelegen 
kwelgebieden op de dekzandgronden.  

Door het ondiep voorkomen van slecht doorlatende lagen op het plateau heeft de bodem 

een slecht waterbergend vermogen en worden de grondwaterstanden bepaald door het 

 
123 Neefjes , 2009, 16-17. 
124 Althmer et al., 1997, 14.  
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neerslagpatroon.125 In de zomer kan het grondwaterpeil wegzakken tot op de keileem of 
de Tertiaire klei terwijl in de winter de bodem volledig verzadigd kan raken en het 

grondwater het maaiveld volledig kan inunderen. Onder deze omstandigheden zijn in 
geïsoleerde gebieden kleine kernen met veen ontstaan, de zogenaamde ketelveentjes.126 
Op het plateau lagen geen natuurlijke beken die zorgden voor een afvoer van het 

oppervlakte- en grondwater. De voormalige erosiedalen waren volledig dichtgestoven 
met dekzand dan wel geblokkeerd geraakt door kleine dekzandruggen. Ter plaatse 
onderstonden natte geïsoleerde gebieden waar een welige vegetatie ontstond met 

elzenbroekbossen en veengebiedjes.127 Via deze gebieden stroomde het water getrapt 
naar het lager gelegen dekzandgebied. De dikte van het zanddek en de tijd van het 

transport zijn bepalend voor de waterkwaliteit. Bij dunne zanddekken kan het 
grondwater worden aangerijkt door de oude kleien waardoor het water bij uittreden 
zwak gebufferd is. Bij korte transporten en dikke zandlagen wordt het grondwater minder 

gebufferd waardoor het zuur en voedselarm blijft.128 

Langs de randen van het plateau en in het dekzandgebied rondom het plateau is sprake 

van een aanzienlijke kwel. De grens tussen het infiltratiegebied en het kwelgebied ligt op 
de terrasrand waar de oude kleigronden overgaan in de zandgronden. Binnen de oude 
kleigronden is er enkel sprake van zeer lokale kwel in de beekdalen uit lokale 

hydrologische systemen. Een voorbeeld hiervan is een langgerekte zone in het dal van de 
Dambeek direct ten westen van het erf Meerdink.129 Langs de randen van het terras liggen 
een aantal diep ingesneden lagere zones die onderdeel zijn van de erosiedalen en waar 

sprake is van drangkwel en lateraal stromend grondwater wordt afgevangen. Een 
voorbeeld van een dergelijk gebied zijn een tweetal laagtes ten noorden en ten westen 
van het erf Bovelt. Deze laagtes – in de kop van het erosiedal – vormen ook gelijk de 

natuurlijke bovenloop van de Limbeek.  

 

2.6 Historische vegetatieontwikkeling  

De bodemgesteldheid en de plaatselijke hydrologie waren leidend voor de historische 

vegetatieontwikkeling. Vanaf het Vroeg Neolithicum (circa 4800 voor Christus) gaat de 
mens actief ingrijpen in het landschap waardoor de antropogene inmenging een zware 
stempel drukt op de ontwikkeling van de vegetatie, het landschap en indirect zelfs de 

bodemvorming en de dynamiek van de waterhuishouding.130  

Voordat de mens het landschap actief naar zijn hand is gaan zetten, was het Oost-

Nederlands Plateau grotendeels bedekt met bos. Omstreeks 11.700 jaar geleden – aan het 
begin van het Holoceen – verbeterde het klimaat waardoor het open en taiga-achtige 
landschap langzaam bedekt raakte met loofbos.131 Met de verbetering van het klimaat 

deden warmteminnende soorten als eik, linde, hazelaar en beuk geleidelijk hun intrede in 
het landschap.  

 
125 Althmer et al., 1997, 14. 
126 Althmer et al., 1997, 30. 
127 Neefjes , 2009, 16. 
128 Althmer et al., 1997, 30-31. 
129 Tauw Milieu, 1994, bijl 1.  
130 Van Beek, 2009, 396; Spek, 2004, 116.  
131 Neefjes & Willemse, 2009, 14.  
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Op armere en droge zandgronden was de eik de dominante soort en werd afgewisseld 
door linde, iep, berk en es.132 Dit Atlantisch eiken-lindenbos zal samen met het Atlantisch 

linden-eiken-iepenbos op de hogere zandgronden een prominente plek hebben 
ingenomen. Op de droge en lemige zandgronden had vooral de linde een dominante 
positie. Binnen deze bosgemeenschap werd de linde afgewisseld met eik en iep en in 

mindere mate met soorten als es en hulst.133 Beide bosgemeenschappen zullen met name 
hebben gelegen op de dekzandgronden langs de randen van het plateau alsmede op de 
kleine dekzandruggen op het plateau. Op het plateau zorgde de dunne laag dekzand op de 

ondiepe keileem en Tertiaire klei voor wateroverlast in tijden met veel regenval en voor 
verdroging in droge perioden. Binnen deze landschappen zullen overwegend zware en 

dichte wouden met berk, eik, linde en es hun plaats hebben gevonden, met op de natte 
delen wilgen en elzen.134 Ook in de beekdalen en in geïsoleerde laagtes zullen vegetaties 
met elzen, berken en wilgen oververtegenwoordigd zijn geweest in de vorm 

elzenbroekbossen.135 Het betrof geen statisch landschap met duidelijke grenzen tussen 
bosgemeenschappen. De grote bodemkundige en de hydrologische variatie zal gezorgd 
hebben voor een kleinschalig bosmozaïek waarin de vegetatie op relatief korte afstanden 

sterk kon verschillen. Opgaande droge, vochtige en natte bossen werden afgewisseld door 
struweelvegetaties, moerassen en kleine veengebieden.  

Op basis van stuifmeelgegevens, die zijn verzameld in het Zwillbrocker Veen, kan de 
vegetatieontwikkeling vanaf het Laat Mesolithicum tot de Late Middeleeuwen worden 
gevolgd. Tijdens het Laat Mesolithicum (6000 – 5000 voor Chr.) was er sprake van een 

nagenoeg gesloten bos met een hoog aandeel van eik, berk, iep en hazelaar.136 Vanaf het 
Vroeg Neolithicum (5000 – 4000 voor Chr.) begint het landschap geleidelijk opener te 
worden en neemt het aandeel kruiden en grassen toe. Aan het eind van de ijzertijd (1000 

voor Chr. – 0) bereikt deze bosafname een optimum. Tot circa 600 na Chr. is er sprake van 
een regeneratie van bos. Soorten als eik en beuk nemen toe terwijl kruiden, grassen en 
cultuurgewassen afnemen. Van 600 neemt het aandeel bos geleidelijk af en bereikt een 

minimum omstreeks het jaar 1500.137 

 

2.7  Conclusie 

In de voorgaande paragrafen is ingaan op het ontstaan van het natuurlijke landschap van 

Het Woold tijdens het Pleistoceen en het Holoceen. Er is onderzocht welke fysische en 
antropogene processen een rol hebben gespeeld bij het ontstaan van de geologische 

opbouw, het reliëf, de bodem en de vegetatie. Deze informatie wordt gebruikt om te 
komen tot een landschappelijke zonering op basis van kenmerkende en samenhangende 
geomorfologische, bodemkundige en hydrologische eigenschappen. In de onderstaande 

opsommingen worden de resultaten per landschapszone gepresenteerd. 

 
 

 
132 Spek, 2004, 122. 
133 Spek, 2004, 122.  
134 Neefjes & Willemse, 2009, 33. 
135 Van Beek, 2009, 479.  
136 Neefjes & Willemse, 2009, 29. 
137 Neefjes & Willemse, 2009, 29. 
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Figuur 2.6 Landschappelijke zones die op basis van kenmerkende en samenhangende geomorfologische 
,bodemkundige- en hydrologische kenmerken onderscheiden kunnen worden. Bron: eigen 

bewerking AHN. 
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1  Dekzandruggen langs natuurlijke beken  
Langs de Boven-Slinge en de Stortelersbeek liggen een tweetal complexen met grote en 

langgerekte dekzandruggen. De dekzandgronden in deze zone zijn sterk lemig en kennen 
een grondwatertrap van VI tot VII waardoor deze gronden als droog aangemerkt kunnen 
worden. Op deze dekzandruggen zijn door plaggenbemesting sterk lemige zwarte 

enkeerdgronden ontstaan. Zij vormen een groot, langgerekt en aaneengesloten complex. 
De natuurlijke vegetatie zal - voor de ontginning - overwegend bestaan hebben uit linden-
eiken-iepenbossen.  

2 Grotere dekzandruggen en dekzandkoppen binnen het dekzandgebied 
Door een overwegend westelijke windrichting zijn tijdens het Weichselien de westelijke 

flanken van het plateau bedekt geraakt met sterklemig zand uit de erosiedalen. Hierdoor 
ontstond een langgerekte zone met grote, ovaalvormige dekzandkoppen en 
dekzandruggen. Deze zone ligt op een landschappelijke overgang van de lager gelegen 

natte dekzandgronden naar het hoger gelegen plateau met keileemgronden. Het betreft 
geen aaneengesloten complex maar een zone met een hoge dichtheid aan losse 

dekzandopduikingen. De afzettingen met keileem en Tertiaire klei liggen op enkele 

meters diepte waardoor deze nauwelijks invloed hebben op de lokale 
grondwaterstanden. De dekzandruggen en dekzandkoppen hebben een grondwatertrap 

van VI tot VII waardoor de gronden – in vergelijking met het omliggende landschap - 
relatief droog zijn. Op de hogere dekzandopduikingen zijn door plaggenbemesting sterk 
lemige zwarte enkeerdgronden ontstaan. Het betreft geen aangesloten complex van 

enkeerdgronden. Door het grillige reliëf van de dekzandopduikingen zijn de 
enkeerdgronden gefragmenteerd doch gebundeld in complexen. Tussen de hogere 
dekzandgronden liggen lagere en nattere veldpodzolgronden en zwarte 

beekeerdgronden. Deze zwarte beekeerdgronden liggen overwegend in geïsoleerde 
laagtes of op plaatsen waar oppervlaktewater stagneerde. De natuurlijke vegetatie zal in 

deze natte gebieden bestaan hebben uit elzenbroekbos en kleinere veengebieden.   

3 Lager gelegen dekzandgebied  
Rondom het plateau ligt een lager gelegen dekzandgebied waardoor de natuurlijke beken 

de Boven-Slinge en de Stortelersbeek lopen. Het landschap kent weinig reliëf en is sterk 
gevormd door de dynamiek van de beken. Grote delen van dit landschap bestaan uit 
zwaklemige veldpodzolgronden afgewisseld met grote complexen met zwarte en bruine 

beekeerdgronden. Binnen dit gebied zijn enkele voormalige beeklopen te onderscheiden 
die op een natuurlijke wijze of door menselijk ingrijpen in ongebruik zijn geraakt. Op 

enkele – sporadisch voorkomende – dekzandkopjes zijn door plaggenbemesting kleine 

complexen met zwarte enkeerdgronden ontstaan. Het natuurlijke landschap binnen dit 
gebied zal bestaan hebben uit elzenbroekbossen, natte struweelvegetaties, moerassen en 

kleine veengebieden.  

4 Lager gelegen en geïsoleerd dekzandgebied 
Tussen de hoger gelegen dekzandruggen en dekzandkoppen van zone 2 en de hoger 

gelegen keileemgronden ligt een nagenoeg geïsoleerde laagte. Het gebied grenst aan een 
erosiedal waardoor thans de Dambeek loopt. Langs deze beek liggen enkele langgerekte 

dekzandruggen die een natuurlijke afwatering van dit gebied richting deze beek 

belemmeren. Het is niet bekend of dit deel van de Dambeek een natuurlijke oorsprong 
heeft. Het is zeer goed mogelijk dat de natuurlijke afwatering gestagneerd is geweest door 
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de dekzandruggen die binnen zone 2 liggen. Water vanaf het plateau zal zich in dit gebied 
verzameld hebben. Door de slechte natuurlijke afwatering moet dit zeer natte 

bodemomstandigheden tot gevolg hebben gehad. 

Op de hogere dekzandruggen langs de Dambeek en op enkele verspreid liggende 

dekzandkopjes zijn door plaggenbemesting zwaklemige tot leemrijke zwarte 
enkeerdgronden ontstaan. In de lager gelegen delen van het landschap liggen zwaklemige 
veldpodzolgronden en zwarte beekeerdgronden. In deze lagere en natte zones zullen 

vooral elzenbroekbossen en kleine veengebiedjes hebben gelegen.  

5 Dekzandkoppen op de flanken van de keileemgronden  
Aan de noordzijde van het plateau zijn tijdens het Weichselien dekzanden afgezet op 
keileem en Tertiaire klei. De keileem ligt hier op circa 40 tot 80 centimeter beneden het 
maaiveld en de Tertiaire klei op 80 tot 180 centimer. Door de ligging op de flanken van 

het plateau is er sprake van een natuurlijke afwatering richting de lager gelegen delen van 
het landschap waardoor grondwater sneller afgevoerd kan worden. De dekzandkoppen 
in dit gebied zijn groter en meer geclusterd dan de dekzandkoppen die verspreid op het 

plateau liggen. Op de hogere koppen zijn leemrijke zwarte enkeerdgronden ontstaan 
terwijl zich op de lager gelegen zandgronden zwaklemige veldpodzolgronden hebben 
gevormd. Tussen de hogere delen van het landschap liggen enkele laagtes die zorgden 

voor een natuurlijke afvoer van het water. Hier liggen vooral zwarte beekeerdgronden.   

6 Erosiedalen op het plateau  
Tijdens het Pleistoceen zijn enkele erosiedalen ontstaan die vanaf het plateau naar de 
lager gelegen tunneldalen liepen. Deze dalen zijn tijdens het Saalien en het Weichselien 
opgevuld met fluvioglaciale afzettingen met zand, leem en leemrijk dekzand. De keileem 

en de Tertiaire klei ligt hier minimaal 180 centimeter onder het maaiveld. Langs de 
flanken van deze erosiedalen liggen kleinere dekzandkoppen. Op enkele kleinere 

dekzandkoppen zijn door plaggenbemesting zwarte enkeerdgronden ontstaan. In 

vergelijking met de zones 1 en 2 zijn deze enkeerdgronden zeer kleinschalig en 
gefragmenteerd. De natuurlijke afwatering van deze erosiedalen verliep op een getrapte 
wijze door enkele geïsoleerde laagtes met elzenbroekbossen, natte struweelvegetaties en 

kleine veengebieden. Van een natuurlijk bekenstelsel was geen sprake. De erosiedalen 
met zandige bodems en een natuurlijke afhelling zijn na de ontginning van het landschap 

in de Volle Middeleeuwen gebruikt voor het graven van watergangen om delen van het 
plateau te kunnen ontwateren.  

7 Keileemgronden  
Het plateau bestaat voor een groot deel uit keileemgronden. De keileem is tijdens het 
Saalien afgezet en tijdens het Weichselien afgedekt met een zeer dun pakket dekzand, niet 

dikker dan 40 centimeter. De keileem zorgt voor een waterstagnerende laag en door het 
dunne pakket met dekzand heeft de bodem een slecht waterbergend vermogen. Tijdens 
perioden met veel regenval raken deze gronden snel verzadigd waardoor het regenwater 

op het maaiveld blijft staan. Het grillige patroon van deze keileemgronden zorgt voor een 
complexe waterhuishouding met veel lokale hydrologische systemen. De natuurlijke 
vegetatie zal in deze gebieden bestaan hebben uit natte bossen met berken, elzen, essen 

en eiken op de drogere delen. In geïsoleerde laagtes moeten kleine veengebieden hebben 
gelegen.  
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8 Dekzandgronden binnen de keileemgronden  
Binnen de keileemgronden liggen kleine enclaves met een dikker pakket zwaklemig 

dekzand. Het keileem ligt op de meeste plaatsen circa 40 tot 80 centimeter beneden het 
maaiveld, waardoor het grondwater dieper in de ondergrond zit en de bodem meer 
regenwater kan opnemen. Door de ligging, als een enclave binnen de keileemgronden, kan 

het grondwater niet via diepere lagen worden afgevoerd. In perioden met veel regenval 
kon het water niet snel genoeg worden afgevoerd waardoor deze gebieden – behoudens 
de dekzandkoppen – bijzonder nat bleven. Enkel op de hogere dekzandkoppen zijn door 

plaggenbemesting zwarte enkeerdgronden ontstaan. Deze bodems zijn sterk 
gefragmenteerd en zeer kleinschalig. Het cultuurdek is vaak niet dikker dan 80 centimeter 

en door het gebruik van heideplaggen van de keileemgronden bijzonder leemrijk. Op de 
omliggende zandgronden zijn zwaklemige veldpodzolgronden ontstaan. De natuurlijke 
vegetatie zal voor de ontginning bestaan hebben uit eiken-lindenbos op de hogere delen 

en bossen met eik, iep en es op de lagere en natte delen van het landschap.  

9 Veengebieden 
De veengebieden Het Wooldse Veen en het Blekkinkveen lagen op plaatsen in het 

landschap met een slechte natuurlijke afwatering. Het Wooldse Veen ligt en lag 
grotendeels op keileemgronden en het Blekkinkveen in een geïsoleerd gedeelte van een 

erosiedal waardoor het regenwater stagneerde en er hoogveenvorming op kon treden. 

Het Blekkinkveen is volledig verdwenen door afwatering en ontginning tot cultuurland. 
Het Wooldse Veen is in het verleden groter geweest dan het huidige restant. Grote delen 

zijn door ontwatering, vervening en ontginning tot cultuurland volledig verdwenen.   
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3 HET CULTUURLANDSCHAP 
 

3.1 Inleiding 

“Wij hebben inmiddels het oude scholtegoed reeds lang weêr achter ons. Langs weiden in het 
bosch, door eikenlanen, voorbij van hakhout ingesloten bouwlanden, over zandwegen, aan 

wier hooge kanten varens en struiken wassen, straks weêr een eind op den grintweg, soms 
langs zandduinen en heidevelden, gaat het verder, terwijl het landschap voortdurend 

afwisselt. […] 't Is een liefelijk landschap daar bij dien ouden, statigen eik op het grasplein, 
deels begrensd door de schilderachtige arbeiderswoning met haar schuur en haar' put, deels 
omzoomd met eiken, tusschen wier grijze stammen het donkergroene hulstblad glinstert, 

deels ingesloten door hooggelegen akkers, waarover de ploeg, door den bonten os getrokken, 

rondgaat en waarboven de lijnen van het kreupelhout golven.”138  

In 1884 bracht de wandelende dominee Jacob Craandijk een bezoek aan Het Woold. Hij 
roemde het afwisselende landschap met zijn knoteiken in wallen langs de hooge boekweit- 
en roggevelden en hij verwonderde zich over de zware oude eiken en statige 
boerenplaatsen.139 Hiermee gaf hij direct ook een opsomming van enkele kenmerken en 
karakteristieken van Het Wooldse landschap, een landschap wat in sterke mate is 
gevormd door de fysische omstandigheden alsmede het sociaaleconomische klimaat.  
 
Het landschap van Het Woold is door de eeuwen heen sterk veranderd. In dit hoofdstuk 
wordt nader ingegaan op het cultuurlandschap en hoe dit zich tijdens de Middeleeuwen 

en de Vroege Nieuwe Tijd (800 tot 1832) ontwikkeld heeft alsmede wat bekend is over de 
ligging, ontstaanswijze en het gebruik van de daarin aanwezige landschapseenheden en 
kenmerkende landschappelijke structuren en elementen.  

De volgende onderzoeksvragen staan in dit hoofdstuk centraal: 
 

- Uit welke landschapseenheden was het historische cultuurlandschap van Het 

Woold opgebouwd en hoe hebben deze zich door de tijd in hoofdlijnen 
ontwikkeld? 

- Welke landschappelijke kenmerken, karakteristieke structuren, elementen en 
toponiemen kenden deze eenheden?  

- Welke samenhang vertoonde de opbouw van dit cultuurlandschap met de  

natuurlijke ondergrond en hydrologie? 
- Wat is bekend over het historische landgebruik binnen deze landschapseenheden?  
- Welk afwateringssysteem kende Het Woold in de desbetreffende periode? 

- En welke conclusies kunnen op basis van dit alles worden getrokken over de 
langetermijnontwikkeling van dit cultuurlandschap als ook over de ontginnings- 
en occupatiegeschiedenis?  

Om deze onderzoeksvragen te beantwoorden, wordt  per onderdeel van het 
cultuurlandschap de lange termijnontwikkeling beschreven. Dit zijn de bossen, de 

 
138 Craandijk, 1884, 240-241. 
139 Craandijk, 1884, 240-241. 
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bouwlanden, de hooi- en graslanden en de veld- en veengronden. Tevens wordt nader 
aandacht besteed aan het watersysteem, aangezien dit systeem in grote mate heeft 
bijgedragen aan de ontwikkeling van het landschap. Centraal in het betoog staan de 
verschijningsvorm van het landschap, het historisch landgebruik als ook de relaties 
tussen bodem, hydrologie en gebruiksmogelijkheden. Dit hoofdstuk wordt afgesloten met 
een kaart waarop de ruimtelijke samenhang van elementen van het cultuurlandschap is 
weergegeven. 
 
Dit onderzoek is gebaseerd op literatuur, archiefstukken, historische kaarten, veldnamen 
en bodemkundige en hydrologische gegevens. Doel is om deze bronnen op 
interdisciplinaire wijze met elkaar te verbinden om zo allerlei landschappelijke relaties 
bloot te leggen.  
 

3.2 De opbouw van het cultuurlandschap 

Het landschap van Het Woold heeft een zeer grillig en kleinschalig karakter en valt te 
kwalificeren als een kampenlandschap. In plaats van grote landschappelijke eenheden 
bestaat dit landschapstype uit een gevarieerd en gefragmenteerd mozaïek van kleine 
percelen bouwland, grasland en bos. Deze kleinere percelen bouwland en grasland 
worden ook wel aangeduid als kampen of kampontginningen. Een kamp is een individueel 
omheind stuk cultuurland. Het landschap is derhalve genoemd naar zijn 
verschijningsvorm en ontginningsmethode. Door de bodem en de hydrologische situatie 
is er binnen Het Woold overwegend sprake van vochtige kampontginningen. De 
Plekenpoles, tegen de Boven-Slinge, is binnen Het Woold het enige gebied dat aangemerkt 
kan worden als een droge kampontginning.140 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3.1 Uitsnede van de Topografische Militaire Kaart 1850-1864 van het kleinschalige 

cultuurlandschap van Het Woold in de omgeving van het erf Meerdink. Bron: TMK 1850. 

 
 
 

 
140 Neefjes & Willemse, 2009, 60.  
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Hiermee wijkt Het Woold sterk af van de andere buurtschappen rond Winterswijk, die 
doorgaans bestaan uit grotere geomorfologische eenheden, waardoor de cultuurgronden 
daar meer geclusterd liggen, meestal parallel aan de beken of georiënteerd op diezelfde 
beken. Binnen Het Woold liggen de complexen met cultuurgronden meer gefragmenteerd 
in het landschap en is er - met name in het zuidelijke Woold - sprake van een lappendeken 
van grote en kleine complexen cultuurland die als enclaves binnen de woeste gronden 
liggen.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3.2 Een ingekleurde kadastrale kaart van Het Woold uit 1832. Bron: eigen bewerking data HisGis. 
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3.3  De bossen  
 
De eerste vermelding van het buurtschap Het Woold stamt uit 1284 toen Baldewin van 
Steinfurt het goed Hiinck Willikini gelegen in Silva verkocht aan de bisschop van 
Münster.141 Silva – het Latijnse woord voor bos – is in deze acte gebruikt om het 
buurtschap Het Woold mee aan te duiden. De aanduidingen woold, wold of wald werden 
doorgaans gebruikt om natte bosrijke en ontoegankelijke gebieden mee aan te duiden.142 
Er zijn ook alternatieve theorieën die in woold een meer juridische term zien om een 
verzameling van afgebakende rechten op het bos dan wel woeste grond mee aan te 
duiden.143 In dit geval zou woold etymologisch verwant kunnen zijn aan de titel bretwalda 
die in de Vroege Middeleeuwen in Angelsaksisch Engeland werd gebruikt om de heerser 
over de Britten mee aan te duiden. Walda kan in deze worden getaald als heerser of 
rechthebbende. De rechten op het bos hebben een belangrijke rol gespeeld in het 
sociaaleconomische landschap van Het Woold, vanaf de Vroege Middeleeuwen tot de 
Nieuwe Tijd en droegen in belangrijke mate bij aan de opkomst van de scholtenboeren als 
een nieuwe elite.  
 
Historische ontwikkeling 
Het centrale deel van het plateau van Woold en Kotten kenmerkt zich door een dunne laag 
dekzand, waardoor de afzettingen met keileem en Tertiaire klei dicht onder het maaiveld 
liggen. In de winter en in het voorjaar raakten deze gronden volledig verzadigd met water, 
terwijl tijdens de zomer verdroging op kon treden door het weinig waterbergende 
vermogen.144 Er wordt aangenomen dat deze lastig te bewerken gronden in bijvoorbeeld 
Drenthe tijdens de Vroege Middeleeuwen vrijwel zeker onontgonnen bleven.145 Ook Van 
Beek stelt dat grote delen van het plateau- en terrassenlandschap tijdens de 
prehistorische en historische tijd onbewoond bleven.146 Volgens het paleoecologisch 
onderzoek van het Zwilbrocker Zwillbrocker Veen was er tijdens de bronstijd tot de 
Romeinse Tijd een duidelijke teruggang van het aandeel bos waar te nemen.147 Een en 
ander als gevolg van een intensiever gebruik van het landschap. Na de Romeinse tijd nam 
de druk op het landschap weer af waardoor de bossen zich konden regenereren.148 Door 
de vernatting tijdens het Holoceen en de podzolering degradeerde de rijkere 
bosgemeenschappen richting de gemeenschappen van armere en zure bodems met 
overwegend eik, beuk, berk, es en els. Op de bodems met een dikkere laag dekzand verliep 
dit proces sneller dan op de Wooldse keileemgronden.149  
 
Neefjes en Willemse stellen dat de waterstagnerende gronden op het plateau tijdens de 
Vroege Middeleeuwen (500-1000) bedekt geweest moeten zijn met overwegend vochtige 
tot natte bossen.150 Door de wisselende bodemomstandigheden en de complexe 
waterhuishouding, met lokale hydrologische systemen, moet dit bos zeer gevarieerd en 
afwisselend zijn geweest. Het gebied zal bestaan hebben uit dichte vochtige tot natte 
bossen afgewisseld met struweelvegetaties en kleinere veengebieden. Op basis van de 
fysische omstandigheden kan een globaal beeld worden gevormd van de natuurlijke 

 
141 Stegeman, 1927, 40. 
142 Neefjes & Willemse, 2009, 98. 
143 Mondelinge mededeling T. Spek. 
144 Spek, 2004, 195.  
145 Spek, 2004, 195. 
146 Van Beek, 2009, 395.  
147 Neefjes & Willemse, 2009, 29. 
148 Neefjes & Willemse, 2009, 29. 
149 Neefjes & Willemse, 2009, 35. 
150 Neefjes & Willemse, 2009, 41. 
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climaxvegetaties. Op de keileemstagnatiegronden (KX) moeten met name vochtige 
berken-zomereikenbossen alsmede beuken-wintereikenbossen gelegen hebben en op 
locaties met een venige bovengrond berkenbroekbossen.151 Op de armere en zuurdere 
dekzandgronden (Hn53), met een betere ontwatering, konden berken-zomereikenbossen 
tot ontwikkeling komen met beuken-wintereikenbossen op de meer lemige 
groeiplaatsen.152 In de nattere delen van het landschap, zoals de beekdalen en de 
geïsoleerde laagtes, moeten soorten als els, es, berk en wilg dominant zijn geweest in de 
vorm van elzen- en berkenbroekbossen.153  
 
Uit andere gebieden in Nederland is bekend dat dergelijke grote boscomplexen in de 
periferie van het landschap lagen maar wel degelijk een economisch nut hadden.154 Naast 
het kappen van hout waren bosweiding en het snijden van bladloof en twijgen als 
wintervoer voor vee belangrijke gebruiksvormen. Door intensieve bosbeweiding 
ontstond – op de meer toegankelijke zandgronden en langs de randen van het plateau - 
een meer open en parkachtig bosbeeld met solitaire bomen, struwelen en kleine bosjes.155 
Door het gebrek aan hooilanden in Het Woold moet deze gezamenlijke bosbeweiding met 
paarden, runderen en varkens in de Vroege tot de Volle à Late Middeleeuwen een 
belangrijke onderneming zijn geweest. Toponiemen met loo en laar zijn vaak 
aanwijzingen voor bosbegrazing.156 Loo was een aanduiding voor meer open en drogere 
bosvegetaties en laar voor wat nattere bosvegetaties.157 Het Wooldse erf Storteler is een 
voorbeeld van een laar-naam. Binnen Winterswijk zijn Corle, Huppel en Henxel 
voorbeelden van loo-namen. Nabij het erf Roerdink ligt op het plateau nog het erf ’t Loo. 
 
Ondanks dat het woldgebied door de omliggende erven tijdens de Vroege Middeleeuwen 
gebruikt zal zijn geweest, was er waarschijnlijk tot circa het jaar 1000 geen sprake van 
permanente bewoning. Historische aanwijzingen hiervoor ontbreken volledig. Andere 
woldgebieden in Oost- en Noord-Nederland werden pas tussen 1000 en 1300 
ontgonnen.158 Door een intensiever gebruik van het gezamenlijke boslandschap en een 
verdere ontginninge van nieuwe boerderijen moet ook het plateau na de Volle 
Middeleeuwen geleidelijk zijn veranderd in een open en parkachtig boslandschap met 
steeds meer heidevegetaties en struwelen. Grote boscomplexen konden zich enkel 
handhaven in de vorm van private erfbossen rond de boerderijen en in de moeilijk te 
ontginnen gronden zoals de natte en venige elzenbroekbossen. Op een kaart van 
Havezathe de Plekenpol uit 1642 zien we een open landschap waar de opgaande vegetatie 
met name vertegenwoordigd is binnen de natte gronden langs de watergangen, rond de 
boerderijen als erfbossen en als houtwallen rond de kampen.159 Ook zien we op deze kaart 
nog een groot en scherp begrensd broekgebied genaamd Het Schooten in een lager 
gelegen zone van het landschap. Een kaart uit 1656, van de zuidzijde van Het Woold, geeft 
hetzelfde beeld.160 De heideterreinen zijn open en de opgaande vegetatie staat vooral in 
de beekdalen, de erfbossen rond de boerderijen en in de wallen rond de 
bouwlandkampen.  
 

 
151 Spek, 2004, 189-196. 
152 Spek, 2004, 191. 
153 Neefjes & Willemse, 2009, 41. 
154 Spek et al, 2010, 280. 
155 Spek, 2004, 133. 
156 Spek, 2004, 199-203. 
157 Spek, 2004, 199-203.  
158 Spek et al., 2010, 359-360; Spek, 2004, 220-227. 
159 GA 0124, inv. nr. 5218. 
160 GA 0124, inv. nr. 4470. 
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Figuur 3.3 Uitsnede van een historische kaart uit 1642 van de omgeving van Havezathe de Plekenpol. 

Centraal ligt het broekbosgebied Den Schoten. Rond het bosgebied liggen de meer open 
gemene veldgronden. Bron: GA 0124, inv. nr. 5218. 

 
De geleidelijke kaalslag van het landschap laat zich ook goed volgen in de historische 
stukken. Een groot aantal boeren uit Winterswijk was verplicht om jaarlijks hofholt te 
leveren aan het kasteel te Bredevoort.161 Dit hout werd doorgaans gekapt op de 
gemeenschappelijke gronden. In 1554 verklaarden enkele Winterswijkse boeren dat die 
gemeint verhowen was, verwoestet en verdorven wasz, en de boeren gedwongen waren om 
het hout uit de erfbossen te kappen.162 Dezelfde boeren wisten zich uit eigen waarneming 
nog te herinneren dat de heide eens boomgroei had gekend. In 1597 werd het leveren van 
hofholt vervangen door een financiële bijdrage, het zogenaamde hofholtgeld.163 De 
Wooldse hofboeren Esselinck, Hijinck, Myrdt, Roerdt en Lintumb werden in 1628 
vrijgesteld van het leveren van takkenbossen voor de bakoven en brouwerij van het 
kasteel. Zo zijn er legio voorbeelden waaruit blijkt dat omstreeks tussen 1550 en 1600 het 
hout – van de gemene gronden - steeds schaarser goed werd en de transformatie van dicht 
woud naar een open heide- en grasvegetatie met struwelen bijna was voltooid. 
 
De erfbossen 
Deze reeds genoemde erfbossen namen een belangrijke positie in binnen Het Wooldse 
landschap. In afwijking van de bossen op gemene gronden, behoorden de erfbossen tot de 
boerderijen, en waren dus privébezit. Dat de erfbossen een oud en vast onderdeel waren 
van het Winterswijkse landschap blijkt uit een pachtcontract van het erve Koessinck uit 
1348 waarin werd vastgelegd dat de verpachter – het Stift Vreden – zich het recht 
voorbehield om honderdvijftig bomen van het goed te mogen verkopen.164 Omstreeks 
1631 moeten er rond Winterswijk een tachtigtal erfbossen hebben gelegen waardoor 

 
161 Stegeman, 1927, 23. 
162 Te Voortwis, 2007, 105.  
163 Stegeman, 1927,123-124.  
164 Te Voortwis, 2007, 109. 
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deze - door het hoog opgaande geboomte - een beeldbepalend onderdeel vormden van 
het landschap.165 In 1650 waren er op negentien van de drieënvijftig Wooldse boerderijen 
noemenswaardige hoeveelheden eiken aanwezig.166 Zeer waarschijnlijk waren de meeste 
erfbossen kleinere opstanden die in overhoekjes direct rond het erf lagen. In het 
verpondingskohier van 1650 is bij de meeste boerderijen dan ook geen sprake van bossen 
maar van eijcken boomen.167 Enkel bij de erven Roerdink en Meerdink was sprake van 
eijcken busken, ofwel grote bospercelen.168 Dit komt goed overeen met de historische 
stukken. Het waren overwegend de hofboeren Roerdink Meerdink die in de vijftiende, de 
zestiende en de eerste helft van de zeventiende eeuw met de heren van Bredevoort 
twistten over de gebruiksrechten van de bossen.169 Het beeld dat Het Woold – door de 
befaamde erfbossen - nog tot in de zeventiende eeuw een zeer bosrijke streek moet zijn 
geweest, moet dan ook worden bijgesteld. De andere bospercelen, die nog behandeld 
worden, zijn allen ontginningen c.q. aanplant van na 1650. Mogelijk werd dit proces 
gestimuleerd door de dalende roggeprijzen tijdens de landbouwrecessie van 1630-
1690.170 
 
Zowel de grondheer als de hofboer konden rechten op de erfbossen doen gelden, 
waaronder het recht op akeren en het recht op het harde hout.171 Beide activiteiten waren 
bijzonder lucratief waardoor de erfbossen economisch van groot belang waren en reeds 
in het Lohnse hofrecht uit 1363 afspraken werden vastgelegd over het benutten van deze 
rechten. Een hofboer die dat Erve verhouwe off verwoestede Sunder noedt, weht nicht 
werdigh dat Guedt ’t gebrucken.172 In 1520 verduidelijkte de tegeder (adviseur van de 
richter) van Stadlohn dit gebruiksrecht door te verklaren dat een hofman syns holts 
genieten sall en dat deze mag houwen tot behoeff syns timmerens und tot behoeff eyns 
schepel salts, onder eyn vierdel botteren too coopen.173 Kortom de hofboer mocht voor 
eigen gebruik hard hout (eiken en beuken) vellen en ter waarde van een schepel zout of 
een vierdeel boter aan overschot verkopen. Het restant behoorde toe aan de hofheer.  
 
Tussen 1492 en 1526 was de Heerlijkheid Bredevoort verpand aan graven van Bentheim–
Steinfurt.174 Tijdens deze periode verslapte het gezag en matigden de hofboeren zich meer 
rechten aan.175 Als er decennia lang niet werd gehandhaafd op bepaalde overtredingen 
ontstond een nieuwe status quo en werden de illegale praktijken opgevoerd als naer oud 
gebruyck. Het gezag was dermate verslapt dat omstreeks 1495 idt holt op Mirdinck deger 
(red. volkomen) wert afgehouwen, zonder consequenties voor de hofboer.176 De hofboeren 
maakten van de situatie gebruik door in de hofboeken te laten protocolleren dat zij 
ongelimiteerd hard hout mochten kappen mits zij na het houwen, achter poten.177 Aan 
deze, voor de hofboeren gunstige situatie, kwam een einde toen hertog Karel van Gelre 
het pandschap van Bredevoort in 1526 weer aan zich trok en Jacob ten Starte aanstelde 
als drost. Deze Ten Starte maakt zich onder de hofboeren niet geliefd door onder dreiging  
 

 
165 Te Voortwis, 2007, 109. 
166 GA 0005, inv. nr. 385, folio 152-175. 
167 GA 0005, inv. nr. 385, folio 152-175. 
168 GA 0005, inv. nr. 385, folio 152-175. 
169 De Beukelaer et al., 1988, 61-72. 
170 Te Voortwis, 2007, 185. 
171 De Beukelaer et al., 1988, 61. 
172 Krosenbrink, 1968, 211. 
173 De Beukelaer et al., 1988, 64. 
174 De Beukelaer et al., 1988, 29-30. 
175 De Beukelaer et al., 1988, 61;  
176 Te Voortwis, 2007, 63.  
177 Krosenbrink, 1968, 84. 
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Figuur 3.4 Uitsnede van de Franse Kaart uit 1801 met daarop de belangrijkste bosnamen op het plateau. 

Bron: eigen bewerking Franse Kaart 1801. 

 
van vangen, spannen en hangen het gezag weer ten gunste van de hertog te herstellen.178 
Het is dan ook niet verwonderlijk dat hij het herhaaldelijk – juridisch – aan de stok kreeg 
met de Wooldse hofboeren Roerdink, Meerdink en Te Lintum, die hun nieuw verworven 
rechten niet wilden opgeven.179 Uit een akte blijkt dat de hofboeren het erf Roerdink in de 
tijd van het pandschap van Van Gemen en Van Steinfurt (1388-1526) maar liefst 2.000 
bomen op hun goed hadden geveld. Roerdink moest met terugwerkende kracht aan Ten 
Starte 100 molder haver en vijfentwintig gulden boete betalen om zijn hofgoed terug te 
krijgen, omdat hij het goed verwuestet zou hebben.180 Om deze boete te betalen, velde 

 
178 De Beukelaer, 1988, 72. 
179 De Beukelaer et al., 1988, 61-72; Krosenbrink, 1968, 82-84. 
180 De Beukelaer et al., 1988, 66. 
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Roerdink wederom bomen op zijn goed waardoor hij door de drost gevangen werd 
gezet.181 Hierdoor ontstaat een beeld dat de boeren wel eigenaar waren van het hout, 
maar zij hierover niet vrijelijk konden beschikken. Ook in 1609 en 1610 kwam het weer 
tot een zaak tussen de hofboeren en de pandvrouwe van Bredevoort. Wederom had 
Roerdink zijn hofgoed verwoest met houwen des holtzes en weigerde wederom te 
gehoorzamen en verder beswaert te worden met nieuwe bepalingen.182 De hofboeren 
bleven volhouden dat zij naar oud gebruik mogen houwen en achter poten, zonder hiertoe 
toestemming nodig te hebben van de hofheer. 
 
Naast het kappen van hout ontstonden er ten tijde van de drost Ten Starte (1526-1534) 
ook geschillen over het recht van akeren. De hofboeren meenden dat zij het alleenrecht 
hadden om als het ackeren riep was hun varkens vet te mesten in de erfbossen.183 Ten 
Starte meende het recht te hebben op het helft van het akeren en dwong de boeren om 
Bredevoortse varkens in de erfbossen te scharen. Dit liep reeds in 1530 tot onenigheid 
wanneer Roerdink zyne vercken opten busch int aickeren ingebrant end ingeslagen 
nementlick halff ennd halff, maar zelf illegaal meer varkens liet lopen dan de drost.184 Deze 
overtreding leverde de hofboer een boete op van maar liefst 8 goudguldens. Dat het 
houden van varkens een lucratieve bezigheid was, laten tellingen van de rentmeester uit 
1562 zien, wanneer Mierdinck ongeveer 32 varkens in zijn bos had lopen en Roerdinck 35 
stuks.185 Het surplus van deze varkens zal zeer waarschijnlijk op de markt 
terechtgekomen zijn. De handel in spek en ham blijft tot het eind van de 18e eeuw een 
belangrijke bezigheid tot de zeevaard kwijnd en dit vertier merkelijk minder wordt.186 
 
Het kappen van hard hout op de Bredevoortse hofgoederen bleef – gezien de vele 
rechtzaken die in de archieven opduiken – nog honderden jaren een onduidelijk en heikel 
punt tot in 1776 een nieuw Regelement voor den Hof-Heer en Hofluiden van den Hove te 
Miste en Ahave voor eens en altijd een einde maakten aan deze kwestie.187 In artikel XXVI 
werd opgenomen dat om alle disputen over het houwen van hard opgaand hout of ’t bepaald 
emploi van dien te vermijden, voortaan de Hofluiden daartoe volkomen vrijheid te zullen 
hebben en genieten en als tegenprestatie door dit recht jaarlijks op 11 november een som 
geld verschuldigd waren aan de hofheer. De hoogte van de bedragen laat zien dat rond de 
Wooldse hofboerderijen de grootste en misschien zelfs de beste erfbossen van 
Winterswijk gelegen moeten hebben. De zes Wooldse hofboeren waren goed voor bijna 
de helft van het bedrag wat jaarlijks met negentien Winterswijkse erven opgebracht 
diende te worden. Roerdink en Hijink waren samen reeds goed voor 9 guldens en 10 
stuivers van het totaal van 30 guldens en 3 stuivers.188  
 
Nieuwe bossen 
Het kadastrale minuutplan van 1832 geeft een goed beeld van de toenmalige 
bosoppervlakte in Het Woold. Naast opgaande bossen lagen er enkele percelen hakhout 
en dennenbos.189 Door de eeuwen heen is veel bos aangelegd, maar zijn er ook bossen 
ontgonnen tot landbouwgrond. Tijdens de tweede helft van de zeventiende eeuw kan de 

 
181 De Beukelaer et al., 1988, 65. 
182 Krosenbrink, 1968, 83-85. 
183 Te Voortwis, 2005, 27. 
184 De Beukelaer et al., 1988, 64-66. 
185 Te Voortwis, 2007, 158-159. 
186 Te Voortwis, 2007, 159.  
187 Heeringa, 1934, 111. 
188 Heeringa, 1934, 111. 
189 www.hisgis.nl: geraadpleegd 1-10-2019. 
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recessie in de landbouw een stimulans zijn geweest om nieuwe bossen aan te leggen, een 
en ander als een verbreding van de bedrijfsactiviteiten.190 Halverwege de achttiende eeuw 
zorgden de economische voorspoed en politieke rust voor een goed ondernemersklimaat 
waardoor enerzijds nieuwe bossen werden aangelegd ten dienste van de houtproductie 
en anderzijds bossen werden ontgonnen tot hooi- en weiland, zoals onderstaand nader 
wordt beschreven. Dit proces zal tot halverwege de twintigste eeuw hebben 
voortgeduurd. Met name de bodemkwaliteit en de economische positie van de 
grondeigenaar zullen sturend zijn geweest in deze ontwikkeling. De ontginning van 
gronden ten behoeve van de bosbouw was een zeer intensieve en dus kostbare bezigheid. 
Met name de hofboeren konden profiteren van gratis arbeid. De bewoners van de 
onderhorige cavesteden werden vaak verplicht tot enkele helpedagen op het hofgoed.191 
 
Het Kulvebos tussen de erven Kulve en Wiggers is een voorbeeld van een nieuw 
aangeplant bos uit de tweede helft van de zestiende eeuw. Op de grenskaart uit 1656 is er 
nog sprake van wei- c.q. hooiland terwijl op een kaart uit 1667 duidelijk een tweetal 
bospercelen zijn begrensd.192 De aanduiding Roerts Olde weijde Busch neemt alle twijfel 
weg dat het een bosaanplant op weidegrond betreft. Andere voorbeelden zijn onder 
andere het Meerdinkbos waar sprake is van bosaanplant op oud bouwland en nabij het 
Damkot treffen we de veldnaam den Weidebos aan op een groot bosperceel wat in 1832 
reeds aanwezig was.193 Veldnamen als Bosweide en percelen grasland met de naam den 
Bos duiden eerder op de omzetting van bos naar cultuurland.194 De aanplant van bossen 
was economisch zeer interessant. De kasboeken van het Roerdink geven een goede inkijk 
in het belang van de houthandel in de 18e en 19e eeuw. Volgens een kasboek uit periode 
1719 tot 1726 werd er in deze jaren reeds voor een totaal van circa 1.100 gulden aan hout 
verkocht.195  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 3.5 Uitsnede van een Münsterse grenskaart uit 1667 met daarop het Roerts Olde Weijde Busch. 

Bron: Abt. Westfalen, kartensammlung, A 286. 

 
190 Te Voortwis, 2007, 185. 
191 Wildebeest, 1985, 109. 
192 GA 0124, inv. nr. 4470; Abt. Westfalen, A 286.  
193 Waenink, 1967, 7-8; Maas & Schaars, 1992. 
194 Maas & Schaars, 1992. 
195 ECAL 1008, inv. nr. 806. 
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Een laatste ontwikkeling is de aanplant van woeste gronden met naaldbomen. Binnen Het 
Woold zullen dit ongetwijfeld grove dennen zijn geweest. Door een vroege – gedeeltelijke 
verdeling – van de markegronden konden particulieren over grote oppervlaktes 
veldgrond beschikken. Alhoewel de grootschalige ontginning van de heideterreinen pas 
aan het eind van de negentiende eeuw een vlucht neemt, laat het kadastrale minuutplan 
uit 1832 reeds een groot aantal percelen dennenbos zien. Een voorbeeld hiervan is de 
grote en planmatig uitgezette plantage ten noorden van het Lintum op de grond van 
scholte Te Lintum. De interesse in bosbouw van deze scholtenelite zal bijgedragen hebben 
aan deze vroege ontginningen van de veldgronden. Binnen Winterswijk bestond in 1832 
27% van alle bossen uit dennenbos terwijl dit binnen de gehele provincie Gelderland 
slechts 21% was.196 
 
Landschappelijke en bodemkundige ligging 
In 1832 lag de grootste concentratie van opgaande bomen en hakhout in de noordzuid-
georiënteerde zone met cultuurgronden aan de oostzijde van Het Woold. Het betreft het 
gebied waarin de hofgoederen Roerdink, Meerdink, Bovelt, Hijink en Esselink zijn gelegen. 
Deze zone ligt deels op en deels parallel aan een hoger gelegen plateau met overwegend 
keileemgronden. Een aantal grote boscomplexen in deze zone zijn onder andere het 
Dambroek, het (Grote) Meerdinksbos, het Kulvebos, het Rauwersbos, den Pezelder, ‘t Rot, 
het Aarninksbos en het Grote Brook.197 Het merendeel van deze bossen behoorde tot een 
van de vijf oude hofgoederen in deze zone.  
 
De ligging en de kwaliteit van de bossen heeft een sterke relatie met de kwaliteit en 
eigenschappen van de bodem. Het overgrote deel van deze bossencomplexen lag op 
keileemgronden met een sterk lemig zanddek of met een moerige eerdlaag die niet dikker 
is dan 15 tot 40 centimeter (KX, zKX, vKX). Deze zeer extreme gronden zijn in de zomer 
gevoelig voor droogte en kunnen in de winter juist volledig verzadigd raken met water. 
Deze gronden zijn voor de landbouw nagenoeg ongeschikt maar blijken juist – plaatselijk 
en na enige aanpassingen - zeer geschikt te zijn voor de bosbouw. Door het hoge 
lutumgehalte van het zanddek en het ondiepe keileem zijn deze gronden aanzienlijk rijker 
en minder zuur dan de omliggende dekzandgronden.  
 
Door de slechte afwatering kon plaatselijk zelfs veenvorming optreden waardoor moerige 
bovenlagen en eerdgronden zijn ontstaan. De aanwezigheid van een aantal veldnamen 
met Brook en Broek in deze oude erfbossen, zoals het Dambroek bij het Roerdink en ’t 
Grote Brook bij het Hijink geeft aan dat deze bossen ooit aanzienlijk natter geweest 
moeten zijn.198 De aanwezigheid van een dikke moerige eerdlaag bij het Dambroek wijst 
daar ook op. De natuurlijke vegetatie zal bestaan hebben uit bossen met els en es. Voor de 
ontginning moeten deze gronden minder geschikt zijn geweest voor soorten als zomereik 
en beuk. Bij een volledige verzadigde bodem zijn deze soorten door de geringe 
bewortelingsdiepte zeer gevoelig voor windworp. Het creëren van een betere afwatering 
was dan ook noodzakelijk voor de grootschalige teelt van eik. Alle genoemde bospercelen 
kennen een dicht netwerk van afwateringsloten die het oppervlaktewater richting de 
Dambeek, de Limbeek en de Siepersbeek leiden. In dit kader is het watersysteem in en 
rond het Dambroek het benoemen waard. Naast een netwerk van diverse watergangen in 

 
196 Smalbraak et al., 2016, 22. 
197 Deze bossen zijn onder meerdere namen bekend.  
198 Schaars & Maas, 1992, bijl. 50 en 55. 



57 

 

het bos, ligt er aan de noord- en oostzijde van het perceel een brede wal met een diepe 
watergang aan de buitenzijde. Naast een mogelijke functie als landweer zorgt deze 
watergang ook voor een omleiding van het oppervlaktewater wat vanaf de Kulverheide 
richting het erf Roerdink stroomt. 
 

 

Figuur 3.6 Een hillshade kaart  met daarop alle bospercelen die in 1832 aanwezig waren. Het is duidelijk 

zichtbaar dat de grootste loofboscomplexen op het plateau lagen. Bron: eigen bewerking AHN 

en data HisGis. 
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Wat bij alle bospercelen opvalt, is het verschil in het patroon en de vorm van de 
watergangen. In de laagste delen van het landschap – doorgaans – dicht bij de beken is de 

structuur van de watergangen in de bossen onregelmatig, terwijl de watergangen in de 

hoger gelegen delen van de bossen doorgaans een veel regelmatiger patroon kennen. Het 
is niet bekend wanneer deze watergangen zijn gegraven maar het is niet onaannemelijk 

dat de onregelmatige structuur een hogere ouderdom kent dan de regelmatige aanleg. 
Hierop wijst ook de structuur van watergangen in het Aarninksbos. Een regelmatig 

netwerk van sloten ligt over een oudere onregelmatige structuur. Deze nieuwere 

structuur is niet ouder dan 200 jaar aangezien de watergangen door een wal lopen die in 
1832 nog de grens vormde tussen bos en heidegrond.  

 

 
 
Figuur 3.7 Een hillshade kaart  van het bosgebied ’t Rot tussen de erven Hijink en Bovelt. Het boscomplex 

is voorzien van een dicht netwerk met sloten, greppels en rabatten welke afwateren op de 

zuidelijk gelegen Limbeek. De ronde slootvormen zijn draaiplaatsen voor karren. Bron: AHN. 

 
De landschappelijke ligging van de bossen kent dan een sterke relatie met de 
mogelijkheden voor afwatering. Alle bospercelen – met uitzondering van het Dambroek – 
liggen langs de flanken van een voormalig erosiedal of aan de rand van het plateau 
waardoor de mogelijkheden voor ontwatering optimaal zijn. Dit wekt sterk de indruk dat 
de locatiekeuze voor het aanleggen dan wel in stand houden van een bosperceel sterk 
werd bepaald door de mogelijkheden voor het verbeteren van de – doorgaans slechte – 
waterhuishouding. 
 
Synthese 
Op het plateau van Het Woold heeft tot en met de Volle Middeleeuwen een groot 
woldgebied gelegen. Door het ondiep voorkomen van keileem en Tertiaire klei waren 
deze gronden zeer nat. Het gebied bestond uit een kleinschalig mozaïek van opgaande 
vochtige en natte bossen, afgewisseld met struweelvegetaties en kleine veengebieden. 
Langs de rand werd dit gebied zeer waarschijnlijk gebruikt voor bosbeweiding, het 
kappen van hout en het winnen van loof en strooisel. Na de stichting van een aantal erven 
binnen dit gebied werd het gebruik van dit bosgebied geleidelijk steeds intensiever. 
Omstreeks 1550 tot 1600 waren de meeste opgaande bossen geheel verdwenen. Enkel 
rond de hofgoederen lagen omstreeks 1650 nog een aantal kleinschalige boscomplexen, 
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de zogenaamde erfbossen. De enige resterende grote boscomplexen waren het 
Meerdinkbos en het Dambroek bij het Roerdink. De erfbossen hadden een groot 
economisch belang. Naast de verkoop van eikenhout werden varkens in deze bossen 
vetgemest. Zowel de hofheer als de hofboer konden aanspraak maken op de 
gebruiksrechten van deze bossen. Tussen 1650 en 1800 werden er op het plateau een 
aantal grote boscomplexen aangeplant. 
 
De meeste boscomplexen lagen op de flanken van de keileemgronden. De bossen 
kenmerkten zich door het opgaande hout en de dominante positie van de zomer- en 
wintereik. De keileemgronden waren nagenoeg ongeschikt voor de landbouw, maar 
konden met een goede afwatering geschikt worden gemaakt voor de bosbouw. De meeste 
historische bossen lagen dan ook op locaties in het landschap waar het eenvoudig was om 
water af te voeren richting een van de hoofdbeken. 
 

3.4 De bouwlanden 

De oudste vermelding van Winterswijk stamt uit de elfde eeuw en geeft een opsomming 
van inkomsten van het St. Mauritiusstift te Münster uit enige goederen. De dertien 
genoemde goederen waren verplicht om afdrachten te voldoen in modios siliginis en 
modios bracei, ofwel in schepels rogge en schepels gerst.199 Dit was een breed verbreid 
gebruik binnen Oost-Nederland, wat in Het Woold nog tot het eind van de negentiende 
eeuw heeft voortgeduurd. De hele landbouweconomie heeft vele honderden jaren 
gedraaid op het verbouwen van graan, en rogge in het bijzonder.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 3.8 Een uitsnede uit een kaart uit 1599 van het Münsterse grondgebied ten oosten van Het Woold. 

Zichtbaar zijn een tweetal bouwlandkampen met wallen die midden op de woeste gronden 
liggen. Bron: GA 0124, inv. Nr. 5022. 

 
Waar in de andere buurtschappen – zoals Miste, Kotten en Ratum – grote escomplexen 
voorkomen, ontbreken deze binnen Het Woold nagenoeg volledig. De Scheperses langs de 
Boven-Slinge is hierop de enige uitzondering. Verder zijn alle akkerbouwpercelen gelegen 
op bouwlandkampen. In het kleinschalige en gefragmenteerde dekzandlandschap van Het 
Woold ontbrak het aan grootschalige dekzandeilanden om grote bouwlandcomplexen aan 
te leggen. Een es is groot en open en bestaat uit deels gezamenlijk gebruikt bouwland en 

 
199 Stegeman, 1927, 35. 
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heeft specifieke landschappelijke en historisch geografische kenmerken.200 De 
verkaveling bestond doorgaans uit ontginningsblokken en een percelering met smalle 
stroken. Bouwlandkampen daarentegen zijn kleiner in oppervlakte en behoorden meestal 
tot één erf waardoor ze nauwelijks nader in percelen waren onderverdeeld. De 
bouwlandkampen waren vaak omgeven door een wal met opgaande bomen en/of 
hakhout waardoor de kampen een besloten karakter hadden. Een belangrijke 
overeenkomst tussen de essen en bouwlandkampen is de plaggenbemesting die leidde tot 
een ophoging van het perceel. Wanneer dit plaggendek dikker is dan 50 centimeter, dan 
wordt de bodem gerekend tot de enkeerdgronden (EZ). Een plaggendek ontstaat door 
bemesting van dierlijk mest dat vermengd werd met heideplaggen, grasplaggen en/of 
bosstrooisel. Deze vorm van bemesting deed in de zestiende eeuw zijn intrede in het Oost-
Nederlandse zandgebied en zorgde ervoor dat een intensievere teelt op de bouwlanden 
mogelijk werd.201  
 
De bodemgeschiktheid voor akkerbouw was een van de belangrijkste historische 
vestigingsvoorwaarden. Uit divers onderzoek is gebleken dat oppervlakte, 
landschappelijke ligging, bodemvruchtbaarheid en de bewerkbaarheid van de 
oorspronkelijke bodem de belangrijkste randvoorwaarden waren.202 Volgens het 
onderzoek van Ernst liggen de oudste essen en bouwlandkampen op het Oost-Nederlands 
Plateau overwegend op de grotere dekzandruggen en dekzandkoppen. 203 Al vanaf de 
prehistorie is er binnen dit landschap een vestigingsvoorkeur voor de grotere 
dekzandeilanden, omdat hier niet alleen voldoende ruimte was voor het akkerland van de 
desbetreffende nederzettingen, maar ook voor de aanleg van de boerderijen zelf, die 
blijkens archeologische vondsten destijds nog vaak vrij hoog op de dekzandrug lagen.204 
De kleinere geomorfologische eenheden werden pas in een later stadium ontgonnen.205 
De kenmerken en ligging van de bouwlanden kunnen derhalve een belangrijke indicator 
zijn om de occupatiegeschiedenis en bewoningsdynamiek van het Oost-Nederlands 
Plateau nader te ontrafelen.  
 
Historische aanwijzingen 
De historische bronnen over de Winterswijkse bouwlanden van voor 1500 zijn zeer 
schaars. Historische bronnen over bouwlanden geven zeer zelden inzicht in de 
locatiekeuze, de ontginning en het dagelijkse beheer van de bouwlanden. De meeste 
informatie is overgeleverd in de vorm van pachtcontracten en leggerboeken alsmede de 
protocollen en het gerechtelijke archief. De elfde-eeuwse inkomstenlijsten van het St. 
Mauritiusstift te Münster vermelden de afdrachten van een dertiental goederen.206 De 
belangrijkste afdrachten vonden plaats in gelijke hoeveelheden rogge en gerst. Dus VIII 
modios siliginis et VIII bracei.207 Mogelijk was er sprake van een drieslagstelsel met rogge, 
gerst en braakland. Ditzelfde evenwicht tussen beide graansoorten zien we ook terug in 
Drenthe waar goederen van de Abdij van Werden tussen 1150 en 1300 een gelijke 
hoeveelheid rogge en gerstemout dienden te betalen.208 Op de Drentse velden speelden 
de zomergranen gerst en haver – soms ook zomerrogge - tot de dertiende eeuw een 

 
200 Groenewoudt & Scholte Lubberink, 2007, 53. 
201 Spek, 2004, 965. 
202 Spek, 2005; De Rooi, 2009; Spek et al., 2010; Groenewoudt & Scholte Lubberink, 2007, 60. 
203 Ernst, 2017, 121-123.  
204 Van Beek, 2009, 397-399. 
205 Van Beek, 2009, 112-116. 
206 Stegeman, 1927, 35. 
207 Stegeman, 1927, 35. 
208 Spek, 2004, 522-524.  
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belangrijke rol in de vruchtopvolging en werden deze soorten doorgaans afgewisseld met 
winterrogge, doorgaans in een drieslagstelsel (zomergraan-wintergraan-braak). Na de 
dertiende eeuw was er in Drenthe een sterke teruggang in de verbouw van gerst en kreeg 
de roggebouw sterk de overhand, zowel als wintergraan als zomergraan.209 Ook binnen 
Winterswijk werd rogge – in ieder geval vanaf de vijftiende eeuw maar waarschijnlijk 
reeds eerder - gezien als het primaire gewas. Nagenoeg alle renten op geldleningen 
dienden in de vijftiende eeuw voldaan te worden in rogge.210  
 
Vier van de Bredevoortse hofgoederen dienden hun afdracht te voldoen in gelijke 
hoeveelheden rogge en spilkoorn.211 Het is zeer aannemelijk dat dit eerst gerst is geweest 

aangezien de hofboeren mochten bepalen of ze deze afdracht in gerst of in spilkoorn 

betaalden. In 1688 verklaarde de oud-rentmeester Ter Vile dat spilkoorn een mengsel is 
van gerst en haver of van gerst en boekweit.212 Veel andere afdrachten en uitgangen van 

Wooldse boeren dienden voldaan te worden in rogge en soms in haver; voorbeelden 

hiervan zijn de miskoorn ten behoeve van de geestelicken en het richterhaver voor het 

paard van de rentmeester.213 Bij de derde of vierde garve had de hofheer of verpachter 

recht op een derde of vierde deel van gehele oogst die op het gehele bedrijf werd 
gerealiseerd, waarbij geen onderscheid werd gemaakt tussen het gewas.214  

Het bouwplan werd volledig afgesteld op een bemesting eens per drie jaar. Ieder jaar 

werd slechts een derde deel van het gehele areaal aan bouwland bemest.215 Na het mesten 
werd in september of oktober winterrogge – ook wel mestrogge – gezaaid, dat in de 

daaropvolgende zomer geoogst kon worden.216 De opbrengst en kwaliteit van deze 
winterrogge was vanwege de langere groeiperiode beter dan die van zomerrogge, 
aangezien rente op geldleningen in Winterswijk in de zestiende eeuw vaak uitgekeerd 

dienden te worden in goede, klare, droge winterrogge.217 In het jaar na de oogst werd in 
het voorjaar zomerrogge gezaaid, dat in datzelfde jaar geoogst kon worden. Aangezien 
boekweit kon gedijen op een armere bodem werd het laatste jaar van de vruchtwisseling 

boekweit verbouwd. Er was derhalve sprake van een drieslagstelsel. Naast boekweit werd 
binnen Het Woold ook haver verbouwd op nattere plekken en zijn er aanwijzingen voor 
de teelt van vlas. Veldnamen zoals Vlaskampen, Vlasbulten en Vlasspree worden met name 

aangetroffen op percelen woeste grond buiten de oude ontginningen waar het vlas werd 
gedroogd.218 

Dat de bemesting met plaggen binnen Winterswijk reeds vroeg in de zestiende eeuw geen 
bijzonderheid was, laat een passage uit 1528 uit het Lohnse Hofprotocol zien waarin een 
erfopvolger zijn jongere broers moest afkopen met onder andere einen plaggensicht.219 
Ook komen we al relatief vroeg – in 1549 - rechtbankstukken en protocollen tegen die 
duiden op onenigheid onder de boeren over het recht om heideplaggen te maaien op de 
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211 GA 0005, inv. nr. 385, folio 152-175. 
212 Te Voortwis, 2007, 101. 
213 GA 0005, inv. nr. 385, folio 152-175. 
214 Te Voortwis, 2007, 180. 
215 Te Voortwis, 2007, 169-182. 
216 Te Voortwis, 2007, 169-182. 
217 Te Voortwis, 2007, 170. 
218 Schaars & Maas, 1992, bijl. 37, 43, 48 en 49. 
219 Te Voortwis, 2007, 120. 
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woeste gronden.220 Deze plaggen waren van groot belang om te vermengen met 
koeienmest teneinde de bouwlanden te bemesten. Door het – nagenoeg - ontbreken van 
schaapskuddes binnen Winterswijk was men voor de bemesting met name aangewezen 
op koeienmest.221 Deze mest werd op het erf in de mestvaalt gemengd met heideplaggen 
en bosstrooisel. Het areaal bouwland en de kwaliteit van het bouwland werden derhalve 
in sterke mate bepaald door het aantal koeien dat op het bedrijf gehouden kon worden. 
Om het vee de winter door te krijgen, was er voldoende hooiland nodig waaraan juist 
binnen Winterswijk - en Het Woold in het bijzonder - geen overvloed was. Dit zal een van 
de redenen zijn dat bemesting met grasplaggen uit het beekdal of uit grasachtige 
broekgebieden binnen Het Woold niet gewoon was. Enkel ten westen van het Lintum 
bevinden zich een aantal percelen bouwland waar door plaggenbemesting bruine 
enkeerdgronden zijn ontstaan. 
 
Oppervlakte   
Het verpondingskohier geeft een goed overzicht in de omvang van de boerderijen 
omstreeks 1650. In dit overzicht is het areaal bouwland uitgedrukt in molders. Een 
molder was naast een inhoudsmaat voor koren ook een oppervlaktemaat die werd 
gebruikt om aan te geven hoeveel bouwland met één molder koren ingezaaid kon worden. 
Binnen Winterswijk is een molder gelijkgesteld aan 0,51 à 0,52 hectare.222 In 1650 lagen 
er binnen Het Woold drieënvijftig boerderijen die gezamenlijk 219 molder en 1 schepel – 
ofwel 111 hectare - bouwland in gebruik hadden (gemiddeld circa 2 hectare per 
bedrijf).223 Wat direct opvalt, is het verschil in grootte tussen de diverse bedrijven. Er zijn 
duidelijk een viertal categorieën te onderscheiden waarvan Havezathe de Plekenpol met 
18 molder bouwland een eigen categorie vormde. Alle Bredevoortse hofgoederen bezaten 
samen met een aantal andere erven tussen de 7 en de 9 molder terwijl de kleinere 
bedrijven – doorgaans allodiale goederen – tussen de 3 en de 6 molder zitten. Een laatste 
categorie werd gevormd door de keuters die tussen de 1 schepel tot 2,5 molder konden 
bebouwen.  
 

          

Verdeling bouwlanden, hooilanden en erfbossen in 1650    

       

    

Aantal erven  
Erven met hooiland 
binnen deze klasse 

Erven met erfbos binnen deze 
klasse 

       

> 10 molder bouwland 1 1 1 

7 - 9 molder bouwland  12 10 11 

3 - 6 molder bouwland 11 2 5 

< 3 molder bouwland 24   2 

       

Totaal   48 13 19 

Figuur 3.9 Overzicht van het aantal erven per klasse. De erven met het meeste bouwland konden 

significant vaker beschikken over hooiland en een erfbos. Bron: verpondingskohier 1650. 

 
220 Te Voortwis, 2007, 121. 
221 Te Voortwis, 2007, 113-119. 
222 Te Voortwis, 2007, 170.  
223 GA 0005, inv. nr. 385, folio 152-175. 
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Volgens de Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels van de kadastrale inmeting van 1832 is 
het areaal bouwland in een kleine tweehonderd jaar vermeerderd tot 521 hectare.224 Deze 
toename was te wijten aan de vestiging van nieuwe erven en de uitbreiding van bouwland 
op de bestaande erven door interne en externe ontginning. Waar het verpondingskohier 
uit 1650 nog melding maakte van 53 erven was er in 1832 sprake van maar liefst 129 
erven.225 Een groot deel van deze erven waren nieuwe ontginningen op de voormalige 
woeste gronden en voor een klein deel splitsingen van bestaande erven waardoor het 
areaal bouwland netto niet toenam. Te Voortwis heeft deze areaalvergroting in beeld 
gebracht van een aantal Winterswijkse boerderijen door oppervlaktegegevens en 
graanopbrengsten door de tijd met elkaar te vergelijken. Het Ratumse goed Uhlewick 
groeide van 6 molder bouwland in 1650 naar circa 12 molder omstreeks 1706. In 1832 
had dit bedrijf maar liefst 25 molder bouwland in gebruik.226 Ook voor het erf Roerdink 
kunnen we een dergelijke berekening maken. Dit bedrijf ging van 8 molder bouwland in 
1650 naar circa 18 molder in 1714.227 Door de vestiging van een aantal nieuwe erven op 
Roerdink is het niet mogelijk om voor 1832 aan te geven hoeveel molder er door Roerdink 
zelf werd bebouwd en welke percelen werden verpacht. In ieder geval bestond de hele 
ontginning Roerdink in 1832 uit maar liefst 20,25 hectare ofwel 39 molder en 3 
schepel.228  
 
Op basis van de vorm van de percelen en vergelijking van de historische kaarten uit de 
zeventiende en achttiende eeuw kunnen we vaststellen dat veel van deze nieuwe 
bouwlanden langs de randen van de oudere ontginningen lagen. Daarnaast was er binnen 
de oude ontginningen sprake van een samenvoeging van kleinere percelen bouwland tot 
grotere percelen waarbij de tussenruimte – wallen of grasstroken – werden omgevormd 
tot bouwland; de zogenaamde interne ontginningen. Schokkenbroek constateerde 
hetzelfde voor het erf Meerdink, waar naast sprake van uitbreiding op de woeste gronden 
ook sprake was van inbreiding als gevolg van de samenvoeging van percelen bouwland.229 
 
Landschappelijke en bodemkundige ligging 
Binnen het plateau van Woold en Kotten waren de dekzandruggen en dekzandkopjes de 
eerste gronden die ontgonnen werden. Deze gronden waren minder rijk dan de 
omliggende keileemgronden, maar waren wel droger en beter te bewerken. Ook de 
dekzandgronden tussen deze ruggen en kopjes waren in het verleden te nat om 
akkerbouw op te bedrijven. Tevens lijkt er een sterke voorkeur te zijn voor 
dekzandruggen en dekzandkopjes bij een landschappelijke overgang naar natte gebieden. 
Binnen het Oost-Nederlands Plateau is deze landschappelijke combinatie van nature sterk 
vertegenwoordigd, aangezien de dekzandruggen met name zijn ontstaan langs de randen 
van de lager gelegen erosiedalen. Binnen Het Woold ligt deze zone met dekzandruggen en 
dekzandkopjes aan de noord- en westzijde van het plateau op de overgang naar het lager 
gelegen erosiedal waarin thans de Boven-Slinge en Stortelersbeek lopen. Op het plateau 
zijn de dekzandkopjes aanzienlijk kleiner en meer verspreid. Rond de erosiedalen waarin 
thans de Dambeek en Limbeek liggen, bevindt zich eveneens een concentratie met kleine 
dekzandruggen. De meeste dekzandruggen binnen Het Woold zijn langgerekt of 
niervormig en zijn oostwest-georiënteerd. Het gehele dekzandlandschap binnen Het 

 
224 www.hisgis.nl: geraadpleegd: 30-09-2019. 
225 GA 0005, inv. nr. 385, folio 152-175; www.hisgis.nl: geraadpleegd 29-09-2019. 
226 Te Voortwis, 2007,182,183. 
227 Te Voortwis, 2007, 184. 
228 www.hisgis.nl: geraadpleegd 1-9-2019. 
229 Schokkenbroek, 2008, 69-72.  
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Woold heeft – zelfs voor Winterswijkse begrippen - een sterk versnipperd karakter, 
waardoor er een zeer gevarieerd en kleinschalig landschap is ontstaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 3.10 Ruimtelijke verspreiding van bodems met een cultuurdek. Op het plateau zijn de bouwlanden 

kleinschaliger en liggen ze verspreider in het landschap. Daarnaast is het aandeel met 
laarpodzolgronden en tuineerdgronden aanzienlijk hoger binnen dit gebied. Bron: eigen 

bewerking bodemkaart 1:10.000.  

 
Onderzoek van Spek binnen Drenthe en Salland, onderzoek van Ernst binnen het Oost-
Nederlands Plateau alsmede de waarnemingen van Leenaars hebben aangetoond dat de 
oudste bouwlanden werden ontgonnen op zwak tot sterk lemige moderpodzolgronden 
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(Y).230 Deze rijkere bodems worden ook wel aangeduid als bruine bosgronden en liggen 
doorgaans op de hoogste delen van de dekzandkoppen en dekzandruggen, mits niet te 
leemarm. In latere ontginningsstadia werden de randen van de dekzandruggen en 
dekzandkopjes – met de meer vochtigere, zwak lemige en zuurdere loo-, laar-, en 
veldpodzolgronden – ontgonnen. In zijn onderzoek in Kotten weet Ernst deze 
ontwikkeling in tijd en ruimte goed aan te tonen.231 Door de ophoging met een plaggendek 
en de latere egalisering is het – zonder bodemonderzoek - niet altijd mogelijk om de 
geleidelijke uitbreiding en samenvoegingen van de bouwlandkampen te herkennen. In de 
volgende paragraaf wordt hier nader op ingegaan. 
 
Op de dekzandruggen en dekzandkopjes – de meest geschikte gronden voor akkerbouw – 
zijn overwegend zwarte, en daarnaast ook enkele bruine enkeerdgronden ontstaan. Langs 
de rand van het plateau – tussen de erven Ros en Holthuis – bevindt zich een zone met 
een grote dichtheid aan enkeerdgronden. Het betreft een mozaïek van langgerekte en 
smalle percelen bouwland afgewisseld met kleinere ovale en doorgaans afgeronde 
bouwlanden. Ter hoogte van Holthuisen het Gerbeldink bevindt zich een – voor Wooldse 
begrippen – grotere dekzandrug waarop het imposante bouwlandkamp van Holthuis is 
gelegen. Dit perceel bouwland had in 1832 een oppervlakte van maar liefst 8,50 hectare. 
Buiten deze zone zijn de dekzandopduikingen en de enkeergronden kleinschaliger en 
meer verspreid in het landschap. In de meeste gevallen zijn de enkeerdgronden ontstaan 
op locaties waar geen keileem in de bodem zit of de keileem pas na 180 centimeter begint. 
Meerdink en Roerdink liggen bijvoorbeeld beide in een kleine enclave binnen het 
keileemgebied waar het keileem geheel ontbreekt of op een aanzienlijke diepte zit. 
 
Naast de zwarte en bruine enkeerdgronden (EZ) liggen er binnen Het Woold nog andere 
bodems met een cultuurdek. Het betreft laarpodzolgronden (cHn) en tuineerdgronden 

(B). De laarpodzolgronden kenmerken zich door een humusrijke bovenlaag van 30 tot 50 
centimeter. Deze gronden liggen verspreid door Het Woold en liggen doorgaans naast of 
tussen de enkeerdgronden. Op basis van deze ligging en de vorm kan worden 

aangenomen dat het doorgaans latere uitbreidingen zijn van een bestaand bouwland.  

De tuineerdgronden liggen op keileembodems. Ze liggen op het hoogste punt van Het 
Woold. Zowel de bouwlandkampen van de erven Kulve en Hijink Haken alsmede het zeer 
grote complex met bouwlanden van Wiggers, Lammers en de Manshuizen bestaan uit dit 
bodemtype. De gronden kenmerken zich door een dikke eerdlaag van minimaal 50 
centimeter dik en de keileem die tussen de 80 en 180 centimeter onder het huidige 
maaiveld begint. Deze bodems ontstonden in West-Nederland in tuinbouwgebieden door 
het opbrengen van bagger op de gronden. Mogelijk zijn bodems in Het Woold ontstaan 
door het opbrengen van rijkere plaggen uit de beekdalen en broekgebieden. Ten tijde van 
de ontginning – en voor de ophoging – lag het keileem dichter aan het oppervlak en waren 
de gronden aanzienlijk natter. De genoemde locaties waar dit bodemtype voorkomt, 
kenden dan ook een uitgebreid stelsel aan afwateringssloten.  
 

 

 

 
230 Spek, 2004, 667-668; Ernst, 2016, 116-120; Leenaars, 1972, 25-27.  
231 Ernst, 2016, 116-120. 
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Figuur 3.11 Ruimtelijke verspreiding van bodems met een cultuurdek geprojecteerd op een hoogtekaart. 
De grotere percelen bouwland liggen op de flanken van het plateau op de overgang naar het 

lager gelegen dekzandgebied. Op het plateau liggen de meeste bodems met een cultuurdek in 

de overgangszone naar de erosiedalen. Bron: eigen bewerking bodemkaart 1:10.000 en AHN.  

 

Vorm en percelering  
De vorm van de bouwlandpercelen lijkt sterk samen te hangen met de ondergrond. 
Globaal kan worden gesteld dat de percelen bouwland op dekzandruggen en 
dekzandkoppen – doorgaans enkeerdgronden - exact de grenzen van het oude reliëf van 
de dekzandafzettingen volgen, waardoor de percelen vaak een afgeronde en organische 
vorm hebben. Bij de latere ontginningen, op de kwalitatief slechtere gronden, zijn 
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doorgaans andere factoren bepalend geweest voor de vorm van de percelen. De percelen 
bouwland die zijn gelegen op keileemgronden – zoals nabij Wiggers, Lammers en de 
Manshuizen – liggen compacter bij elkaar en hadden een regelmatige en blokvormige 
verkaveling. Bij deze ontginning hoefde er minder rekening gehouden te worden met de 
vormen van de dekzandopduikingen. De rechte grenzen en andere eigendomsverhouding 
langs de westrand van het complex lijken eerder te duiden op eigendom als begrenzende 
factor.  
 
Ondanks de afgeronde vormen bestaat een groot deel van de percelen bouwland uit 
meerdere, doorgaans regelmatige, ontginningsblokken. Op de hoogtekaarten zijn deze 
ontginningsblokken vaak nog duidelijk zichtbaar. De kadastrale grenzen uit 1832 geven 
deze historische verkaveling binnen Het Woold vaak niet aan daar er doorgaans sprake 
was van één eigenaar per bouwlandkamp. De uitbreiding van bouwlanden kan geleidelijk 
zijn gebeurd waarbij er telkens een nieuw blok werd ontgonnen wat direct aansloot bij de 
oudere ontginning. In andere gevallen werden meerdere percelen bouwland, die van 
elkaar werden gescheiden door een houtwal of een laagte, samengevoegd tot één perceel. 
Deze samenvoeging van percelen zal tussen 1650 en 1832 hebben plaatsgevonden. Een 
zeer gedetailleerde Münsterse grenskaart uit 1768 laat zien dat de bouwlanden rond het 
Roerdink bestaan hebben uit enkele kleine vierkante en rechthoekige percelen 
bouwland.232 In 1832 zijn deze reeds samengevoegd tot grotere percelen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 3.12 Uitsnede van een kaart uit 1768 met daarop de gronden in de omgeving van Roerdink en 

Meerdink. Opvallend is de grote hoeveelheid kleine bouwlandpercelen. In 1832 zijn veel van 
dergelijke kleine percelen samengevoegd tot grotere percelen bouwland. Bron: Abt. 

Westfalen, kartensammlung, A 425. 

 
Ook het grote perceel bouwland bij Holthuis - dat in 1832 één groot perceel van 8,50 
hectare lijkt - bestaat uit meerdere ontginningsblokken. De kern werd gevormd door een 
hoger gelegen perceel genaamd ’t Hoge Bosstukke met een cultuurdek dikker dan 80 
centimeter en een GWT VII. Ten zuiden hiervan lag een smalle lange kavel genaamd den 
Langebree dat eveneens een cultuurdek dikker dan 80 centimeter had. Ten zuiden hiervan 

 
232 Abt. Westfalen, A 425. 
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lag een perceel dat, voor wat betreft vorm en hoogte, aansloot bij de bovengenoemde 
percelen. Dit complex had een totale grootte van circa 4 hectare wat goed overeenkomt 
met de 8 molder ofwel 4 hectare wat in het verpondingskohier uit 1650 stond vermeld. 
Na 1650 werden de percelen langs de randen, met een hogere grondwaterstand (GWT V 
en VI) en met Tertiaire klei in de ondiepe ondergrond, ontgonnen tot bouwland. Het 
cultuurdek van deze ontginningen was op sommige plaatsen nauwelijks 50 centimeter 
dik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 3.13 Een aantal ontginningsblokken op de Holthuises voorzien van veldsnamen. Bron: AHN en 

Maas & Schaars, 1992. 

 
 
Synthese 
Op de hoger gelegen dekzandruggen en dekzandkoppen – waar voor de ontginning de 
moderpodzolgronden hebben gelegen - zijn de oudste bouwlandontginningen te 
verwachten. In een later stadium werden deze bouwlanden geleidelijk uitgebreid richting 
de lager gelegen nattere veldpodzolgronden. Op het plateau zijn de dekzandopduikingen 
kleiner, waardoor de bouwcomplexer kleinschaliger zijn en meer gefragmenteerd in het 
landschap lagen. Op deze bouwlanden zijn – door de plaggenbemesting - overwegend 
zwarte enkeerdgronden ontstaan. In bijna alle gevallen zit er geen keileem in de 
ondergrond of zit deze dieper dan 180 centimeter onder het maaiveld. De 
enkeerdgronden concentreren zich hier met name op de overgangen richting de 
Pleistocene dalsystemen, enerzijds vanwege gunstige ligging ten opzichte van de 
hooilanden en anderzijds vanwege de gunstige omstandigheden voor het aanleggen van 
een afwateringssysteem.  
 



69 

 

Gronden die verder vanaf de hoofdbeken lagen waren lastiger te ontginnen. Vanaf deze 
gronden werden lange watergangen – vaak in de keileem – gegraven teneinde voldoende 
drooglegging te kunnen garanderen. Bij deze secundaire watergangen en ontginningen 
liggen doorgaans kleinere percelen bouwland en andere bodemtypen, zoals 
tuineerdgronden en laarpodzolgronden. 
 
Tussen 1650 en 1832 is er een aanzienlijke toename van het areaal bouwland geweest. In 
deze periode verdubbelde het aantal erven. Ook het areaal bouwland op de bestaande 
erven nam sterk toe; in de meeste gevallen een verdubbeling of zelfs een 
verdrievoudiging. De fasering van deze ontginningen is vaak nog duidelijk zichtbaar in de 
ontginningsblokken binnen de bouwlandkampen. 
 

3.5 De hooi- en weilanden 

De hooi- en weilanden waren een belangrijke schakel in het historische landbouwsysteem 
van Het Woold. Voor de bemesting van de bouwlanden was men vooral aangewezen op 
de koemest dat vermengd werd met plaggen en strooisel. De koeien werden in het 
voorjaar en in de zomer geweid op de veldgronden en stonden in de herfst- en in de 
winterperiode op stal, waar ze met hooi en wellicht - in mindere mate - ook met stro, 
rogge, knollen en loof werden gevoed.233 Het areaal bouwland en de graanopbrengst 
werden in sterke mate bepaald door de hoeveelheid koeien wat men in de winter met hooi 
kon voeden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 3.14 Foto uit de jaren ’60 van een grupstal in Het Woold. Naast het hooi worden de koeien 

bijgevoerd met bietenloof. Bron: Beeldbank RCE. 

 
Historische aanwijzingen 
Het areaal hooiland wat de Wooldse boeren tot hun beschikking hadden, was aanzienlijk 
minder dan wat binnen het Oost-Nederlandse dekzandgebied gemiddeld was. In 1832 
bestond slechts 7% van het totale Wooldse grondgebruik uit hooi- en weilanden. Het is 
dan ook niet vreemd dat men bereid was om grote moeite te doen om een hooimaat in 

 
233 Te Voortwis, 2007, 156. 
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gebruik te krijgen, ook al lag deze op een aanzienlijke afstand van de boerderij. In 1557 
had Albert Honders uit Kotten bijvoorbeeld een perceel hooiland in pacht in het 5 à 6 
kilometer verderop gelegen Huppelerbroek en in 1650 kocht Jan Schulte van Ratum voor 
een aanzienlijk bedrag een aandeel van een hooimate bij het dorp.234 Volgens het 
verpondingskohier had Roerdink in 1650 naast hooilanden in het Woolt ook hoeij gewas, 
so mede in Miste.235 Dit complex hooiland, genaamd het Bunynckgoor, werd in 1528 door 
Gerd en Mette Roirdink aangekocht van de geërfden van de Mistermarke en behoorde 
driehonderd jaar later nog steeds tot het bedrijf.236  
 
Volgens het verpondingskohier konden in 1650 slechts dertien van de drieënvijftig erven 
beschikken over hooiland. Havezathe de Plekenpol kon beschikken over vier voeder 
hoeijgewas en twaalf koeweiden, Hijink en Roerdink over 3 voeder, Esselink, Storteler, te 
Lintum en Bovelt over 2 voeder, Vriezen, Elverdink, Holthuis, Blekkink, Rauwerdink en 
Meerdink over 1 voeder en als laatste Aarnink over ½ voeder.237 Er is een sterke 
overeenkomst tussen het areaal bouwland en het areaal hooiland; de bedrijven die 
beschikking hadden over hooilanden waren eveneens de bedrijven met het grootste 
areaal bouwland in 1650. Hetzelfde zien we terug in de veebezetting op deze bedrijven. 
In 1652 werden er op Vriezen vijf volwassen en vier guste koeien gehouden terwijl Ten 
Siepe, Bras en Weekamp – die niet over hooiland konden beschikken – allen drie 
volwassen koeien hadden en Ten Siepe nog eens 2 guste koeien.238   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 3.15 Uitsnede van een kaart uit 1656 van het gebied tussen Meerdink en het Blekkinkveen. Langs 

de Dambeek liggen diverse percelen hooiland. Tussen deze ontgonnen percelen moeten nog 

struweel- en moersasachtige vegetaties hebben gelegen. Bron: GA 0124, inv. nr. 4470. 

 

 
234 Te Voortwis, 2007, 156. 
235 GA 0005, inv. nr. 385, folio 152-175. 
236 ECAL 1008, inv. nr. 251; www.hisgis.nl: geraadpleegd 15-9-2019. 
237 GA 0005, inv. nr. 385, folio 152-175. 
238 Te Voortwis, 2007, 253.  
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Hoeveel hooiland de bovengenoemde bedrijven in 1650 tot hun beschikking hadden, is 
lastig te bepalen. De oppervlakteaanduiding voeder is nauwelijks uit te drukken in een 
metrieke maat aangezien een voeder aangeeft hoeveel land gehooid moet worden om één 
voeder (wagenvracht) hooi te leveren. De kwaliteit van de grond is derhalve bepalend 
voor de oppervlakte. Roessingh stelt dat op zandgrond 1 morgen ongeveer 1000 pond 
hooi opleverde, wat gelijk staat aan ¾ tot 1 voeder. Omgerekend zou een voeder dus circa 
0,63 tot 0,87 hectare kunnen bedragen.239 Als de bodems in Het Woold van betere 
kwaliteit waren, kan deze oppervlakte per voeder ook minder bedragen. 
 
Het is niet bekend hoe de bedrijven zonder hooilanden de koeien tijdens de winterperiode 
voerden. Mogelijk konden zij in de broekgebieden op de gemene gronden toch nog hooi 
winnen als wintervoeding.  
 
Landschappelijke en bodemkundige ligging 
Het kadastrale minuutplan van 1832 geeft een goed beeld van de verspreiding en de 
ligging van de hooi- en weilanden binnen Het Woold. Binnen Het Woold werd op deze 
kadastrale legger geen onderscheid gemaakt tussen hooi- en weiland. Alle graslanden 
werden als weiland gekarteerd. Aangezien de koeien tijdens de zomerperiode op de 
veldgronden werden geweid, zullen deze weilanden overwegend zijn gebruikt als 
hooiland. Grofweg zijn er twee verkavelingspatronen te onderscheiden. Er zijn grotere 
complexen hooiland doorgaans met afgeronde vormen en een langwerpige structuur 
alsmede kleinere gefragmenteerde complexen met een meer blokvormige verkaveling. 
Bodemkundig zijn er veel overeenkomsten tussen de beide patronen. Het merendeel van 
de hooilanden is gelegen op zwarte- en bruine beekeerdgronden (Zg) en incidenteel op 
kleiige leekeerdgronden (tBn). Zwarte enkeerdgronden zijn doorgaans ontstaan door de 
ontginning van elzenbroekbossen en zijn door de gunstige vochtlevering in de zomer zeer 
geschikt voor landbouwkundig gebruik.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 3.16 Twee verschillende soorten hooilanden op de kadastrale legger van 1832. Het linkerdeel 

betreft een kleinschalig dekzandlandschap waar in de kleine geïsoleerde laagtes hooilanden 
werden aangelegd. De hooilanden op het rechterbeeld liggen in brede langwerpige laagtes 

van het landschap en werden ontwaterd door de Siepersbeek. Bron: HisGis. 

 
 

 
239 Een Gelderse morgen staat gelijk aan 0,86 à 0,87 hectare.  
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De landschappelijke ligging van de twee onderscheiden patronen is erg verschillend. De 
grotere complexen lagen doorgaans in de langgerekte en lager gelegen zones van het 
landschap, zoals de voormalige erosiedalen en de kleinere laagtes aan de rand van het 
plateau. Deze gebieden hadden doorgaans een rijkere ondergrond aangezien 
lutumdeeltjes – afkomstig van het hoger gelegen plateau – hier konden sedimenteren. 
Naast de rijkere ondergrond zorgde de ligging in de voormalige erosiedalen voor een 
uitstekende afwateringsmogelijkheid teneinde de elzenbroekbossen te ontginnen en de 
grond geschikt te maken voor landbouwkundig gebruik. Deze ontwatering lijkt nog 
belangrijker te zijn dan de kwaliteit van de bodem aangezien de meer geïsoleerde laagtes 
met een rijke bodem maar zonder afwateringsmogelijkheden in 1832 nog niet waren 
ontgonnen.  
 
In 1650 konden dertien boerderijen beschikken over een hooimate. Elf boerderijen lagen 
nagenoeg direct tegen of zelfs midden in het complex hooiland. Goede voorbeelden 
hiervan zijn de hooilanden nabij de erven Meerdink, Bovelt en Hijink die allemaal 
beschikten over goede afwateringsmogelijkheden via respectievelijk de Dambeek, de 
Limbeek en de Siepebeek. De hoogtekaarten laten ter plaatse een fijnmazige structuur 
zien van watergangen en greppels die het water konden afvoeren richting de grotere 
beken. Het is niet uitgesloten dat middels een systeem van dammen en stuwen percelen 
hooiland in het voorjaar gecontroleerd werden geïnundeerd waardoor slib kon bezinken 
en het gras werd gestimuleerd door de opwarming van de bodem door het warmere 
water. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 3.17 Een hoogtekaart van de Dambeek en de hooilanden ten oosten van het erf Meerdink. In het 

dal van de Dambeek liggen enkele hoge wallen om het water vast te kunnen houden. Mogelijk 

voor de watermolen of voor een bevloeiingssysteem. De hooilanden worden ontwaterd met 

diverse kleine grappels. Bron: AHN. 

 
 
Synthese 
Binnen Het Woold waren de hooilanden van groot belang binnen de agrarische 
bedrijfsvoering. De bouwlanden werden bemest met koeienmest en het aantal koeien 
werd gereguleerd door de hoeveelheid hooi er gewonnen kon worden. In vergelijking met 
andere gebieden in Oost-Nederland is het areaal hooiland waarover een boerderij in Het 
Woold kon beschikken zeer beperkt. In 1650 konden slechts dertien van de drieënvijftig 
boerderijen beschikken over hooiland. Het is niet bekend hoe de erven zonder hooiland 
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wintervoer voor het vee verzamelden. Mogelijk konden zij binnen de broekgebieden op 
de gemene gronden toch nog wat hooi winnen. De hooilanden lagen met name op zwarte 
– en bruine beekeerdgronden in de lager gelegen zones van het landschap die goed 
ontwaterd konden worden, zoals de Pleistocene erosiedalen.  
 
Het belang van hooiland is duidelijk zichtbaar in de grootte van de boerderijen. De 
boerderijen die in 1650 over hooiland konden beschikken, hadden eveneens het grootste 
areaal bouwland. Het merendeel van deze bedrijven lag op een strategische locatie in het 
landschap waar hooilanden aangelegd en goed ontwaterd konden worden.  
 
 
3.6 De veld- en veengronden 
 
De woeste gronden buiten de ontginningen behoorden in de Middeleeuwen, conform het 
foreestrecht, toe aan de landsheer. De omliggende erven hadden doorgaans beperkte 
benuttingsrechten op deze gebieden zoals het recht op beweiding, het kappen van hout 
en het winnen van loof en strooisel.240 De buurschap zag gezamenlijk toe op het beheer 
van deze gronden en andere gemeenschappelijke zaken.241 Vanaf de dertiende eeuw 
werden dergelijke afspraken voor het eerst schriftelijk vastgelegd. Vanaf deze tijd werden 
de buurschappen ook wel aangeduid als marke of markegenootschap. Mogelijk werd de 
marke van Het Woold reeds in 1253 genoemd, wanneer de edelen Engelbert en Gotfried 
van Gemen, Herman (graaf) van Lohn, Bitter van Rheden en Johan van Hones en alle 
aangrenzende eigenaren bij akte het recht op mirica in een marke te Winterswijk aan het 
Klooster Groot Burlo overdragen.242 Slicher Bath meent dat het gebruiksrecht op de 
gehele gemene gronden wordt overgedragen. Dit is echter zeer onwaarschijnlijk. De 
overdracht van het recht op gagelwinning – wat ooit een koninklijk recht was – lijkt in dit 
geval een meer plausibele mogelijkheid.243 Martens van Sevenhoven meent in deze 
overdracht de marke van Het Woold te zien.244  
 
Binnen de marke werden aan alle erven waardelen toegekend die het recht gaven op een 
gelimiteerd gebruik van de markegronden. In Het Woold werden de erven met een heel 
recht volscharige erven genoemd, terwijl nieuwe ontginningen doorgaans half gerechtigd 
waren.245 Het is niet bekend welke erven tot de marke gerechtigd waren. De zakelijke 
aangelegenheden werden op de geërfdendagen behandeld waarin enkel de 
grondeigenaren – en dus niet de boeren – zitting hadden. De hertog, de pandheer, of de 
drost was in alle marken de overste markerichter of holtrichter en was verantwoordelijk 
voor het bestuur alsmede de rechtspraak op het holtgerigt of holtinck.246 Te Voortwis 
geeft aan dat de gehele markestructuur binnen Winterswijk reeds in de zestiende eeuw 
aan belang begon in te boeten.247 Na 1562 werd er binnen geen enkele marke meer een 
gemeine holtinck gehouden en van geen enkele Winterswijkse marke is een markeboek 
bewaard gebleven. Onenigheden werden na circa 1550 voorgelegd aan de 
landsrechtbank.248 Binnen Het Woold was het zo slecht gesteld met de kennis dat het oude 

 
240 Slicher van Bath, 1977, 63. 
241 Spek, 2004, 102-104. 
242 Slicher Bath, 1977, 62. 
243 Daarnaast is de latijnse naam voor gagel ook myrica. 
244 Slicher van Bath, 1977, 62.  
245 Te Voortwis, 2007, 110-112. 
246 Te Voortwis, 2007, 112. 
247 Te Voortwis, 2007, 125-126. 
248 Te Voortwis, 2007, 127. 
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goed Gerbelinck moest bewijzen dat het een fulscharich erff und gut was en te heide en 
weide mag gaan gelick als anderen erven in desolven burschap gelegen. Bovelt wist nog dat 
he twemaell op Gerbedinck to gilbier (gildebier) gewest sij en dat het daarom wel een 
volscharig erf moest zijn.249  
 
Naast de uitholling van de markestructuur werd omstreeks dezelfde periode – het midden 
van de zestiende eeuw – ook de ontbossing van de markegronden goed zichtbaar.250 
Alhoewel deze ontbossing al vele eeuwen gaande was, kan de toename van nieuwe 
boerderijen, een verslapping van het gezag en de oorlogshandelingen tijdens deze periode 
gezorgd hebben voor een versnelling van dit proces. Het kappen van het harde holt op de 
gemene gronden was hierna dan ook volledig gedaan. Het economische belang van de 
gemene gronden lag de komende honderden jaren volledig bij het steken van plaggen en 
turf en bij de beweiding van de velden met vee. 
 
Plaggentwisten  
De heideplaggen waren van groot belang voor de bemesting van de bouwlanden. Door het 
ontbreken van een breed gedragen markegenootschap, die de rechten en het gebruik van 
gronden actief en lokaal reguleerde, ontstonden er met grote regelmaat ruzies over het 
recht op het steken van plaggen, door Te Voortwis de ‘Plaggentwisten en 
plaggenprocessen’ genoemd.251 Nagenoeg alle conflicten hadden iets te maken met een 
gemeende grensoverschrijding bij het plaggensteken. Dit kon gaan om een grens tussen 
de verschillende marken, de grens tussen gemene gronden en private gronden en de grens 
tussen de reguliere gemene gronden en de plaggenvree. Binnen het Winterswijkse had 
iedere eigenaar van een perceel bouwland het alleenrecht op een strook heidegrond van 
circa 15 meter breed langs het bouwland. Deze plaggenvree of seidtvree diende met palen 
afgebakend te zijn.252 Rond het Dambrook is de plaggenvree op het kadastrale minuutplan 
uit 1832 nog duidelijk zichtbaar als een separate kavel.  
 
Dat de druk op de gemene gronden reeds halverwege de zestiende eeuw toenam, blijkt 
uit een vechtpartij met handwapunge tussen de Wooldse buren Gert ten Wehkamp en 
Hinrick ten Damkaten tijdens het plaggenmaaien in 1552.253 In 1631 kreeg Jonker Adriaan 
van Eerde – eigenaar en bewoner van Havezathe de Plekenpol – het aan de stok met Jan 
Eelinck uit Dorpsbuur over een lading plaggen, waarbij de eerstgenoemde, onder dreiging 
van een gespannen roer (geweer), met twee voer plaggen er vandoor ging.254 Dat het 
belang van de plaggen door de tijd niet afnam, blijkt uit een geschil uit 1778 tussen 
Harmanus Roerdink en Jan te Lintum over een strook veldgrond tussen de erven 
Meerdink en Roerdink waar een onderhorige van de laatstgenoemde plaggen had 
gestoken. De zaak liep zo hoog op dat er een landmeter werd ingeschakeld om de gronden 
in kaart te brengen en de grenzen voor eens en altijd duidelijk vast te stellen.255  
 
Door de schaarste aan hooi- en weiland binnen Het Woold werd het vee grotendeels op 
de veldgronden geweid. Dit geschiedde overwegend met koeien.256 De schapenhouderij 
heeft rond Winterswijk altijd een vrij bescheiden rol gespeeld omdat de marken dit 

 
249 Te Voortwis, 2007, 129. 
250 Te Voortwis, 2007,103-105. 
251 Te Voortwis, 2007, 121. 
252 Te Voortwis, 2007, 121.  
253 Ernst, 2017, 153. 
254 Te Voortwis, 2017, 123.  
255 Schokkenbroek, 2008, 78. 
256 Te Voortwis, 2007, 155-156. 
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probeerden te verhinderden. De veldgronden werden reeds zeer intensief gebruikt voor 
het plaggenmaaien en de beweiding met koeien waardoor er voor grote schaapskudden 
geen ruimte meer was. Toch wisten het Roerdink, het Meerdink en het Rauwerdink er een 
schaapskude op na te houden omdat zij het recht op schaapsdrift hadden verkregen in de 
Anssemer Marke aan de Münsterse kant van de grens.257 Om zich te verzekeren van dit 
recht kocht Henrick Roerdink in 1464 en omstreeks 1500 stukken land in de Anssemer 
Marke en sloten de Wooldse boeren zich aan bij de schutterij van Barlo.258 Door de 
onduidelijke grenssituatie, tussen Gelderland en Münster, liepen de gemoederen tussen 
de Münsterse en Wooldse boeren geregeld hoog op. Met name rond de Kulverheide 
ontstonden grensgeschillen waarbij er over en weer werd gevochten en gereedschap, vee 
en plaggen in beslag werden genomen.259 De Kulverheide zal, voor de definitieve 
vaststelling van de grens tussen Gelderland en Münster in 1765, zowel door Wooldse 
erven als door Münsterse erven zijn gebruikt en beide partijen meenden evenveel recht 
te hebben op deze vage grenszone.260 
 
Ook binnen Het Woold ontstond onenigheid over allerlei activiteiten op de veldgronden. 
De familie Roerdink moest door de eeuwen verantwoording afleggen voor diverse 
activiteiten zoals het – gemeende illegaal - aangraven van markegrond in 1665 en in 1722 
en het timmeren van een huis op de markegrond in 1669 en in 1722. 261 Tevens 
ontstonden er in 1723 en in 1789 nog geschillen tussen Roerdink en Meerdink inzake het 
maaien van plaggen op de Kulverheide die bij het gerecht te Bredevoort behandeld diende 
te worden.262 
 
Vastenavondshoeken 
Een bijzonderheid binnen Het Woold is een zeer vroege exclusieve toewijzing van een 
groot gedeelte van de gemene gronden aan een aantal gewaarde boerderijen. In 1832 - 18 
jaar voor de definitieve markeverdeling van Het Woold – bestond Het Woold nog voor 
1.095 hectare uit heideterreinen, waarvan slechts circa 236 hectare nog toebehoorde aan 
de buurschap van Het Woold. Alle overige heidegronden stonden reeds op naam van de 
boeren. In 1757 werd vermeld dat Het Woold verdeeld was in zogenaamde 
Vastenavondhoeken en dat die van het Woolt over en weer niet plaggen mogen in des 
anderen sigtvreede.263 Aangezien Het Woold overwegend protestant was na de reformatie 
moet deze verdeling volgens Te Voortwis dateren van voor 1600. Volgens een processtuk 
uit 1551 – wat verderop nader wordt besproken – was een groot complex veldgrond toen 
al ‘sinds mensenheugenis’ privaat bezit.264  
 
De eigendomsverhoudingen in 1832 laten zien dat er grote private complexen heidegrond 
rond een aantal grotere en oudere erven lagen. De heideterreinen zijn met rechte grenzen 
in logische aaneengesloten complexen verdeeld. Een deel van deze gronden waren in 
1832 reeds ontgonnen tot bouwland, grasland en bos maar de oude grenzen waren nog 
altijd zeer duidelijk zichtbaar. Zelfs de eigendomsverhoudingen lijken in veel gevallen 
deze oude grenzen van de private veldgronden te respecteren. Met name rond het 
oorspronkelijke Wooldse Veld komt dit zeer duidelijk naar voren. Zo lijkt een afgebakend 

 
257 Te Voortwis, 2007, 160. 
258 Te Voortwis, 2007, 160; Krosenbrink, 1968, 165. 
259 Krosenbrink, 1968, 162-177. 
260 Krosenbrink, 1968, 178. 
261 ECAL 1008, inv. nrs. 550, 551, 552, 593, 667. 
262 ECAl 1008, inv. nrs. 554, 664. 
263 Te Voortwis, 2007, 122. 
264 http://www.zwiebelfam.nl/gendata/roland/i38512.htm: geraadpleegd 1-11-2019. 
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deel van dit veld ooit toegewezen te zijn aan het erf Elverdink. Een deel van dit terrein 
werd ontgonnen en een deel werd – in ieder geval na 1650 - gesplitst voor de stichting 
van de erven Strote, Strotekeunen en Strotekamer. De gronden werden vervolgens om en 
om verdeeld wat op het kadastrale minuutplan uit 1832 nog duidelijk zichtbaar is. Zelfs 
na enkele honderden jaren liggen alle gronden van deze bedrijven nog binnen een 
duidelijk begrensd complex wat ooit was toegewezen aan Elverdink. 
 

 
 
Figuur 3.18 Kadastrale kaart met eigendomsverhoudingen in 1832. Bijna alle veldgronden waren in 1832 

reeds privaat bezit, enkel de donkerpaarse percelen behoorden nog toe aan het Buurtschap 

Het Woold. Zeer waarschijnlijk zijn de blokken met percelen veldgronden rond de 

ontginningen de zogenaamde vastenavondshoeken. De marke van Het Woold werd pas 
verdeeld in 1852. Bron: AHN. 
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Er zijn aanwijzingen dat het grootste gedeelte van Het Wooldse Veld in het verleden 
behoorde tot het erve Storteler.265 Het gehele gebied tussen Storteler en Weekamp werd 
in het verleden aangeduid als in’t Storteler. In een proces uit 1715 tussen Jan Mierdink en 
de pachters van de boerderij Droppers, inzake het gebruik van een stuk veldgrond, werd 
een verklaring uit 1551 gebruikt om aan te geven dat de gronden van en rond het erf 
Droppers tot het Storteler behoorden.266 Alle erven op Het Wooldse Veld en een aantal 
aangrenzende erven vormden een eenheid en behoorden tot het goederenbezit van de 
graven van Anholt. Dit complex werd ook wel aangeduid als de Stortelers of Anholtse 
Goederen.267 Dit kunnen allemaal aanwijzingen zijn voor een vroege verdeling c.q. 
toewijzing van de veldgronden binnen Het Woold. Hierdoor konden de graven van Anholt 
– of hun voorgangers - aanspraak maken op een groot complex veldgrond en deze laten 
ontginnen dan wel ter ontginning uitgeven.  
 
Ondanks dat er sprake was van een groot en aaneengesloten goederencomplex van de 
graven van Anholt, lijkt het erop dat iedere boerderij kon beschikken over een afgebakend 
stuk veldgrond. De kadastrale verkaveling uit 1832 laat een duidelijke verdeling zien van 
de veldgronden op Het Wooldse Veld tussen de goederen het Lintum, Meerdink, Kotters 
en Droppers, dit terwijl rond deze tijd al deze goederen in eigendom waren bij één 
persoon. Een onderverkaveling was conform het terreingebruik en de eigendomssituatie 
beslist niet nodig, toch waren deze grenzen van de oorspronkelijke private veldgronden 
van een dergelijk belang dat ze op het kadastrale minuutplan van 1832 werden 
vastgelegd.  
 
Turfwinning 
Na het afnemen van opgaande bomen op de gemene gronden werd turf steeds 
belangrijker als brandstof. Omstreeks 1554 werd in een getuigenverslag reeds vastgelegd 
dat de heer Van Steinfurt, vanwege het schaarser wordende hout, door gewunnen volck 
turf liet steken.268 Binnen Het Woold zijn er enkele aanwijzingen voor grootschalige 
turfwinning in Het Wooldse en het Kottense Veen. Op een kaart uit 1599 van de grensregio 
is het veen aangeduid met venne voorzien van enkele stapels met turf.269 Op de kaarten 
uit 1631 en 1656 staan de respectievelijke aanduidingen Wooltsche turff koulen alsmede 
Cottensche en Wooltsche turff koulen en Wooltsche turff coulen.270 Op de grenskaarten van 
1768 en 1769 is voor het eerst een aanzet zichtbaar van een verkavelingspatroon met 
lange smalle kavels.271 Op het kadastrale minuutplan uit 1832 is het gehele veengebied 
verkaveld en tekenen zich een tweetal ronde vormen af. Waarschijnlijk waren dit een 
tweetal voormalige hoogveenkussens, waardoor de verkaveling zich heeft moeten 
aanpassen aan het hoogteverschil en de mogelijkheden voor afwatering. Op de kaart van 
1768 is zichtbaar dat er vanaf de Dambeek, langs Wiggers een watergang richting het veen 
loopt. Deze watergang is aangeduid als landweer maar zal zeker ook een belangrijke rol 
hebben gespeeld in de afwatering van het veengebied. De Kottense kant van het veen was 
voor de afwatering afhankelijk van de Osink-Bemersbeek .  
 
Het veengebied zal aanvankelijk deel hebben uitgemaakt van de gemene gronden, maar 
zal later zijn verdeeld. In 1668 raakten de Kottense geërfden in conflict met de geërfden 

 
265 Storteler is in dit geval het oude erf Luttink Storteler, meer algemeen bekend als Kobus.  
266 http://www.zwiebelfam.nl/gendata/roland/i38512.htm: geraadpleegd 1-11-2019. 
267 De Stortelersgoederen bestaan in 1650 uit de erven Kobus, Lammers, Scheurs, Damkot, Kotters, Droppers en Hietkamp. 
268 De Beukelaer et al., 1988, 70.  
269 GA 0124, inv. nr. 5022.  
270 GA 0012, inv. nr. 7331; GA 0124, inv. nr. 4470. 
271 Abt. Westfalen, A 425; GA 0005, inv. nr. 1378. 
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van Nichteren in Münster over de gebruiksrechten op de gemeenschappelijke woeste 
gronden in het Kottense Veen en het Schepelholt.272 Van een verdeling onder de geërfden 
lijkt hier nog geen sprake. In 1833 verkochten Jan Derk en Lubbert Jan Hesselink een 
tweetal percelen van het Bovelsveen gelegen in het Boerlose Veen.273 Dit betekent dat een 
deel van dit veengebied was toegewezen het erf Bovelt. De eigendomssituatie in 1832 laat 
eenzelfde beeld zien. Veel eigenaren van middelgrote tot grote erven binnen Het Woold 
waren eigenaar van één of meerdere percelen veengrond. Zelfs de erven Storteler, Vriezen 
en Keunen, die vele kilometers van Het Wooldse Veen af lagen, waren in eigendom 
vertegenwoordigd. Deze eigendomsverhoudingen kunnen erop wijzen dat het veen niet 
is verdeeld tussen een aantal aanwonenden maar - mogelijk - aan alle gerechtigden van 
de marke. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 3.19 Kaart uit 1731 met de grenzen tussen Gelre en Münster door het Wooldse Veen. In het veen is 

de aanzet reeds te zien van langgerekte veenputten. Bron: GA 0124, toegang 4471-II-0004. 

 
 
Landschappelijke en bodemkundige ligging 
De veld- en veengronden zijn gelegen op de gronden die in ieder geval tot 1832 niet of 
minder geschikt waren voor landbouw en bosbouw. Enerzijds vanwege de weinig 
voedselrijke bodem en anderzijds vanwege de slechte hydrologische omstandigheden. De 
veldgronden lagen overwegend op keileembodems en op de veldpodzolgronden.  
 
Er zijn een aantal locaties waar op de veldgronden wel ontginningen tot stand kwamen. 
De ligging van deze complexen geeft enig inzicht in de minimale omstandigheden om 
cultuurgrond te kunnen realiseren. Midden op de heide – tussen het Roerdink en Het 
Wooldse Veen – ligt een bouwlandkamp dat in 1656 als Voskamp reeds op de kaart 

 
272 ECAL 1008, inv. nr. 583.  
273 GA 0535, inv. nr. 84. 
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stond.274 De Voskamp ligt op een hoger gelegen dekzandkopje waar de oude kleilagen 
minimaal 180 centimeter beneden het maaiveld liggen. De ligging nabij de Dambeek 
maakte een eenvoudige afwatering van deze grond mogelijk. Andere grotere 
heideontginningen zoals het Roerdink Holder, Lammers en Scheurs liggen eveneens langs 
de flanken van de keileemgronden, binnen een zone met een dikkere laag dekzand waar 
de oude kleilagen minimaal 180 centimeter onder het maaiveld liggen. Alle drie locaties 
liggen aan de rand van een erosiedal waardoor er goede mogelijkheden waren voor het 
aanleggen van een afwateringssysteem. Gebieden waar de oude kleilagen dicht aan het 
oppervlakte lagen en waar onvoldoende mogelijkheden waren voor het verbeteren van 
de afwatering waren minder geschikt om in cultuur te brengen. Deze gronden bleven dus 
minimaal tot 1832 deel uitmaken van de woeste gronden.  
 
 
Synthese  
De veldgronden lagen voornamelijk op de vochtige en natte keileemgronden en 
veldpodzolgronden. Met name de slechte mogelijkheden voor het realiseren van een 
afwateringssysteem zorgden ervoor dat deze gronden nauwelijks geschikt waren om te 
ontginnen tot bouw- en hooiland. Binnen Het Woold is het overgrote deel van de 
veldgronden reeds voor 1600 verdeeld onder een aantal boerderijen. Mogelijk waren dit 
de volscharige erven. Hierdoor ontstond er al redelijk vroeg een geprivatiseerd 
landschap. De grenzen van deze verdeling zijn in 1832 vastgelegd in het kadastrale 
minuutplan.  
 
Ook de veengronden – die eveneens onderdeel uitmaakten van de gemene gronden – zijn 
binnen Het Woold reeds vroeg verdeeld. Waarschijnlijk tussen 1765 en 1832. De 
verkaveling respecteert de grens die in 1765 tussen Gelderland en Münster is vastgesteld 
en loopt niet door aan de Münstere zijde.  
 
 
3.7 Het historisch watersysteem 
 
Binnen Het Woold is er door de eeuwen heen veel ingegrepen in het watersysteem om de 
natte gronden op het plateau te kunnen ontwateren. Door de slecht doorlatende keileem 
en Tertiaire klei als ook de dunne laag dekzand daarboven had de bodem een slecht 
waterbergend vermogen, zodat deze in de winter volledig verzadigd raakte en in de zomer 
sterk kon uitdrogen. Van een natuurlijk afwateringsysteem in de vorm van beken was 
binnen grote delen van Het Woold geen sprake, eerder van doorstroommoerassen en tal 
van afvoerloze laagtes. De oude Pleistocene erosiedalen waren namelijk deels 
dichtgestoven met dekzand, waardoor het water slechts geleidelijk en trapsgewijs door 
de geïsoleerde laagtes met veen en broekbos naar beneden kon stromen. Enkel de 
benedenlopen van enkele Wooldse beken en de Boven-Slinge zijn natuurlijke waterlopen, 
al zijn deze wel sterk door de mens gereguleerd en genormaliseerd. Alle watergangen die 
thans op het plateau liggen – en beken worden genoemd – zijn dan ook door de mens 
gegraven. Het belang van deze afwatering voor de ontginning en het gebruik van 
bouwlanden, hooilanden bossen bleek reeds uit de vorige paragrafen. 
 
 
 

 
274 GA 0124, inv. nr. 4470. 
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Beken  
Historische bronnen over beken en waterbeheer van voor circa 1600 zijn zeer schaars, 
dan wel volledig afwezig. Het is dan ook niet bekend wanneer de mens voor het eerst op 
een actieve wijze het landschap ging ontwateren middels het graven van watergangen en 
doorsteken van dekzandruggen. Zonder een actieve ontwatering is het overgrote deel van 
Het Woold immers te nat om in gebruik te nemen als cultuurgrond. De eerste 
ontginningen – buiten de hogere dekzandruggen langs de flanken van het plateau – 
konden dan ook pas tot stand komen na het aanleggen van een afwateringsstelsel. 
Waarschijnlijk stammen deze eerste watergangen uit de periode 1000 tot 1250.  
 
De Boven-Slinge is de meeste prominente beek van het Oost-Winterswijkse landschap. De 
beek komt ter hoogte van Kotten Nederland binnen en buigt in de omgeving van 
Brinkheurne af richting het westen. De Boven-Slinge is een natuurlijke beek en wordt 
grotendeels gevoed door regenwater waardoor er piekafvoeren kunnen ontstaan.275 
Rond Havezathe de Plekenpol en rond het gebied Bekendelle is de kweldruk hoog 
waardoor de beek hier ook wordt gevoed door kwel.276 De beek loopt grotendeels door 
Pleistocene dalsystemen en er zijn diverse aanwijzingen voor oude en secundaire lopen. 
Met name ten zuiden van de Plekenpol en rond Bekendelle liggen grote complexen met 
beekkleiafzettingen alsmede langwerpige laagtes in het landschap die kunnen duiden op 
een dynamisch beeksysteem. Door de eeuwen heen heeft de mens de loop van de beek 
sterk beïnvloed. Teneinde het dorp Winterswijk tegen overstromingen te beschermen, is 
de beek in de Late Middeleeuwen omgeleid richting het westen waardoor Het Wooldse 
gedeelte van de Boven-Slinge meer water kreeg te verwerken.277  
 
De Stortelersbeek is eveneens gelegen in een Pleistoceen dalsysteem en heeft een 
natuurlijke oorsprong. Enkel de bovenloop van de beek is gegraven – deels dwars door 
enkele dekzandruggen – en ook uitgediept teneinde het Blekkinkveen te kunnen 
ontwateren.278 De Stortelersbeek buigt voor de Boven-Slinge af richting het westen om bij 
Aalten uit te monden in de Keyzersbeek. Onder andere de gronden rond het Mistense 
Hellekamp alsmede de lager gelegen gronden rond Het Wooldse Damkot wateren af op de 
Stortelersbeek. Hier is duidelijk een verschil in het patroon en de ouderdom van de 
watergangen zichtbaar. De watergangen rond het oudere erf Hellekamp zijn onregelmatig 
en volgen het reliëf van het landschap terwijl het patroon van de watergangen rond het 
jongere Damkot zeer regelmatig en hoekig is. 
 
De Dambeek ligt eveneens in een Pleistoceen dalsysteem en is volledig door de mens 
gegraven teneinde de lager gelegen gronden rond de erven Meerdink en Rauwerdink te 
kunnen ontwateren. Ter hoogte van het Meerdinkbos ligt de beek op de overgang tussen 
het dalsysteem en keileemgronden en ten westen van de Kulve is de beek zelfs volledig in 
het keileem gegraven. De watergang heeft een belangrijke functie gehad in de ontwatering 
van Het Wooldse Veen en de Kulverheide. De beek is hoofdzakelijk verantwoordelijk voor 
het afvoeren van het regenwater en zal enkel tijdens nattere perioden watervoerend zijn 
geweest. Op meerdere historische kaarten uit de 18e eeuw werd de beek aangegeven als 
beeck zonder water.279 Ter hoogte van het erf Meerdink treedt er een vernauwing op van 
het dalsysteem en lijkt de beek door een dekzandrug gegraven te zijn. Van deze  

 
275 Bosch & Kleijer, 2003, 21. 
276 Tauw Milieu B.V., 1994, bijlage 2. 
277 Neefjes & Willemse, 2009, 16.  
278 Neefjes & Willemse, 2009, 16-17. 
279 Abt. Westfalen, A 425. 
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Figuur 3.20 Hillshade kaart met alle huidige watergangen binnen Het Woold. De belangrijkste historische 

watergangen zijn donkerblauw gekleurd. Bron: AHN en WRIJ. 

 

natuurlijke vernauwing is waarschijnlijk gebruik gemaakt voor het aanleggen van een 

watermolen. De weide naast de beek is hier op een Münsterse kaart uit 1768 bekend als 
de Meert Mühlen Wiesche.280 Aan de westzijde van deze weide ligt – over de gehele breedte 
van het dalsysteem - een hoge wal met een nauwe doorgang voor de beek. Mogelijk is deze 

 
280 Abt. Westfalen, A 425. 
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wal gebruikt voor het kunnen bevloeien van het hooiland of het kunnen vasthouden van 
water als buffer voor de watermolen. Historische bronnen voor deze watermolen 

ontbreken echter volledig.  

De benedenloop van de Limbeek heeft een natuurlijke oorsprong. Bij het graven van de 

bovenloop werd op enkele plaatsen een dekzandrug doorsneden en is deels gebruik 

gemaakt van een Pleistoceen dalsysteem wat richting het Bovelt afbuigt. Vanaf het 
bosgebied het Rot ligt de beek in het keileem en loopt deze richting de boerderij Hijink 

Haken waar het zorg draagt voor de afwatering van enkele bouwlandkampen. Vanuit de 

omgeving maken meerdere boerderijontginningen gebruik van de Limbeek voor de 
afvoer van het water waarbij de beek eveneens – bijvoorbeeld voor de ontwatering van 

de gronden rond Brummelstroete– rechtstreeks in het keileem is aangelegd.  

Richting het noorden dragen de Schepers Waterleiding en de Siepersbeek zorg voor de 
afwatering van een aantal complexen hooiland en enkele complexen met bouwland. De 
beken volgen geen natuurlijke patronen en zijn doelbewust aangelegd om een keten van 
complexen met cultuurgronden te kunnen ontwateren. De loop van de beek is dan ook 
bijzonder grillig en is aangepast aan de vorm van de percelen. Opvallend is het feit dat het 
Hijink voor de afwatering ook afhankelijk is van de Siepersbeek en – nagenoeg – aan het 
eind van de beekloop is gelegen. De beek is overduidelijk aangelegd voor de ontwatering 
van de jongere ontginningen en niet primair voor het oudere Hijink. Vermoedelijk heeft 
het Hijink – voor de aanleg van de Schepers Waterleiding en de Siepersbeek – gebruik 
gemaakt van een natuurlijke afwatering via een complex van lager gelegen gronden welke 
geleidelijk aflopen richting de Boven-Slinge. Door de ligging van het Hijink – op de flank 
van het plateau – was er voldoende verval om het overtollige water op een dergelijke 
manier kwijt te raken. Pas toen de gronden in deze lager gelegen zone in cultuur werden 
gebracht, ontstond er de noodzaak tot het aanleggen van een afwateringssysteem ten 
behoeve van deze nieuwe ontginningen. Dat er sprake was van wateroverlast in deze zone 
blijkt duidelijk uit de aanwezigheid van hoge wallen rond de percelen hooiland om 
overstromingen – vanuit de richting van het Hijink – te voorkomen. 
 
Een kaart van Havezathe de Plekenpol geeft enig inzicht in de complexiteit van de 
waterhuishouding. Op deze kaart wordt een systeem aangegeven voor de ontwatering 
van het broekgebied Den Schooten tussen de Siepersbeek en Havezathe de Plekenpol.281 
Er lijkt sprake van meerdere stadia van waterstaatkundige werken, waarbij oude en 
nieuwe graefken worden aangegeven alsmede een tweetal sluizen. Deze sluizen kunnen 
bedoeld zijn om water in het gebied vast te houden - mogelijk ten dienst van de twee 
aanwezige visscherijen – of om water van de Boven-Slinge te keren bij hoge waterstanden. 
De kaart geeft in ieder geval aan dat het watersysteem een dynamisch complex moet zijn 
geweest waar steeds wijzigingen in werden aangebracht.  
 
Synthese 
Naast de vruchtbaarheid van de bodem lijken de mogelijkheden voor de ontwatering van 
de gronden bepalend te zijn geweest voor de ontginningsgeschiedenis. Met name op het 
plateau was men – vanwege de slechte afwatering - in grote mate afhankelijk van een dicht 
netwerk aan gegraven beken. Er zijn aanwijzingen dat de gronden in de nabijheid van de 
hoofdbeken – de Stortelersbeek, de Dambeek en de Limbeek – als eerste zijn ontgonnen. 
In latere ontginningsfases grofweg tussen 1450 en 1800 werden deze beken verlengd of 

 
281 GA 0124, inv. nr. 4470. 
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werden er zijtakken gegraven om de achterliggende gronden te ontwateren. De Schepers 
Waterleiding en de Siepersbeek zijn jongere watergangen die werden aangelegd om 
nieuwe ontginningen te kunnen ontwateren. Aan de hand van de ontwikkeling en de 
ligging van de beken is het mogelijk om de ontginning van de woeste gronden in tijd en in 
ruimte te volgen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 3.21 Uitsnede van een historische kaart uit 1620 met het watersysteem rond het boscomplex Den 

Schoten. Enkele watergangen – losbeken op deze kaart – zorgen voor de afwatering van het 

broekgebied. Tevens liggen er een tweetal visserijen in het complex. Bron: GA 0124, inv. nr. 
5218. 
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3.8 Conclusie  

Door de gefragmenteerde geomorfologie en slechte waterhuishouding heeft Het Wooldse 
kampenlandschap een kleinschalig, en versnipperd karakter. Het reliëf en de ondergrond 
zijn dan ook in sterke mate verantwoordelijk geweest voor de lange termijnontwikkeling 
van het landschap. Er lijkt een sterke relatie te zijn tussen de samenstelling van de bodem 
en de waterhuishouding enerzijds en de gebruiksmogelijkheden van de grond en de 
ouderdom van de ontginning anderzijds. De belangrijkste resultaten van dit onderzoek 
zijn ruimtelijk weergegeven op een kaart. Er zijn duidelijke relaties en patronen zichtbaar 
tussen de ligging van bepaalde landschapselementen en de omvang van de erven. Deze 
resultaten geven inzichten in de ontginningsgeschiedenis van Het Woold en de ruimtelijke 
ontwikkeling van het cultuurlandschap.  

 

Opbouw van het cultuurlandschap  
De bouwlanden op de hogere dekzandgronden waren groter van aard en lagen geclusterd 
in een langwerpige zone. Het overgrote deel van de bouwlanden bestaan uit zwarte 
enkeerdgronden. Slechts een fractie bestaat uit – de kwalitatief slechtere – 
laarpodzolgronden met een cultuurdek van 30-50 centimeter. Binnen deze zone lagen 
overwegend grotere erven die in 1650 konden beschikken over minimaal 7 molder 
bouwland en enkele percelen hooiland. Deze zone is niet georiënteerd op een van de grote 
beken. Door de hogere ligging waren de gronden droger en was afwatering minder 
relevant. Binnen lagere dekzandgronden waren de bouwlanden kleiner en wel degelijk 
georiënteerd op de grote beken. De gronden waren natter waardoor deze middels 
watergangen en greppels ontwaterd dienden te worden. De bouwlanden zijn sterk 
geclusterd doch aanzienlijke kleiner dan de bouwlanden op de hogere dekzandgebieden. 
In 1650 lagen er vooral kleinere bedrijven met minder dan 3 molder bouwland in deze 
zone. Geen van deze bedrijven kon beschikken over hooiland. 
 
Op het plateau waren de bouwlanden kleinschaliger en zeer gefragmenteerd. Naast 
enkeerdgronden komen in dit gebied ook veel laarpodzolgronden en tuineerdgronden. 
Veel laarpodzolgronden liggen tegen de enkeerdgronden aan en zijn latere ontginningen 
op nattere bodems. De erven die in 1650 konden beschikken over bouwland lagen in de 
directe nabijheid van de grote beken. Veel bouwlanden binnen dit gebied waren dan ook 
georiënteerd op een van deze beken. De kleinere erven lagen duidelijk op een grotere 
afstand van deze primaire watergangen en moesten het vaker stellen met slechtere 
percelen bouwland in de vorm van laarpodzolgronden en en tuineerdgronden. 
 
Binnen de dekzandgebieden was in 1832 enkel sprake van kleinere bospercelen. Op het 
plateau daarentegen lag in 1832 een zone met grote complexen opgaand loofbos. Deze 
bossen waren eveneens georiënteerd op de grotere beken en lagen in de nabijheid van 
grote agrarische bedrijven.  
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Figuur 3.22 Synthesekaart met de belangrijkste onderdelen van het cultuurlandschap. Binnen de nattere 
zones van het landschap zijn de bouwlanden, hooilanden bossen en erven sterk georiënteerd 
op het watersysteem. Locaties waar de keileem ondiep (-40 centimeter onder het maaiveld) 

voorkomt werden tot 1832 nauwelijks tot niet in gebruik genomen als cultuurland. Bron: 

eigen bewerking bodemkaart 1:10:000, HisHis, WRIJ.  
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Ontginningsgeschiedenis 
Op basis van de opbouw van het cultuurlandschap en de kwaliteit van de agrarische 

gronden mag gesteld worden dat de oudste ontginningen tot stand kwamen op de hogere 

dekzandruggen en dekzandkoppen. Pas in een volgend stadium (circa 1000 tot 1250) 
moeten er erven zijn gesticht op het plateau. Deze nieuwe erven lagen op locaties in het 

landschap waar een goede afwatering gerealiseerd kon worden zoals de erosiedalen en 
de flanken van de keileemgronden. De percelen bouwland waren ter plaatse kleiner en 

lagen meer verspreid in het landschap. 

Bij latere ontginningsfases (circa 1250-1650) werden de kleinere dekzandkoppen op 
nattere locatie ontgonnen. In de lager gelegen dekzandgebieden ontstonden kleinere 
percelen bouwland die georiënteerd waren op de hoofdwatergangen. Op het plateau 
lagen deze dekzandkoppen meer verspreid door het landschap waardoor voor de 
afwatering lange stelsels met sloten en greppels aangelegd dienden te worden. De 
bouwlanden waren van mindere kwaliteit en lagen op natte dekzanden dicht op het 
keileem. Vanaf 1650 trad er een verdere verdichting van het landschap op. In veel gevallen 
werden nieuwe bouwlanden ontgonnen naast bestaande percelen bouwland. Wederom 
lagen deze nieuwe bouwlanden op gronden met een slechtere kwaliteit en ontstonden er 
laarpodzolgronden en tuineerdgronden.  
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4 HISTORISCHE RECHTEN OP DE GROND  

 

4.1 Inleiding 

Item to wetten dat itlike hoirhafftige luede moeten des jaers eijns komen nemptlicken upp 
den XII. Apostelldach die in den kerspell van Wenterszwijck wonnen plegen t’komen an des 

Rosenboom und presenteren sick so dörven zie nicht geven der herlicheit dan den scriver die 
zie inscriefft hefft van itlicken een placken.282 

In 1506 kreeg de heerlijkheid Bredevoort een eigen hofboek. In dit hofboek werden alle 
aktes, uitspraken en hofrechten vastgelegd die betrekking hadden op de goederen die 
hofhorig waren aan het Huis Bredevoort. In de eerste regel werd bepaald dat de horigen 

zich jaarlijks dienden te melden op het Hof te Miste – ook wel de Rosenboom – om zich te 
laten inschrijven en de horigheid te erkennen middels het leggen der placken. Dit 

ceremonieel vertoon was een onderdeel van een complexe juridische en sociale binding 
tussen de hofheer en hofhorige en heeft binnen de Heerlijkheid Bredevoort bijna 1000 
jaar stand gehouden.  

Zo kende iedere rechts- en bezitsverhouding verschillende ceremoniële, juridische en 
economische handelingen, die door de tijd overigens sterk konden verschillen. Sommige 
handelingen, rechten en plichten verdwenen en andere onderdelen – zoals het leggen der 

placken – bleven vele honderden jaren in gebruik. Vóór de Bataafse omwenteling waren 
de rechten op de grond dan ook zeer complex en bestonden deze uit een diversiteit aan 

oude en nieuwe rechten en plichten. Sommige onderdelen kunnen worden gekoppeld aan 
specifieke rechtsverhoudingen uit een afgebakende periode. Wanneer deze onderdelen of 
kenmerken de tand des tijds hebben doorstaan, spreekt men ook wel van gefossiliseerde 

rechts- en bezitsverhoudingen. Middels deze methode is het mogelijk om uitspraken te 
doen over de ouderdom van goederen en de historische bezitsverhoudingen te 
reconstrueren. Deze methode wordt ook wel retrospectieve bezitsreconstructie 

genoemd.283 Spek en Noomen hebben deze methodiek toegepast in respectievelijk 
Drenthe en Oost-Nederland alsmede Groningen.284 Zij wisten aan te tonen dat er 
verschillende tijdslagen zijn te onderscheiden en konden op deze wijze uitspraken doen 

over de ouderdom van goederen en de langetermijnontwikkeling van het landschap.  

Binnen Winterswijk is een dergelijke analyse nog niet uitgevoerd, maar kan het wel 

bijdragen aan de kennis over de geschiedenis van de streek en de 
langetermijnontwikkeling van het landschap. Voor dit onderzoek is het van belang om te 
weten welke rechten op de grond voor Het Woold kunnen worden gereconstrueerd voor 

de Middeleeuwen en Nieuwe Tijd, hoe deze rechten ruimtelijk waren verdeeld en welke 
informatie hieraan kan worden ontleend over de langetermijnontwikkeling van 
ontginning en occupatie? In dit hoofdstuk wordt per type gerechtigde – die vaak te 

koppelen zijn aan een bepaalde tijdslaag en rechten op de grond – een inventarisatie dan 

 
282 Archief Nassause Domeinen, inv. nr. 0357, fol. 3. 
283 Spek, 2014, 246. 
284 Spek, 2014; Noomen, 1990; Noomen, 1993.  
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wel aanzet gegeven voor een uitgebreide retrospectieve bezitsreconstructie. De volgende 
onderzoeksvragen staan in dit hoofdstuk centraal: 

- Welke middeleeuwse en vroegmoderne rechten op de grond kunnen worden 
onderscheiden voor Het Woold en wat zeggen deze rechten over de mogelijke 
ouderdom van de erven? 

- Welke soorten gerechtigden kunnen worden onderscheiden en wat zegt dit over 
de ouderdom van de erven? 

- Welke verschuivingen in rechts- en bezitsverhoudingen zijn er door de tijd waar 
te nemen? 

- Welke rol hebben deze gerechtigden gespeeld bij de organisatie en aansturing van 

de ontginningen? 

In de conclusie van dit hoofdstuk, wordt op basis van de onderzoeksresultaten, een kaart 

opgesteld waarop de ruimtelijke verdeling van rechten op de grond naar type en 
ouderdom nader worden aangegeven.  

 

4.2 Hofstelsel en horigheid  

Het hofstelsel en de horigheid hebben circa 1000 jaar lang een belangrijke rol gespeeld 

binnen het sociaaleconomische landschap van Winterswijk. Alhoewel beide termen vaak 
in een adem worden genoemd, zijn het twee verschillende instellingen. Het hofstelsel is 

een vorm van grondexploitatie voor grootgrondbezit waarbij de grondgebruiker de pacht 
c.q. afdracht in natura betaalde.285 De gebruikers van erven – ook wel domaniale goederen 
– waren horig aan de hofheer. In zijn algemeenheid was de horige gebonden aan de grond 

en was deze verplicht tot het leveren van diverse afdrachten en diensten. Aalbers 
beschrijft de horigheid als een persoonlijke onvrijheid en een onvrijheid in materiele 
zin.286 Ondanks de negatieve klank van het systeem bood het voor de horigen een 

belangrijke vorm van zekerheid, zolang de horige en zijn rechtsopvolgers voldeden aan 
alle verplichtingen hadden deze een onaantastbaar recht op het hofgoed.  

De invoering van het hofstelsel binnen Oost-Nederland heeft – vermoedelijk – 
samengehangen met de vestiging van het Frankische gezag zo omstreeks het jaar 750 à 
800.287 Het was met name de bovenregionale elite die in deze periode aanspraak maakte 

op de uitgebreide bezittingen binnen Oost-Nederland. Door het wijdverspreide 
grondbezit ontstond er behoefte aan regionale centra waar afdrachten, de gronden en de 

rechten beheerd en gereguleerd konden worden. Deze centra werden aangeduid als 
hoven, in oude stukken ook wel curtes en curiae. Slicher van Bath stelt dat het systeem 
van hoven in de tiende en elfde eeuw via het Rijnland in Oost-Nederland zijn intrede moet 

hebben gedaan.288 Deze hoven werden beheerd door een maior of vilicus, later ook wel 
meier of scholte genoemd. De bewoners van de erven – ook wel casae of mansi – die onder 
een hoofdhof ressorteerden, waren hofhorig. De binnen Winterswijk gelegen hoven zijn 

Hof te Huppel, Hof te Dottinkrade, Hof te Ratum, Hof te Kotten, Hof te Miste en Hof te 

 
285 Aalbers, 1979, 15-16. 
286 Aalbers, 1979, 15-16. 
287 Aalbers, 1979, 15-16; Neefjes & Willemse, 2009, 42. 
288 Slicher van Bath, 1977, 167. 
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Winterswijk.289 Neefjes en Willemsen wijzen het erf Meerdink aan als het Hof te Woold.290 
Historische aanwijzingen hiervoor ontbreken echter volledig.  

De verplichtingen van een horige wegens zijn hofheer waren legio. Zo had de hofheer bij 
het overlijden van een hofhorige recht op de helft van het viervoetige vee en bij een 

eigenhorige op de helft van alle gerede goederen.291 Daarnaast kon de hofheer aanspraak 
maken op alle onroerende zaken die de horige tijdens zijn leven had aangekocht, zonder 
dat hiervoor de pacht verhoogd mocht worden. De oudste zoon had het recht van 

opvolging maar diende hiervoor het erf weer te winnen door het betalen van een vaste 
som geld, de zogenaamde erfwinning en opvaart.292  

Op de jaarlijkse hofdag – die vaak op het hoofdhof werd gehouden - dienden alle horigen 
hun horigheid te erkennen door het betalen van de hoofdcijns, ook wel het leggen van de 
placke genoemd.293 Op deze hofdagen werden de horigen en wisselingen geregistreerd en 

werden hofaangelegenheden besproken en geregeld. Alle wederzijdse verplichtingen 
tussen horige en hofheer waren vastgelegd in de hofrechten. De optekening van deze 
hofrechten stamt - binnen Gelderland – uit de twaalfde eeuw en maakte het mogelijk om 

de goederen op een uniforme wijze te beheren.294 Op de hofdagen werden alle uitspraken 
en jurisprudentie vastgelegd in de hofboeken.  

Door de sterke Westfaalse invloeden binnen Winterswijk is het zeer aannemelijk dat het 

hofstelsel hier vroeg zijn intrede heeft gedaan. Waarschijnlijk reeds in de negende tot 
tiende eeuw. Binnen Oost-Nederland was er na 1200 een sterke uitbreiding van het 

hofstelsel, al nam de betekenis van dit systeem langzaam af. Volgens Slicher van Bath 
begon het verwordingsproces omstreeks 1200 en duurde dit voort tot circa 1400.295 Door 
de toename van het geldverkeer omstreeks 1300 was het belang van de afdracht in natura 

minder relevant geworden. Er ontstonden nieuwe rechtsverhoudingen zoals tijns-, pacht- 
en leengoederen. De gebruiker van de grond kreeg meer vrijheid maar de pachten en 
afdrachten werden meer marktconform. Aangezien de afdrachten van de horige goederen 

vaak bevroren waren – en niet meer in verhouding stonden tot de opbrengst en waarde 
van de grond – was er vanuit de hofheren een sterke motivatie om horige goederen om te 

zetten in tijns-, pacht- of leengoederen.296 In de achttiende eeuw waren de meeste 
goederen in het Graafschap Zutphen en op de Veluwe reeds omgezet naar deze nieuwe 
rechtsvormen.297 Binnen de periferie van het gezag – zoals binnen de Heerlijkheid 

Bredevoort en in delen van Twente – bleven het hofstelsel en de horigheid voortbestaan 
tot 1795.298 

4.3 Wereldlijk en kerkelijk gezag 

In de periode tussen circa 1085 en 1326 maakte Winterswijk samen met de kerspelen 
Lohn (Dld.), Aalten, Dinxperlo, Eibergen, Geesteren, Groenlo, Neede, Silvolde, Varsseveld, 

 
289 Neefjes & Willemse, 2009, 41. 
290 Neefjes & Willemse, 2009, 41. 
291 Te Voortwis, 2007, 1.  
292 Te Voortwis, 2007, 1-2. 
293 Aalbers, 1979, 19. 
294 Aalbers, 1979, 31-43. 
295 Aalbers, 1979, 32.  
296 Aalbers, 1979, 31-43. 
297 Aalbers, 1979, 33-38.  
298 Aalbers, 1979, 37.  
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Zelhem en Hengelo (Gld.) onderdeel uit van het graafschap Lohn.299 Dit graafschap was 
een onderdeel van de oude Braemgouw of Saksisch Hamaland.300 Het hele gebied viel 

kerkelijk, gelijk de gehele oostelijke Achterhoek, sinds 805 onder het bisdom van Münster. 
De Jacobskerk van Winterswijk is mogelijk reeds omstreeks 780 door Bernrad van 
Echternach gesticht en was een belangrijke moederparochie voor de hele regio.301 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4.1 Tijdens restauratiewerkzaamheden in de jaren ’60 werden in de Jacobuskerk te Winterswijk 
funderingsresten gevonden van een romaanse voorganger. Bron: beeldbank RCE. 

 

In 1152 moesten de graven van Lohn de bisschop van Münster erkennen als leenheer van 
Lohn, Winterswijk, Aalten, Varsseveld, Zelhem en Hengelo.302 In de dertiende en 
veertiende eeuw vormde het graafschap – door zijn strategische ligging - een 

condensatiepunt van de politiek-territoriale aspiraties van het opkomende machten Gelre 
en Münster. De plaats Bredevoort – waar in de twaalfde eeuw een burcht werd gesticht – 
speelde een centrale rol in deze machtsstrijd.303 Omstreeks 1230 werd er voor het eerst 

melding gemaakt van een aparte Heerlijkheid Bredevoort binnen het graafschap Lohn, 
waar naast Bredevoort ook Winterswijk, Aalten en Dinxperlo deel van uit maakten. Zowel 
Gelre als Münster kochten strategisch goederen om hun macht en zeggenschap in het 

 
299 Wildenbeest, 1985, 16-20; Aalbers, 1979, 38-39. 
300 Stegeman, 1927, 8-11. 
301 www.jacobskerk.nl; geraadpleegd 15-10-2019. 
302 De Beukelaer et al., 1988, 11. 
303 De Beukelaer et al., 1988, 7-11. 
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gebied te versterken.304 Binnen geheel Oost-Gelderland zouden in deze periode veel 
nieuwe boerderijen zijn gesticht door de strijdende partijen en hun aanhangers. 305 

In 1238 was de burcht te Bredevoort gedeeld bezit van de families Van Lohn en Van 
Steinfurt. In 1284 raakte de burcht – na verkopen en beleningen – in het bezit van de graaf 

van Gelre en de bisschop van Münster. Gedurende enige decennia blijft het zeer onrustig 
in de heerlijkheid en werd het gebied meerdere malen bezet door beide partijen, tot de 
zaak in 1326 in het voordeel van Gelre werd beslist. De bisschop werd eigenaar van de 

heerlijkheid maar moest deze in pand afstaan aan de graaf van Gelre, waardoor deze 
feitelijk pandheer werd. Dit pandschap werd nooit ingelost waardoor de Heerlijkheid 
Bredevoort een Gelders leen bleef.306 

In 1388 werd de Heerlijkheid Bredevoort door het – inmiddels – hertogdom Gelre 
verpand aan de heren Van Gemen en in 1492 kwam het bezit door vererving in handen 

van de graven Van Bentheim – Steinfurt.307 Door de pandheren werd een 
ambtenarenapparaat ingesteld bestaande uit een drost, rentmeester, schrijver en een 
advocaat-fiscaal. Deze ambtenaren waren verantwoordelijk voor het bestuur van de 

heerlijkheid alsmede het beheer van het goederencomplex. Door de grote afstand tussen 
de pandheer en de heerlijkheid kon de drost zich vrij onafhankelijk opstellen.308  

In 1526 werd het pandschap door Gelre ingelost waardoor de heerlijkheid weer onder het 

directe gezag van de hertog kwam te staan en de bekende drost Ten Starte aanstelde om 
orde op zaken te stellen. In 1538 volgde wederom een verpanding en via Maarten van 

Rossem en de families van Van Isendoorn en Van Bronkhorst van Anholt kwam de 
heerlijkheid in 1612 uiteindelijk terecht bij prins Maurits van Oranje-Nassau.309 
Inmiddels had Oost-Nederland sterk te lijden onder het strijdgewoel van de Tachtigjarige 

Oorlog en was het eigendom van de heerlijkheid terecht gekomen bij de provinciale 
Staten. In 1697 werd Bredevoort door de Staten als vrije heerlijkheid opgedragen aan 
koning-stadhouder Willem III. Het Huis Oranje-Nassau zou tot de Bataafse omwenteling 

in 1795 ambachtsheer blijven van de Heerlijkheid Bredevoort.310  

  

 
304 Zie volgende paragrafen. 
305 Slicher van Bath, 1944, 114-121. 
306 De Beukelaer et al., 1988, 14-25. 
307 Aalbers, 1979, 39. 
308 Wildebeest, 1985, 40.  
309 Aalbers, 1979, 38-39; De Beukelaer et al., 1988, 24-30. 
310 Aalbers, 1988, 38-43. 
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Figuur 4.2 Hillshadekaart met de eigendomsverhoudingen in Het Woold in 1650. Bron: 
verpondingskohier 1650. 
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4.4 Huis Bredevoort 

Het goederenbezit van het Huis Bredevoort is ouder dan het kasteel zelf. De Bredevoortse 
hofgoederen waren het allodiale bezit van de graven Van Lohn en vielen dan ook onder 
het hoofdhof of Oberhof Van Lohn.311 De hofdagen werden vanouds gehouden in Lohn en 

de regels van het Bredevoortse hofboek zijn afgeleid van de Lohnse hofrecht wat 
omstreeks 1363 is opgetekend.312 Later ressorteerden de Winterswijkse goederen onder 
het Hof te Miste of het Misterhof en de Aaltense goederen onder Ahave.313 Deze overgang 

stamt in ieder geval van voor 1368 aangezien er in een akte uit dat jaar melding wordt 
gemaakt van Gerhard Bullich schulte te Miste.314 Mogelijk stamde hij af van de in 1253 
genoemde Theodericus de Misthae die door de graven van Lohn beleend was met het Hof 

te Miste.315 Rond 1500 stierf het geslacht Te Miste uit en verviel het hof weer aan de 
pandheer. Een nieuwe schulte werd er niet aangesteld, de tegeders – die zich ook wel 
tegederschulten noemden – bleven wel. Zij waren een tweetal voorname hofbewoners en 

stonden de drost bij en voorzagen hem van advies op de jaarlijkse hofdagen op XII 
Apostelendag.316 In 1488 werd vastgelegd of bevestigd dat de functie van tegeder erfelijk 

waren verbonden aan de hofhorige erven Roerdink en Meerdink.317 Zij bleven tegeder tot 
de afschaffing van de horigheid in 1795. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 4.3 Het Huis Bredevoort in 1597. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog is het vele decennia onrustig 

geweest in de Heerlijkheid Bredevoort. Bron: wikipedia. 

 
 
 
 

 
311 Aalbers, 1979, 40. 
312 Aalbers, 1979, 40-41. 
313 Aalbers, 1979, 40-41. 
314 Stegeman, 1927, 34.  
315 Stegeman, 1927, 34. 
316 XII Apostelendag valt op 15 juli. 
317 Krosenbrink, 1968, 214. 
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Hofhorige goederen 
Binnen Winterswijk en Aalten had het Huis Bredevoort tot 1795 een twintigtal 

hofgoederen, waarvan er dertien binnen Winterswijk lagen.318 Binnen Het Woold lag een 
concentratie met in ieder geval vijf hofgoederen. Dit waren Roerdink, Meerdink, Bovelt, 
Hijink en het Lintum. De eerste vier goederen liggen geconcentreerd op het plateau langs 

de flanken van de keileemgronden. Roerdink ligt wat hoger in het landschap op het 
plateau. Schokkenbroek vermoedde dat het erf Rauwerdink, op basis van de 
naamovereenkomst met Roerdink, en de aanwezigheid van de familie Rauwerts op de 

hofdagen, aan de lijst met Bredevoortse hofgoederen toegevoegd kan worden.319 De 
aanwezigheid van de familie Rauwerdink op de hofdagen is echter enkel te wijten aan het 

feit dat Egbert Rauwerdijnck in 1518 trouwde met de hofhorige Naele Hijginck. Volgens 
het hofboek was Egbert eijn vrij man en heeft hij enkel om te trouwen het hofrecht 
gewairt.320 Gezien de ligging zou Rauwerdink een hofgoed kunnen zijn maar bewijzen 

voor deze claim ontbreken in zijn geheel.   

De oudste vermelding van een van de hofgoederen stamt uit 1284 wanneer Baldewin van 

Steinfurt zijn helft van de burcht te Bredevoort samen met enige andere goederen – 
waaronder het Hijink in Het Woold - verkocht aan de bisschop van Munster.321 De families 
Van Lohn en Van Steinfurt verdeelden in 1238 het gemeenschappelijk bezit van de burcht 

Bredevoort en enkele goederen waarbij de laatstgenoemde de ‘zuidelijke’ goederen kreeg 
toebedeeld, dus niet de goederen in Winterswijk. Het zwaartepunt van het goederenbezit 
wat in 1284 werd overgedragen lag dan ook in Aalten en in Varsseveld.322 Het is dan ook 

niet zeker of Hijink uit de Lohnse erfenis van 1238 afkomstig is. Mogelijk was het een 
allodiaal goed van de familie Van Steinfurt. 

Roerdink werd in 1462 voor het eerst genoemd als Roderdinck.323 Meerdink werd in 1488, 
samen met Roerdink, in de historische stukken aangehaald bij de bevestiging van het 
tegederschap. 324Deze toekenning geeft aan dat deze goederen en de hofboeren – reeds in 

de vijftiende eeuw - een zekere mate van aanzien gehad moeten hebben. Schokkenbroek 
en Neefjes en Willemsen hebben het vermoeden dat de erven Meerdink, Roerdink en 
Rauwerdink voort zijn gekomen uit één groot hofgoed. Meer in Meerdink zou verwant 

kunnen zijn aan meier en Rauwer en Roer in Rauwerdink en Roerdink zouden afgeleid 
kunnen zijn van ruwaard, wat eveneens meier betekent. Deze etymologische verklaring 
is mogelijk maar de combinatie tussen een mansnaam en het suffix ink lijkt hier even 

waarschijnlijk.  

Het verbinden van een leeftijd aan boerderijnamen is zeer risicovol. Onderzoek van Ter 

Laak binnen Oost-Nederland heeft aangetoond dat veel boerderijnamen met een 
combinatie van een mansnaam en ink in de twaalfde tot dertiende eeuw tot stand zijn 
gekomen en zijn gefixeerd.325 Hiervoor werd de boerderij doorgaans aangeduid met enkel 

de mansnaam. Meerdink, Roerdink en Rauwerdink werden vanaf de vijftiende tot de 
negentiende eeuw nog met grote regelmaat aangeduid als respectievelijk Meert, Roert en 

 
318 Wildebeest, 1985, 218. 
319 Schokkenbroek, 2008, 59-60. 
320 Archief Nassause Domeinen, inv. nr. 0357, fol. 35. 
321 Stegeman, 1927, 40. 
322 Wilmans, 1871, 651. 
323 ECAL 1008, inv. nr. 305. 
324 Krosenbrink, 1968, 214. 
325 Ter Laak et al., 2005, 26. 
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Rauwert, wat een aanvullend bewijs kan zijn dat we met een mansnaam te maken hebben 
en niet met een functieaanduiding.326  

Bovelt werd in 1502 aangeduid als Boemfelddynck.327 Een wisselende aanduiding van een 
goed, met of zonder het suffix ink, schijnt volgens Slicher van Bath vaker voor te komen.328 

De naam Bovelt zal zeer waarschijnlijk een aanduiding zijn geweest voor een open gebied 
met bomen of een open gebied wat omzoomd werd door bomen. Boerderijnamen welke 
een volledig topografische oorsprong hebben, zijn doorgaans jonger dan de 

boerderijnamen met een mansnaam.329  

Het vijfde Bredevoortse hofgoed binnen Het Woold was het Lintum. Het goed Linthem 

werd reeds in 1227 genoemd toen Diederik van Dingede het goed ontving als ruil tegen 
het goed Minor Bleckinkpole.330 In 1433 blijkt het Witte Stift te Bocholt eigenaar te zijn 
van twee goederen met de naam Lynthum.331 Zeer waarschijnlijk de erven het Lintum en 

Ros. In 1495 is het Lintum eigendom van het Huis Bredevoort. De hofhorige Hendrik te 
Lynthem en zijn vrouw Bathe verpanden c.q. verkopen het goed aan Everwijn graaf van 
Bentheim - Steinfurt en ontvangen het in pacht terug. Wanneer zij de pandsom inlossen 

ontvangen zij het goed terug en is het weer een hofgoed onder het Huis Bredevoort.332 De 
pachtsom die zij in de tussentijd dienden te betalen, is vele malen hoger dan de normale 
afdrachten voor het hofgoed.333 

De genoemde hofgoederen bleven tot 1795 verbonden aan de Heerlijkheid Bredevoort. 
Tijdens het Franse bewind werd de horigheid afgeschaft en werden de bezittingen van de 

Oranjes toegewezen aan de domeinen, die zich weinig bemoeiden met de goederen in de 
voormalige Heerlijkheid Bredevoort.334 Vijfentwintig jaar lang betaalden de hofboeren 
geen afdrachten en pas in 1821 probeerde het domeinbestuur de achterstallige uitgangen 

in te vorderen.335 Na enkele processen die in het voordeel van de hofboeren werden 
beslist, konden de hofboeren na het betalen van een minimale afkoopsom zich volledig 
juridisch eigenaar noemen van de voormalige hofgoederen.336 

Onderhorigen  
Naast het hoofdhof lagen er op de hofgoederen ook kleinere boerderijen, de zogenaamde 

cavesteden of keuters. Deze cavesteden lagen op het land van het hofgoed en waren horig 
aan het Huis Bredevoort. Zij dienden jaarlijks te verschijnen op de hofdagen om zich te 
registeren maar hadden geen zitting in het hofgericht. Zij werden hierin 

vertegenwoordigd door de hofboer. Aangezien de hofboer een vast bedrag aan afdracht 
betaalde voor het gebruik van het gehele hofgoed, betaalden de onderhorigen geen 
afdracht aan de hofheer maar aan de hofboer. De onderhorigen waren wel verplicht tot 

het leveren van de lijf- en herendiensten en het voldoen van enkele onregelmatige lasten 
aan het Huis Bredevoort. Volgens Wildebeest kan de verhouding tussen onderhorigen en 

 
326 https://www.heerlijkheidbredevoort.nl/documenten/Aktes_Hofboek_Bredevoort_1506-1596.pdf: geraadpleegd 5-11-2019. 
327 De Beukelaer et al., 1988, 46. 
328 Slicher van Bath, 1944, 295-297. 
329 Ter Laak et al., 2005, 27-28. 
330 Stegeman, 1927, 39. 
331 Stegeman, 1927, 40. 
332 Krosenbrink, 1968, 105-106. 
333 Krosenbrink, 1968, 106. 
334 Aalbers, 1979, 106-108. 
335 Aalbers,1979, 180-181 
336 Aalbers, 1979, 179-197. 
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de hofboer het best worden omschreven als een semi-pachtrelatie.337 Van onder andere 
Roerdink en Meerdink zijn meerdere pachtcontracten bewaard gebleven voor enkele 

cavesteden die deze pachtrelatie bevestigen. Door deze verhouding als pachter en 
verpachter en als intermediair met de hofheer hadden de hofboeren veel macht.  

De meeste cavesteden lijken ontstaan te zijn tussen 1650 en 1832. In 1650 ressorteerden 
er een tweetal cavesteden onder het erf Meerdink; dit waren Ten Damme kaete tot 
Mijerdinck en Ten Heeken kaete tot Meerdink.338 Volgens Schokkenbroek verschijnen de 

cavesteden Guldenhuis en Meerdink Veldboom respectievelijk in 1714 en 1731 op de 
kaarten en het Meerdink Nijhuis moet tussen 1731 en 1784 zijn opgetrokken.339 Het 
hofgoed het Lintum had in 1700 een viertal cavesteden. Weekamp, Boddewies en het 

Mistense Hellekamp waren in 1650 reeds aanwezig terwijl de Leemkuile tussen 1650 en 
1700 gesticht moet zijn.340 Ook op Roerdink, Hijink en Bovelt hebben diverse cavesteden 
gelegen, waarvan de meesten in de achttiende en negentiende eeuw zijn ontstaan. In de 

meeste gevallen liggen deze cavesteden als een krans rond de hofgoederen op de 
overgang naar de woeste gronden. Deze toename van het aantal boerderijen valt samen 

met de toename van het areaal bouwland in deze zelfde periode.  

De positie van de hofhorigen  
Door de eeuwen heen, met name ten tijde van het pandschap van Van Gemen en Van 

Steinfurt – Bentheim (1388-1526), verslapte het gezag en matigden de hofhorigen zich 
meer rechten aan. Te Voortwis toonde aan dat het bestuur in de periode 1475 en 1526 te 
wensen overliet en de hofboeren profiteerden van het afwetende gezag.341 Zo voelde 

hofboer Meerdink zich zo onaantastbaar dat hij aan het eind van de vijftiende eeuw alle 
bomen op zijn hofgoed voor eigen gewin velt en bij de kerse verkoopt.342 Ook weten de 

Bredevoortse hofboeren veel rechten en plichten in hun eigen belang aan te laten passen. 
De Bredevoortse hofboeren hoefden bijvoorbeeld – reeds in de vijftiende eeuw - slechts 
een klein bedrag te betalen voor versterf en opvaart en aangekocht onroerend goed 

hoefde niet aan de hofheer overgedragen worden.343 Ook de jaarlijkse afdrachten lagen 
sinds jaar en dag vast en waren – vergeleken met het opbrengend vermogen van de 
goederen en de afdrachten van andere hof-, garf- en pachtgoederen - een schijntje.344 

In de periode tussen 1600 en 1800 trad er een verdere verwaarlozing van de hofwetten 
op, in het nadeel van de hofheer. Enerzijds door de sterk decentraliserende staatsvorm 

van de republiek en een disinteresse van de Oranjes in hun Bredevoortse goederen. Ook 
het onafhankelijke bestuurs- en rechtscollege het Hof van Gelre te Arnhem speelde een 
belangrijke rol bij de machtsafname van de hofheer.345 Bij geschillen procedeerden de 

Wooldse hofboeren samen tegen hun hofheer waardoor de kosten gedeeld konden 
worden en er professionele rechtshulp kon worden ingeschakeld.346 De toenemende 
macht van de hofboeren zorgde voor een voortdurende onenigheid bij de hofdagen tussen 

 
337 Wildebeest, 1985, 72. 
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339 Schokkenbroek, 2008, 84. 
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343 Te Voortwis, 2007, 59-61. 
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1690 en 1775. In 1742 gedroegen de tegeders Roerdink en Meerdink zich zo brutaal tegen 
hun hofheer, dat de dorst dreigde hen gevangen te zetten.347 Zoals we reeds zagen, leidde 

deze situatie tot een nieuwe optekening van de hofwetten in 1775, waarin de hofboeren 
hun positie enkel verstevigd zagen.  

Afdrachten  
Als tegenprestatie voor het gebruik van het hofgoed waren de hofhorigen verplicht tot 
een aantal vaste jaarlijkse afdrachten. Dit was een geldbedrag bij de herfst- en meibeden 

en een afdracht in natura bij het rentmeesterschap der granen. 348 De hoogte van beide 
afdrachten was vast en kon door de hofheer niet worden verhoogd. Ook niet als de 
hofboer nieuwe grond op zijn hofgoed in ontginning nam. De afdrachten die de hofboeren 

dienden te betalen waren vermoedelijk reeds in de Volle Middeleeuwen vastgesteld, 
waardoor deze niet meer in verhouding stonden tot het opbrengend vermogen van het 
bedrijf.  

De herfst- en meibede bedroeg voor Bovelt 1 goudgulden, voor Hijink en Roerdink 2 
goudguldens en Meerdink en het Lintum betaalden 3 goudguldens. Voor het 

rentmeesterschap der granen betaalden de hofgoederen 1 tot 7 schepel rogge en 
spilkoorn, soms aangevuld met enkele pachtzwijnen en enkele schepels haver.349 Dat deze 
afdrachten slechts een douceurtje waren, laten de pachtopbrengsten van andere 

goederen zien. In 1704 betaalde het Mistense erf Woordes 32 molder rogge, 19 molder en 
1 schepel boekweit en 2 molder haver als derde garve voor het gebruik een boerderij met 
8 molder bouwland.350 Dit is vergelijkbaar met het oppervlak van de Bredevoortse 

hofgoederen. Ook de pachtovereenkomst tussen Everwijn graaf van Bentheim – Steinfurt 
en Hendrik te Lynthem voor het erf het Lintum laat dit grote verschil zien. Tot de inlossing 

van het pandschap diende te Lynthem jaarlijks 87 molder (!) gueden claren vroegenn 
wynter roggen als pacht te betalen aangevuld met 7 goudguldens, 8 varkens en 7 schepel 
gerst.351  

Herendiensten  
Naast de vaste lasten voor het gebruik van het hofgoed waren de hofboeren 
herendiensten verschuldigd.352 Ook andere inwoners van de Heerlijkheid Bredevoort 

waren verplicht tot deze herendiensten, ook als zij niet hofhorig waren aan het Huis 
Bredevoort. Het is zeer goed mogelijk dat de diensten gefaseerd in de tijd zijn opgelegd 

aan alle aanwezige erven of een selectie aan erven.  

Na de bouw van de burcht te Bredevoort zal er een behoefte zijn geweest om de aanvoer 
van brandhout – om de burcht te verwarmen – zeker te stellen. Het is zeer goed mogelijk 

dat het leveren van het hofholt in de twaalfde eeuw reeds in gebruik is geraakt en een 
selectie aan erven binnen het graafschap Lohn hiermee werd belast. In de zestiende eeuw 

waren zevenenzestig erven binnen Winterswijk belast met deze verplichting.353 Het is 
zeer onwaarschijnlijk dat deze boerderijen alle op een bepaald moment hofhorig waren 
aan het Huis Bredevoort of tot het allodiale goederenbezit van de graven van Lohn hebben 

 
347 Heeringa, 1934, 49-50. 
348 Stegeman, 1927, 120-131. 
349 Stegeman, 1927, 120-131; GA 0005, inv. nr. 385, folio 152-175. 
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352 Zie bijlage II. 
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toebehoord. Wellicht kunnen we in deze lijst een opsomming zien van alle Winterswijkse 
boerderijen op een bepaald moment in de tijd. De twaalf Wooldse erven die hofholt 

dienden te leveren, behoorden in ieder geval in 1650 tot de grootste bedrijven. 

Bijna alle Wooldse erven, die verplicht waren tot het leveren van hofholt, waren eveneens 

verplicht tot de voer- en wagendiensten en het hondengeholt.354 De voer- en 
wagendiensten waren een zware last. In totaal diende de boer vijftien dagen per jaar met 
zijn paard de Heer van Bredevoort te dienen, waarvan één dag buiten de heerlijkheid en 

veertien dagen binnen de heerlijkheid.355 Het hondengeholt was een verplichting om de 
jagthonden met de jaegers, op de jagt zijnde, tweemael ’s jaers met nootruftigen eten en een 
halve ton of een vierendeels biers neffens den kost, te verplegen.356 Deze verplichting ruste 

niet op de erven Plekenpol, Ros en Elverdink, doch enkel op de erven op de flanken van 
de keileemgronden. Dit zijn de gronden die – waarschijnlijk - in een later stadium tot 
ontginning zijn genomen en waar Het Woold zich nog lang heeft gehandhaafd. Wellicht 

kunnen we in dit gebied een oud jachtdomein zien waar de graven van Hamaland en Lohn 
en hun opvolgers hun rechten konden doen laten gelden. 

Andere diensten waren de lijfdiensten voor acht of voor veertien dagen per jaar en het 
dienen als sagenspieder en panddrijver. Deze diensten rusten op middelgrote tot kleine 
boerderijen en op de oudere cavesteden.357 Aanvullend kan er nog onderscheid worden 

gemaakt in de lijfdiensten. De lijfdiensten voor acht dagen per jaar rusten op de grotere 
goederen terwijl de lijfdiensten voor veertien dagen overwegend op de kleinere goederen 

rusten. Van de drieënvijftig boerderijen in 1650 hoefden er tweeëntwintig geen enkele 
dienst te leveren. In alle gevallen gaat het om cavesteden die zeer waarschijnlijk zijn 
gesticht toen het opleggen van herendiensten reeds in ongebruik was geraakt. 

 

4.5 Westfaalse adel 

De vermelding van Winterswijkse erven in de historische stukken zijn tot de vijftiende 
eeuw schaars. In de enkele tientallen stukken die zijn overgeleverd spelen een aantal 

families een belangrijke rol. Dit zijn de families Van Dingden, Van Ringenberg, Van 
Steinfurt, Van Gemen en Van Bermentfelde.358 Het betreft bovenregionale Westfaalse adel 
die schijnbaar een substantieel deel van de gronden en erven binnen Winterswijk in 

eigendom en leen hebben gehad. Deze groep heeft zeer waarschijnlijk gefungeerd als 
dienstadel van het wereldlijk gezag. Genealogisch onderzoek heeft aangetoond dat deze 
families nauw verwant waren aan de graven van Lohn.359 Zo trouwde Beatrix van Lohn, 

een dochter van graaf Gerhard III van Lohn, omstreeks 1210-1215 met Sweder II van 
Dingden. Na de bouw van het kasteel Ringenberg noemde deze zich Van Ringenberg.360 In 
1226 bevestigde Sweder II de schenking van het goed Starkenrode in Winterswijk aan het 

klooster Bethlehem waar zijn vader, Sweder I, kloosterling was. Blijkbaar kreeg deze spijt 
van zijn schenking want reeds in 1230 ruilden Sweder II, Herman graaf van Lohn en zijn 

 
354 Stegeman, 1927, 120-131. 
355 Stegeman, 1927, 120. 
356 Stegeman, 1927, 126. 
357 Stegeman, 1927, 120-131. 
358 Te Voortwis, 2007; Stegeman, 1927; Neefjes & Willemse, 2009; Meijer, 2016. 
359 Meijer, 2016, 26-29. 
360 Meijer, 2016, 26-29. 
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broers, het aanzienlijke Hof te Varsseveld en enkele andere goederen weer om tegen 
Starkenrode. Deze ruiling geeft aan dat Starkenrode een aanzienlijk goed moet zijn 

geweest en de Van Ringenbergs een vooraanstaande familie binnen Winterswijk. De 
familie Van Bermentfelde is verwant aan de familie Van Ringenberg door de huwelijk met 
een dochter van Sweder III van Ringenberg. 

De familie Van Steinfurt was eveneens verwant aan de graven van Lohn. In 1238 
verdeelden zij gezamenlijk een boedel waar onder andere de burcht te Bredevoort en een 

groot aantal goederen te Winterswijk en Aalten deel van uit maakten. In 1284 verkocht 
Everwijn van Steinfurt zijn bezittingen aan de bisschop van Münster en lijkt de rol voor 
deze familie binnen de Heerlijkheid Bredevoort voor enkele eeuwen gedaan, tot zij in 

1492 door vererving in het bezit kwamen van het pandschap van de heerlijkheid.361 Dit 
pandschap namen zij over van de familie Van Gemen, die op goede voet stonden met de 
hertog van Gelre, en zodoende in 1388 de Heerlijkheid Bredevoort voor 300 oude gouden 

schilden in pand mochten ontvangen.362 Reeds voor 1388 had de gegoede familie Van 
Gemen bezittingen onder Winterwijk. In 1339 raakte de familie in conflict met het Stift 

Vreden over de voogdijrechten van een aantal goederen.363 In de periode van 1388 tot 
1492 hadden zij enkele Winterswijkse goederen in leen van de hertog van Gelre en een 
aantal allodiale goederen.364 

Goederen  
In 1227 ruilde het klooster te Metelen het goed Linthem tegen het goed Minor Bleckinkpole 
van Diederik van Dingede. Met het goed Linthem wordt te Lintum of Ros bedoeld en de 

Minor Bleckinkpole is een oude schrijfwijze van Klein Plekenpol.365 Diederik van Dingede 
zal zeer waarschijnlijk verwant zijn geweest aan Sweder II van Ringenberg, al is de exacte 

relatie niet bekend. Omstreeks 1300 komt de Plekenpol weer in de stukken naar voren. 
Sweder IV van Ringenberg geeft in 1303 de Pleckenpoel in (onder)leen aan Alexander van 
Creyter. In 1359 erfde John van Bermentfelde het eigendom of leen van zijn oom Sweder 

IV en geeft het goed vervolgens in (onder)leen uit aan Sander van Graes. De familie Van 
Graes blijft leenman tot 1611 wanneer het leen door vererving over gaat aan de familie 
Van Eerde.366 Tussen 1644 en 1798 was de familie Van Bentheim - Steinfurt leenheer van 

onder andere de Plekenpol. In het archief van de Burg Steinfurt stamt het oudste stuk over 
de Plekenpol uit 1644, maar het is zeer waarschijnlijk dat de familie Van Bentheim – 
Steinfurt al eerder de blote eigenaar van het goed was.367  

Andere oude leengoederen in Het Woold zijn Holthuis en Gerbelding. De oudste 
vermelding van Holthuis dateert uit 1326 wanneer Gerhard to Holthusen het goed in leen 

overdraagt aan Johan van Westen.368 De goederen Vriesenhuis, Sye Wassink en 
Klanderman ressorteerden waarschijnlijk onder dit leengoed .369 Dat goet te Gerbelding 
werd voor het eerst genoemd in 1402 wanneer Henrick van Westen hiermee beleend 

werd. De boerderijen Hoijkink en Koeninck behoorden eveneens tot dit goed. Later 

 
361 De Beukelaer et al., 1988, 29. 
362 De Beukelaer et al., 1988, 25. 
363 Stegeman, 1927, 41-42. 
364 De Beukelaer et al., 1988, 26. 
365 Stegeman, 1927, 39,-40 
366 Sloet, 1901, 473. 
367 Archiv Burg Steinfurt, Lehensachen, inv. nr. 216. 
368 Sloet, 1901, 483-484. 
369 Sloet, 1901, 484. 
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werden deze goederen herhaaldelijk gesplitst en ontstonden onder andere – overwegend 
in de achttiende eeuw - de boerderijen Gilvenhuis, Glivenesch, Toebe, de Hutte en Jan Gevers 

Plaetse.370 

De genoemde leengoederen vormden een aaneengesloten complex aan de noordzijde van 

Het Woold. Binnen Het Woold komen geen andere leengoederen voor. Deze clustering zou 
een aanwijzing kunnen zijn dat het hele complex ooit aan een partij heeft toebehoord. 
Helaas zijn de eigendomsverhoudingen in de vroege viertiende eeuw zeer onduidelijk en 

weten we niet of Sweder IV van Ringenberg en Johan van Bermentfelde de blote eigenaren 
waren van de Plekenpol of slechts onderleenheren.  

Anholtse goederen 
De Anholtse of Stortelersgoederen zijn waarschijnlijk voortgekomen uit het oude goed 
Storteler, die aan de westzijde van Het Woold langs de Stortelersbeek is gelegen. Dit goed 

werd in 1227 aangeduid als Stotelare, waarvan de bewoners onenigheid hadden met de 
bewoners van het goed te Lintum.371 Naast het Storteler lag het goed Luttiken Stotelare 
wat in ieder geval in 1349 eigendom was van het Witte Stift te Bocholt.372 Op een gegeven 

moment heeft er een naamswijziging plaatsgevonden waarna Storteler veranderde in 
Copes, Coops of Kobus. Luttink Stotelare veranderde in Storteler. Helemaal zeker is deze 
gang van zaken niet. Kobus betaalde geen hofgeld en was niet verplicht tot het 

hondengeholt, terwijl Stortelers hiertoe wel verplicht was. Deze bezwaringen lijken 
overwegend voor te komen op de oudste goederen. Het is daarom vreemd dat het 
ogenschijnlijk jongste erf – Luttiken Stotelare – met deze diensten bezwaard was. Wellicht 

moeten we in Luttiken Stotelare toch het oudere erf zien en is de aanduiding Luttiken een 
verschrijving of vergissing geweest. 

De Anholtse of Stortelersgoederen vormden een aaneengesloten complex en bestond uit 
de erven Kobus, Damkot, Scheurs, Lammers, Kotters, Droppers en Hietkamp. Van deze 
erven waren enkel Kobus, Damkot en Hietkamp bezwaard met herendiensten.373 De 

andere goederen waren niet bezwaard met herendiensten en stammen dus uit de tijd dat 
het opleggen van deze diensten niet meer gangbaar was. Tevens waren Damkot en 

Hietkamp in de zestiende eeuw nog eigenhorige goederen, wat kan duiden op een 
stichtingsdatum voor circa 1400.374 De goederen behoorden in ieder geval in 1650 toe aan 
sijn genade te Anholt, ofwel de Heer van Anholt, die ze verpachtte voor de derde gerve, 

ofwel een derde deel van de oogst.375 De oudste vermelding van deze goederen stamt uit 
1551.376 Het is niet bekend wanneer het Huis Anholt in het bezit is gekomen van deze 
goederen. Mogelijk zijn deze goederen aangekocht ten tijde van het Anholtse pandschap 

van de Heerlijkheid Bredevoort in de periode 1562-1612. Een andere mogelijkheid is dat 
de goederen via Herman III van Gemen, die in 1402 met een erfdochter van Anholt 
trouwde, in het bezit zijn gekomen van het Huis Anholt. In de achttiende eeuw vielen de 

Anholtse of Stortelersgoederen uiteen en werden de erven verkocht aan een aantal 
prominente families.  

 
370 Sloet, 1901, 480-482 
371 Stegeman, 1927, 40. 
372 Stegeman, 1927, 40. 
373 Stegeman, 1927, 123. 
374 Te Voortwis, 2007, 8. 
375 GA 0005, inv. nr. 385, folio 152-175. 
376 www.zwiebelfam.nl/gendata/roland/i38512.htm; geraadpleegd 30-10-2019. 
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Figuur 4.4 Het erf Hietkamp in Het Woold maakte onderdeel van uit de Anholtse- of Stortelersgoederen. 

Foto uit de jaren ‘60. Bron: beeldbank RCE. 

 

4.6 Kerkelijke instellingen 

In de elfde eeuw was het Sint Mauritsstift te Münster eigenaar van het Hof te Winterswijk 
waaronder een elftal erven ressorteerden.377 Winterswijk heeft in de Volle Middeleeuwen 

een sterke relatie gehad met het bisdom Münster en het is dan ook goed mogelijk dat de 
eerste kerk van Winterswijk op het oude hof is gesticht. Naast het kerkelijk gezag had het 

bisdom ook het wereldlijk gezag over Winterswijk, aangezien de graaf van Lohn in 1152 
de bisschop als zijn leenheer moest erkennen.378 Het is niet duidelijk hoe het – in 805 
gestichte – bisdom Münster het wereldlijke recht over Winterswijk en omstreken heeft 

verkregen, maar het is niet uitgesloten dat zij dit reeds in de negende of tiende eeuw 
hebben verkregen.  

Naast het Sint Mauritsstift zijn er nog enkele kerkelijke instellingen met bezittingen 

binnen Winterswijk. Dit zijn onder andere het Klooster Groot Burlo, het Stift Vreden, het 
Witte Stift te Bocholt en het klooster te Metelen. Uit de overgeleverde stukken uit de 

dertiende en veertiende eeuw blijkt dat de positie van deze kerkelijke instellingen binnen 
Winterswijk aanzienlijk moet zijn geweest. Deze instellingen kregen goederen 
geschonken van vooraanstaande families en kochten en ruilden intensief om hun positie 

 
377 Stegeman, 1927, 35. 
378 De Beukelaer et al., 1988, 11.  
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in het gebied te versterken.379 Zo had het Stift Vreden maar liefst zeventien erven in 
Winterswijk met een zwaartepunt in Ratum.380 Ondanks de nodige problemen in de 

zeventiende eeuw wist het Stift Vreden tot het begin van de negentiende eeuw eigenaar 
te blijven van enkele hofhorige goederen in Winterswijk. Nadat in 1810 alle abdijen, 
stiften en kloosters werden opgeheven, vervielen de erven aan de domeinen der staat.381 

Goederen 
Binnen Het Woold hebben meerdere goederen toebehoord aan een van de 

bovengenoemde kerkelijke instellingen. Zo zagen we reeds dat het klooster te Metelen in 
1227 het goed te Lintum ruilde tegen het goed Plekenpol.382 Hierna verdwijnt dit klooster, 
voor wat betreft Wooldse bezettingen, uit de historische stukken. De invloed van het Stift 

Vreden lijkt binnen Het Woold slechts beperkt te zijn geweest. In 1295 koopt het Stift het 
erf Esselinck, wat zij tot 1810 als een hofhorig goed wisten te behouden.383 Daarnaast 
droeg het Stift Vreden in 1433 een goed to Lynthem over aan het Witte Stift te Bocholt. Het 

Witte Stift was in 1433 reeds eigenaar van een ander erf Lynthum wat zij in 1381 van een 
Goddeke van Lynthem overgedragen hadden gekregen.384 Met deze twee erven zullen zeer 

waarschijnlijk het Lintum en Ros zijn bedoeld. Het Lintum is in de vijftiende eeuw reeds 
overgedragen aan het Huis Bredevoort, terwijl Ros en het jongere Rospas tot 1719 
eigendom bleven van de juffers.385 Het erf Storteler werd in 1349 genoemd als eigendom 

van het Witte Stift en werd in 1810 verbeurd verklaard en geconfisqueerd door de 
staat.386 Het is zeer aannemelijk dat de erven Storteler en Ros ooit horig zijn geweest, en 
reeds voor 1650– ten voordele van het Stift – zijn omgezet in garfgoederen.387 Het is 

opmerkelijk dat, behoudens het Esselink, de genoemde goederen dicht bij elkaar zijn 
gelegen aan de westzijde van Het Woold.  

Miskoorn en tienden  
Volgens het verpondingskohier uit 1650 dienden een aantal erven een vorm van afdracht 
te betalen aan één of meerdere kerkelijke instellingen. De belangrijkste afdracht waren 

de kerkelijke tienden. Dit zakelijke recht gaf de kerk eertijds het recht op een tiende deel 
van de opbrengst van de grond, de zogenaamde grote of smalle tienden, of een tiende deel 
van het nieuwgeboren vee, de zogenaamde krijtende of bloedige tienden. Het recht om 

tienden te heffen was van ouds verbonden aan de kerk en gaat terug tot de Vroege tot 
Volle Middeleeuwen. Door de eeuwen heen zijn vele tienden in wereldlijke handen 
gekomen en als zakelijk recht doorverkocht en gesplitst. Er zijn aanwijzingen dat 

sommige smalle en grove tienden zijn verkocht aan de familie Van Marhulsen. In de 1551 
werden deze Marhulser- und Buddenthendenn umb Grolle, Wenterschwick und Vreden 
genoemd.388 In 1462 kocht Hinrick Roderdinck van de familie Van Marhulsen de grove en 

smalle tienden af die rusten op het hofgoed Roerdink.389 Van het Meerdink is bekend dat 

 
379 Stegeman, 1927, 39-45. 
380 Te Voortwis, 2007, 48. 
381 Aalbers, 1979, 108. 
382 Stegeman, 1927, 39-40. 
383 Stegeman, 1927, 40 
384 Stegeman, 1927, 40 
385 Heeringa, 1933, 61. 
386 Stegeman, 1927, 40; Aalbers, 1979, 108. 
387 GA 0005, inv. nr. 385, folio 152-175. 
388 www.heerlijkheidborculo.nl/blog/2014/04/20/borculose-boerderijen-in-een-inkomstenregister-van-het-ambt-ahaus-uit-1551-
1552/: geraadpleegd 11-10-2019. 
389 ECAL 1008, inv. nr. 305. 
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dit hofgoed eveneens de Marhulser- und Buddenthendenn diende te voldoen.390 In het 
verpondingskohier uit 1650 werden de tienden aangeduid als gerf thient en konden ze – 

door verkoop – geïnd worden door een aantal partijen. Wat opvalt, is dat alle goederen 
die tienden dienden af te dragen tot de grotere goederen binnen Het Woold behoorden. 
In deze lijst ontbreken naast Roerdink en Meerdink de erven Hijink, Storteler en het 

Lintum.391 Deze laatste drie goederen hebben zeer waarschijnlijk op een bepaald moment 
eveneens de tienden afgekocht.  

Naast de tienden dienden ook een aantal erven miskoorn te leveren alsmede een vaste 
bijdrage voor de kerk en pastorie. Na de reformatie maakten de provinciale staten 
aanspraak op de oude kerkelijke tienden en andere vormen van belasting. In Gelderland 

was Johan van Haeghen in 1650 als rentmeester verantwoordelijk voor de inning van de 
tienden en miskoorn wegens de Geestelicken.392 Een groot gedeelte van de tienden was 
reeds voor de reformatie in wereldlijke handen gevallen waardoor de provinciale staten 

hier geen aanspraak op konden maken. Het miskoorn en koppelhaver werden gebruikt 
voor het onderhoud van de pastoor. Over de ouderdom van het miskoorn is niet veel 

bekend. Uit Groenlo is bekend dat de gewaarde erven verplicht waren tot het leveren van 
miskoorn en de ongewaarde kotters tot het leveren van rookhoenders.393 De acht erven 
die in 1650 verplicht waren tot het leveren van miskoorn behoorden tot de grootste 

Wooldse erven waarvan inderdaad verwacht mag worden dat ze volscharig tot de marke 
gerechtigd waren.  

De bijdrage voor de kerk en pastorie te Winterswijk moest opgebracht worden door de 
oudere erven Plekenpol en Ros alsmede enige oudere cavesteden. Dit zou erop kunnen 
wijzen dat deze afdrachten pas in de veertiende tot zestiende eeuw zijn opgelegd. 

4.7 Lokale adel  

Naast de bovenregionale adel c.q. elite was er in het verleden ook sprake van een regionale 

en lokale adel. Deze elite komt vanaf circa de dertiende eeuw uit de historische bronnen 
naar voren als grondeigenaren, leenmannen en dienstmannen van de bovenregionale 
elite. Volgens Wildenbeest was er tussen de twaalfde en vijftiende eeuw binnen de 

Heerlijkheid Bredevoort een klasse die het best vergeleken kan worden met de 
riddermatige ministerialiteit.394 Hieronder hebben ook de schulten behoord die de 

goederen beheerden en de belangen behartigden van de bovenregionale elite op afstand. 

Een voorbeeld waren de schulten van Miste die werden aangeduid als milites en het Hof 
te Miste in leen hadden van de graven van Lohn.395 Vanaf het eind van de veertiende eeuw 

begint deze klasse aan macht in te boeten en in de vroege vijftiende eeuw verdwijnt deze 
klasse nagenoeg volledig uit de maatschappij.396 Waarschijnlijk door een toenemende 
sociale en economische differentiatie en specialisatie van functies. Het is dan ook niet 

 
390 https://www.heerlijkheidborculo.nl/blog/2014/04/20/borculose-boerderijen-in-een-inkomstenregister-van-het-ambt-ahaus-
uit-1551-1552/: geraadpleegd 11-10-2019. 
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content/uploads/2014/07/Miszaad_en_mishoenders_1668_kerspel_Groenlo_Bennie_te_Vaarwerk_2012.pdf: geraadpleegd: 11-10-
2019. 
394 Wildebeest,1985, 22-30. 
395 Wildebeest, 1985, 24-25. 
396 Wildebeest, 1985, 28-29. 
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toevallig dat het verdwijnen van de schulten gepaard ging met de opkomst van de 
tegeders.397  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4.5 Uitsnede van een kaart uit 1620 van de Havezathe de Plekenpol. Op deze kaart aangeduid als 
‘t Huis Graes of Luttick Pleggepoel. Bron: GA 0124, inv. nr. 5218. 

In de veertiende en vijftiende eeuw werden de havezathen in Winterswijk reeds genoemd. 

Zij waren het eigendom c.q. leengoed van een aantal lagere adellijke geslachten. Bekende 
namen binnen Winterswijk waren Van Buurse, Van Rhemen, Van Asbeck, Van Walyen, 

Van Munster, Van Westen, Droste, Van Graes en Van Eerde. Zowel Stegeman als Te 

Voortwis hebben uitgebreid geschreven over deze families en hun bezittingen.398 Over het 
ontstaan van de havezathes is weinig bekend. Mogelijk komen zij voort uit kleine allodiale 

goederen of leengoederen en dankten zij hun juridische status aan bewezen diensten. 
Zowel binnen als buiten Winterswijk was de invloed van deze families beperkt.399 

Daarnaast waren zij ook nog eens weinig vermogend. Vanaf het midden van de 

zeventiende eeuw kwamen een aantal van deze families in de financiële problemen wat 
leidde tot verkoop en versnippering van hun goederenbezit. Aan het eind van de 

achttiende eeuw was deze gehele klasse nagenoeg volledig uit de Winterswijkse 

maatschappij verdwenen.  

Goederen 
Binnen Het Woold was de invloed van de lokale adel zeer beperkt. Waarschijnlijk waren 

de meeste goederen vanaf de Volle Middeleeuwen reeds in bezit van het Huis Bredevoort 

en een aantal kerkelijke instellingen. Enkel aan de noordzijde van Het Woold was ruimte 
voor de aspiraties van de lokale landadel. Zo kon het goed Minor Bleckinkpole – wat in 

1227 voor het eerst werd genoemd – uitgroeien tot een havezathe met een aanzienlijk 

goederenbezit. De kern van deze bezittingen werd gevormd door een zone met een aantal 
leengoederen, waar de Plekenpol ook deel van uitmaakte. Het goed werd in 1324 in leen 

uitgegeven aan Sander van Graes en kwam in 1609, door een moeizame en complexe 

vererving c.q. boedeldeling, in het bezit van de familie Van Eerde.400  

 
397 Wildebeest, 1985, 28-29. 
398 Stegeman, 1927; Te Voortwis 2005; Te Voortwis, 2007. 
399 Wildebeest, 1985, 43-44. 
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In 1650 bestond het totale bezit van deze familie binnen Het Woold uit diverse 
leengoederen en allodiale goederen. De goederen die Jonker Adrian van Eerde in leen had, 

waren Havezathe de Plekenpol met watermolen en bouwhuis, Holthuis, Ten Siepe, 

Schepers, Koninks, Buskers en Gerbeldink.401 De allodiale goederen waren de Nieuwe 
Watermolen, Vriezen, Klanderman, Elverdink en Aarnink. Adrian van Eerde stond bekend 

om zijn vele verkooptransacties. Tussen 1636 en 1650 was hij betrokken bij drieëndertig 
transacties waarbij hij hele boerderijen en stukken grond verkocht of in pandschap 

uitgaf.402 Het Corlese erve Debbinck, een leengoed van de graaf van Bentheim, werd 

tussen 1644 en 1659 volledig uitgepond, versnipperd en verkocht.403 Het goed werd in 
1651 uit de leen gevrijd waarbij de graaf van Bentheim als ruil de Wooldse goederen 

Vriezen en Elverdink terug kreeg.404 In 1664 ruilde Adrian van Eerde het erf Elverdink 

weer om tegen het erf Klanderman.405 De nieuwe oliemolen werd in 1652 leenroerig 
gemaakt in ruil voor de vrijing van een ander goed.406 Vriezen, Klanderman en Plekenpol 

zouden tot de Bataafse omwenteling een Bentheims leen blijven.407 

Door schulden gedreven was de laatste Van Eerde op de Plekenpol, Frederick Jan, 

genoodzaakt om in 1711 de lenen Holthuis, Gerbeldink en Schepers te verkopen aan zijn 

belangrijkste geldschieter, Matthias Walien.408 In 1718 kocht Matthias bij een openbare 
verkoping ook de Havezathe de Plekenpol en ontving het goed in leen.409 In 1740 werd 

geschreven dat er sprake was van een oud en bijna vervallen heerenhuis, Graes of 

Plekkenpoel en dat dit huis was insgelijks zoo zeer bezwaard, dat de beleeners het van den 
eigenaar hebben moeten overnemen. Stegeman schreef over deze geschiedenis: ́ Sic trancit 

gloria mundi, zo gaat de roem der wereld  voorbij.’ 

 

4.8 Kleine boeren en keuters  

De kleine boeren en keuters vormden een zeer diverse klasse. Doorgaans ging het om 

kleine boerderijen met een beperkt areaal bouwland en beperkte rechten op de gemene 
gronden. In deze groep kwamen eveneens diverse eigendomsverhoudingen voor. 
Sommige kleine boeren en keuters waren eigenaar van het goed en betaalden soms een 

tijns voor het gebruik van de grond. De zogenaamde eigenerfden. In andere gevallen 
waren de kleine boerderijen of keuterijen eigendom van een derde en betaalde de 

gebruiker een pachtsom, vaak een derde of vierde garve van de opbrengst. Binnen 
Winterswijk werden de keuterijen ook wel aangeduid als cavesteden of kaetien. De naam 
keuter is afgeleid van casa en was een aanduiding voor een kleine boerderij.410 Binnen de 

markestructuur kreeg de naam keuter eveneens een juridische lading, namelijk een erf 
met slechts beperkte rechten op de gemene gronden. Met name in de achttiende en 
negentiende eeuw nam het aantal kleinere erven binnen Winterswijk sterk toe. Binnen 

Het Woold was er tussen 1650 en 1832 zelfs een verdubbeling van het aantal erven. De 

 
401 GA 0005, inv. nr. 385, folio 152-175; Sloet, 1901, 466-502. 
402 Te Voortwis, 2007, 307. 
403 Voortwis, 2007, 308-309. 
404 Archiv Burg Steinfurt, Lehensachen, inv. nr. 312. 
405 Archiv Burg Steinfurt, Lehensachen, inv. nr. 181. 
406 Sloet, 1901, 478. 
407 Stegeman, 1927, 56. 
408 Te Voortwis, 2007, 312. 
409 Sloet, 1901, 472-473; Te Voortwis, 2007, 313. 
410 Slicher van Bath, 1944, 218.  
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maatschappelijke en economische positie van de deze kleinere boerderijen bleef – mede 
door de opkomst en macht van de scholteboeren - zeer beperkt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4.6 Foto uit de jaren ’60 van het bakhuis van het erf Droppers. Droppers werd in het 
verpondingskohier van 1650 aangeduid als kavenstede. Bron: beeldbank RCE. 

 

Goederen  
Binnen Het Woold werden op het verpondingskohier van 1650 vierentwintig van de 
drieënvijftig erven expliciet aangeduid als kaete, kaetien en kavenstede. In de praktijk 
hebben er aanvullend nog circa tien tot vijftien boerderijen – conform de markestructuur 

- de juridische status gehad van een keuter. Dat deze aanduiding niet op het 
verpondingskohier is terecht gekomen, is niet vreemd. Door het ontbreken van een 

markeboek was er in de vijftiende eeuw reeds onduidelijkheid over de status van erven 
binnen de marke.411 De erven die wel expliciet op het kohier als keuter werden aangeduid, 
waren de kleinste erven binnen Het Woold. De kleinste erven konden slechts 1 spint 

bouwland bewerken terwijl de grotere keuters 2,5 molder onder ploeg hadden.  

De oppervlakte van een erf is een belangrijke indicator voor de economische status. Uit 

het voorgaande hoofdstuk is reeds gebleken dat er – voor wat betreft het areaal bouwland 
- een viertal klassen zijn te onderscheiden. De grootste klasse werd gevormd door de 

erven die niet meer dan 2,5 molder bouwland konden bewerken, in totaal achtentwintig 

van de drieënvijftig erven. Vervolgens was er een tussenklasse van elf erven – waar ook 
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een aantal bekende cavesteden tussen zaten – die 3 tot 5 molder onder de ploeg hadden. 
De laatste twee klassen werden gevormd door de grote erven, waaronder de hofgoederen.  

In de eerste twee klassen, met de cavesteden en kleinere erven, zijn de 
eigendomsverhoudingen zeer divers. Naast het Huis Bredevoort, het Huis Anholt, Jonker 

van Eerde en de kerkelijke instellingen, zijn er ook veel - niet adellijke - particuliere 
eigenaren. Van de negenendertig erven zijn er zeventien particulier eigendom. Van deze 
zeventien werden er tien door de eigenaar verpacht terwijl zeven erven door de eigenaar 

zelf werden geëxploiteerd. 

Het gaat te ver om bij deze erven nader in te gaan op de historie en de 

eigendomsverhoudingen. Op basis van de oppervlakte en de historische vermeldingen 
komt voorzichtig het beeld naar voren dat de kleinere erven, die niet meer dan 2,5 hectare 
bouwland in gebruik hadden, jonger zijn dan de middelgrote erven met 3 tot 5 molder 

bouwland. De kleinere erven zullen grotendeels zijn gesticht in de zestiende en 
zeventiende eeuw terwijl een deel van de middelgrote erven waarschijnlijk reeds in de 
veertiende tot vijftiende eeuw tot stand moeten zijn gekomen.  

4.9 Scholten 

De Winterswijke scholtenboeren spreken zeer tot de verbeelding. Door een bijzondere 

samenloop van omstandigheden kon zich juist binnen de Heerlijkheid Bredevoort een 
klasse ontwikkelen die in een periode van circa 350 jaar de sprong kon maken van horige 

naar grootgrondbezitter. Het waren met name de gebruikers van de hofgoederen die 
vanaf circa 1600 konden profiteren van een absente heer, een afwetend gezag, 
vastgestelde afdrachten en een groei binnen de landbouweconomie.412 Tijdens de 

Middeleeuwen had de titel schulte of scholte nog een juridisch,administratieve en soms 

militaire betekenis. Vanaf het begin van de zestiende eeuw gingen een aantal bewoners 
van hofgoederen zich eveneens scholte noemen. De titel had inmiddels geen enkele 

juridische betekenis meer maar moest de macht en rijkdom van de drager – als herenboer 
en grootgrondbezitter - aanduiden.413 Mogelijk hebben de Wooldse tegeders Roerdink en 
Meerdink een belangrijke rol gespeeld in deze opkomst. Zij vervulden immers een 

belangrijke rol als adviseurs bij het hofgericht en waren goed op de hoogte van de 
wederzijdse rechten en plichten. Zij konden zich derhalve wat zelfstandiger en assertiever 
opstellen tegenover de hofheer.  

Tussen 1600 en 1800 was er volgens Wildebeest sprake van een sterke opkomst van de 
scholten-elite.414 Door hun economische positie waren de scholten in staat om hun 

grondbezit, buiten het hofgoed om, aanzienlijk uit te breiden. Met name tussen 1700 en 
1800 groeide het grondbezit explosief.415 Er kon worden geprofiteerd van de neergang 
van de havezathen, waardoor er gronden en erven vrijkwamen om op te kopen. Daarnaast 

waren scholten belangrijke geldverstrekkers voor de lokale adel en eigenerfden, waarbij 
gronden en erven als onderpand werden verstrekt. Wanneer er niet tijdig werd afgelost, 
konden de scholten het onderpand opkopen en het erf aan hun bezittingen toevoegen.416  

 
412 Wildebeest, 1985, 55. 
413 Wildebeest, 1985, 55-56. 
414 Wildebeest, 1985, 55-98. 
415 Wildebeest, 1985, 79-84. 
416 Wildebeest, 1985, 80-82. 
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Met het wegvallen van de horigheid en de verkrijging van de hofgoederen bereikten de 
scholten tussen 1800 en 1860 het toppunt van hun macht. Hierdoor werd de 

machtsbalans tussen de scholten en de andere boeren nog ongelijker. De pachtboeren 
waren in sterke mate afhankelijk van de scholten en in veel gevallen was er nog tot in de 
twintigste eeuw sprake van een sterk feodale cultuur, ten nadele van de pachters.417 De 

grootste slag maakten de scholten bij de markeverdeling, waar zij als grondgrondbezitters 
het merendeel van de woeste gronden toebedeeld kregen. Binnen Het Woold alleen al, 
kregen een vijftal scholten in 1852 350 van de 550 hectare aan woeste grond 

toebedeeld.418 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4.7 Foto uit de jaren ’60 van het voorhuis van het Scholtengoed Roerdink. De bovenverdieping 
werd volgens overlevering niet gebruikt. De extra verdieping met grote ramen had enkel een 

statusfunctie. Bron: beeldbank RCE. 

 

Goederen 
Binnen Het Woold lagen in 1832 een zestal scholtengoederen. Dit waren Roerdink, 
Meerdink, Bovelt, Hijink, te Lintum, en Esselink. De eerste vijf waren de voormalige 

hofhorige goederen van het Huis Bredevoort en de laatste van het Stift Vreden. In totaal 
bezaten deze goederen circa 80% van het totale grondoppervlak van Het Woold. Het 
merendeel van de resterende gronden was in 1832 in eigendom van een aantal 

vermogende families en werden eveneens beheerd als zijnde landgoederen. De 

 
417 Wildebeest, 1985, 111. 
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eigenerfden hadden slechts een minimale positie binnen Het Woold. Slechts circa 20% 
van het grondoppervlak was eigendom van deze klasse. 

De scholtengoederen bestonden uit de centrale scholtenboerderij met daar omheen de 
oude onderhorige cavesteden. Buiten het oude hofgoed lagen de nieuw aangekochte 

allodiale goederen en grote geprivatiseerde complexen heidegrond. De aankoop van 
goederen is door Stegeman, Wildebeest en Schokkenbroek goed in beeld gebracht. Ook in 
het archief van het scholtengoed Roerdink zijn de vastgoedtransacties en het beheer van 

de goederen gedocumenteerd.419 De oudste transacties in dit archief dateren uit 1464 en 
1528 wanneer de Roerdinks respectievelijk grond aankochten in de Anssemer Marke en 
een hooimate onder Miste.420 De aankopen waren nog sterk ten dienste van de agrarische 

bedrijfsvoering. Tot 1832 wist de familie Roerdink hun bezit uit te breiden tot een totaal 
van 14 verpachte erven. Naast erven werd er ook geïnvesteerd in het aankopen van 
diverse tiendrechten alsmede een water- en windmolen.421 In 1707 werd Jan Roerdink 

beleend met de Aaltense windmolen met het recht op wind en gemaal en in 1726 kocht 
hij van Matthias Walien ¾ deel van de Nieuwe Oliemolen, die ooit tot de Plekenpol heeft 

toebehoord.422 In 1781 werd de familie volledig eigenaar door de aankoop van het laatste 
kwart aandeel in deze molen.423 Naast een investering zal de aankoop van deze molens en 
de tiendrechten een manier zijn geweest om de nieuwe status van de koper te 

benadrukken. Het recht op wint en het gemaal waren eertijds adellijke rechten verbonden 
aan Havezathe de Plekenpol. Ook het feit dat Hermanus Roerdink in 1765 werd 
gedagvaard, wegens het jagen zonder vergunning in de heerlijkheid, geeft aan dat deze 

familie zich steeds meer begon te vereenzelvigen met een meer aristocratische leefstijl.424  

De voormalige hofgoederen het Lintum, Meerdink en Hijink maakten eenzelfde groei 

door. In de zeventiende eeuw ressorteerden onder het hofgoed het Lintum de cavesteden 
Weekamp, Boddewies, Leemkuil en het Mistense Hellekamp. Tussen 1700 en 1770 
werden de allodiale erven Ros, Rospas, Winkel, Wubbels in Het Woold aangekocht en 

Broekmolen, Broekmolenshuiske, Woordes, Henskens en Piepershuisken in het Miste. 
Het totale bezit bestond uit twaalf erven verspreid over 350 hectare.425 De Leemkuil was 
een oude cavestede van het Lintum maar werd omsloten door andere goederen. Met de 

aankoop van Ros, Rospas, Winkel en Wubbels ontstond er weer een aaneengesloten 
complex. Heeringa vermoedt dat deze goederen samen het oude goed het Lintum hebben 
gevormd maar dat het door verkoop versnippert is geraakt.426 Het erf Ros werd in het 

verleden ook wel aangeduid als Klein Lintum. In het eerste decennium van de negentiende 
eeuw werd in Kotten, Oossink met vijf pachthoeven aangekocht alsmede de erven Groot- 
en Klein Harmelink, Manshuis en vier bouwplaatsen te Aalten. In Miste en Ratum werden 

respectievelijk de erven Hellekampshuis en Beekshuis nieuw gesticht. Het totale bezit 
bestond inmiddels uit achtentwintig erven verspreid over 600 hectare grond.427  

 
419 ECAL 1008. 
420 ECAL 1008, inv. nrs. 149, 251. 
421 ECAL 1008, inv. nrs. 305-309. 
422 ECAL 1008, inv. nrs. 274, 283. 
423 ECAL 1008, inv. nr. 287. 
424 ECAL 1008, inv. nr. 310.  
425 Wildebeest, 1985, 79, 80. 
426 Heeringa, 1934, 61. 
427 Wildebeest, 1985, 79, 80. 
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We zagen reeds dat in het begin van de achttiende eeuw een tweetal nieuwe cavesteden 
tot stand kwamen op het hofgoed Meerdink. In 1746 werden de erven Droppers en 

Kotters aangekocht van de heer Van Anholt voor een bedrag van 9.000 gulden. Er werd 
een betalingsregeling getroffen voor deze koopsom, die door de koper niet op tijd 
nagekomen kon worden. Pas in 1755 was de gehele schuld voldaan. De koper was 

blijkbaar niet financieel daadkrachtig genoeg om de goederen te kopen. Zeer 
waarschijnlijk heeft de status die goederen hadden – als voormalig bezit van de heer Van 
Anholt – bijgedragen aan de reden tot koop.428 

Alhoewel de opkomst van de scholten volgens Wildebeest reeds omstreeks 1600 begon, 
duurde het nog tot circa 1700 voordat er duidelijk sprake was van een structurele en 

systematische aankoop van onroerend goed. Met name tussen 1700 en 1750 was er een 
duidelijke piek waar te nemen in de aankooptransacties. Tot het begin van de negentiende 
eeuw was er een gestage groei van het grondbezit en kregen de scholten en enkele andere 

voorname families circa 80% van het totale grondbezit van Het Woold in handen. 

 

4.10 Conclusie  

In de voorgaande paragrafen is ingaan op de middeleeuwse en vroegmoderne rechten op 

de grond binnen Het Woold en de partijen die aanspraak konden maken op deze rechten. 
De onderzoeksresultaten zijn gebruikt voor een retrospectieve bezitsreconstructie van 

Het Woold. Op basis van deze reconstructie kunnen uitspraken worden gedaan over de 
rol die de gerechtigden op de grond vervulden bij de organisatie en aansturing van de 
ontginning. Afsluitend wordt er een kaart gepresenteerd waarop de resultaten van dit 

onderzoek ruimtelijk worden weergegeven. 

Retrospectieve bezitsreconstructie 
Binnen Het Woold kunnen verschillende rechten op de grond worden onderscheiden. Dit 

zijn volledige en blote eigendomsrechten op goederen, rechten op het gebruik van 

goederen en rechten die de bezwaarde verplicht stelden tot het leveren van een prestatie 

in natura of in geld. Binnen Het Woold zijn een aantal rechts- en bezitsverhoudingen aan 
te duiden die gekoppeld kunnen worden aan een specifieke groep gerechtigden alsmede 
een specifieke tijdslaag.  

In streken binnen Oost-Nederland kunnen er ook op basis van de historische eigenaar 
uitspraken worden gedaan over de ouderdom van goederen. Binnen Winterswijk is dit 

zeer lastig. In de dertiende en veertiende eeuw is er een hoge mobiliteit in de 
vastgoedmarkt waar te nemen vanwege de politiek-territoriale aspiraties van de 
opkomende machten Gelre en Münster. Zelfs in de vijftiende eeuw wisselden er binnen 

Het Woold nog hofhorige goederen van eigenaar.  

De oudste groep erven binnen Het Woold lijkt onder andere gevormd te worden door de 

horige goederen. Binnen Oost-Nederland zijn deze goederen doorgaans tussen de 
negende en de dertiende eeuw tot stand gekomen. Toch dient er binnen Winterswijk 
enige voorzichtigheid te worden betracht met het dateren van deze goederen op basis van 

een horige status. Er is een situatie bekend dat een pachtgoed binnen Kotten nog in de 
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veertiende eeuw is omgevormd tot een hofhorig goed.429 Onder de horige goederen vallen 
de hofhorige erven van het Huis Bredevoort en het Stift Vreden alsmede de eigenhorige 

goederen van de lokale adel. Door de tijd zijn sommige horige goederen – ten gunste – van 
de blote eigenaar omgevormd tot tijns-, pacht- of garfgoederen. Erven die reeds werden 
genoemd in de dertiende eeuw kunnen dan ook gerust tot de horige goederen worden 

gerekend. 

Ook de kernen van leengoederen kennen een hoge ouderdom. De leengoederen in Het 

Woold liggen geclusterd in de noordzijde van het buurtschap. Het was met name de lokale 
adel die deze goederen in leen had. De uitgifte van leengoederen vond overwegend plaats 
tussen de twaalfde en veertiende eeuw. Dit betekent niet dat deze goederen omstreeks 

deze periode zijn gesticht. Het kunnen voormalige hofhorige goederen zijn geweest of 
eigen goederen die door de eigenaar werden opgedragen aan het wereldlijk of kerkelijk 
gezag.  

De hofhorige goederen en de kernen van de leengoederen hebben binnen Het Woold de 
hoogste ouderdom. Zeer waarschijnlijk stammen deze goederen van voor 1250. Dit lijkt 

bevestigd te worden door een aantal afdrachten en diensten - waarvan aangenomen kan 
worden dat ze een hoge ouderdom hebben - die overwegend op deze goederen rusten. Dit 
zijn de kerkelijke tienden, het miskoorn, het hondengeholt en het leveren van hofholt. De 

horige- en de leengoederen concentreren zich binnen een tweetal zones. Dit zijn de 
grotere dekzandruggen en dekzandkoppen aan de rand van het plateau en langs de 

natuurlijke beken alsmede binnen een zone op het plateau. 

Tussen circa 1250 en 1650 zijn er een groot aantal nieuwe erven gesticht. Dit waren 
kleinere erven en cavesteden die doorgaans beperkt tot de marke waren gerechtigd. 

Mogelijk zijn deze erven in een tweetal fasen gesticht. Dit zijn 1250 tot 1450 en 1450 tot 
1650. De erven die in de eerste fase werd gesticht, dienden respectievelijk acht dagen aan 
lijfdiensten te leveren terwijl de erven jongste fase werden gesticht veertien dagen aan 

lijfdiensten of helemaalgeen lijfdiensten meer hoefden te leveren. 

Tussen 1650 en 1832 verdubbelde het aantal erven binnen Het Woold. Deze nieuwe en 

kleinere erven werden gesticht op de hofhorige goederen of op de voormalige gemene 
gronden. Een deel van deze goederen was in eigendom van niet adellijke particulieren, die 
de erven zelf exploiteerden of verpachten. Tijdens deze periode nam de invloed van de 

lokale adel aanzienlijk af en verslapte het gezag op de Bredevoortse hofgoederen 
aanzienlijk. De economische, juridische en maatschappelijke positie van de hofhorigen – 

die zich inmiddels scholten noemden – nam tussen 1600 en 1832 sterk toe. Vanaf circa 
1700 begonnen deze scholten op grote schaal allodiale gronden en erven aan te kopen en 
ontstonden er een aantal grote landgoederen rond de voormalige hofhorige goederen. Na 

de Bataafse omwenteling werden de Wooldse scholten eigenaar van de voormalige 
hofhorige goederen en in 1832 was circa 80% van het oppervlak van Het Woold in 
eigendom bij een aantal scholtenfamilies waardoor Het Woold nagenoeg volledig werd 

gedomineerd door grootgrondbezit.  
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Figuur 4.8 Hoogtekaart van Het Woold met alle erven die tot 1832 zijn gesticht. Op basis van het 
voorgaande onderzoek zijn de erven ingedeeld in tijdfasen. Bron: eigen bewerking AHN. 
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Organisatie en aansturing van de ontginningen 
De ontginning van het landschap zal in een aantal fases zijn voltrokken. Het oudst 

bewoonde gebied zijn de hoger geleden dekzandruggen en dekzandkoppen op de 
noordwestelijke flank van het plateau en langs de Boven-Slinge alsmede de 
Stortelersbeek. Binnen dit gebied liggen een aantal hofhorige en leengoederen. Dit zijn 

Stortelers, het Lintum, Plekenpol en het complex bestaande uit Elverdink, Holthuis en 
Gerbeldink. Zeer waarschijnlijk zijn dit de oudste goederen van Het Woold. De 
eigendomsverhoudingen in deze zone zijn in de Middeleeuwen zeer dynamisch. In de 

dertiende eeuw zijn deze goederen het eigendom van een aantal bovenregionale adellijke 
families en enkele jongere kerkelijke instellingen. Waarschijnlijk kan deze 

bovenregionale adel gezien worden als dienstadel van het wereldgezag (graven van 
Hamaland, Lohn en Gelre).  

De ontginning van de gronden op het plateau - vanaf waarschijnlijk 1000 tot 1200 - lijkt 

van bovenaf georganiseerd te zijn. Het heeft er alle schijn van dat de hofhorige goederen 
van het Huis Bredevoort op initiatief van de graven van Hamaland of Lohn zijn gesticht. 

De graven konden in het kader van het foreestrecht aanspraak maken op deze wildernis. 
Waar in andere gevallen complexen woeste grond ter ontginning in leen werden 
uitgegeven aan de lokale dienstadel of een kerkelijke instelling lijkt hier sprake te zijn 

geweest van een eigen onderneming. Wellicht hebben de politieke spanningen en de 
wisselende allianties van de dienstadel hier een belangrijke rol in gespeeld. De graven 
wilden hun machtspositie in Het Woold niet laten afhangen van dienstadel met een 

wisselende loyaliteit. Deze hofhorige goederen werden niet gesplitst. Wel werden aan het 
eind van de Middeleeuwen randzones ter ontginning uitgegeven waardoor deze erven 
tijnsplichtig werden aan het Huis Bredevoort.  

Opvallend is de vroege verdeling dan wel exclusieve toewijzing van woeste gronden aan 
erven. De zogenaamde Vastenavondshoeken. Hierdoor ontstaat het beeld van uitgegeven 

concessies van woeste gronden die ontgonnen konden worden. Op het Wooldse Veld kan 
de vroege verdeling van de woeste gronden de ontginning hebben gestimuleerd. De 
graven van Anholt waren eigenaar van goederen Kobus, Damkot en Hietkamp. Deze 

goederen – ook wel aangeduid als de Anholtse of Stortelersgoederen - lagen aan de rand 
van het Wooldse Veld en konden zeer waarschijnlijk aanspraak maken op grote delen van 
dit gebied. Vanuit Kobus en Damkot lijken er ontginningsblokken richting het zuiden te 

lopen. De Dambeek is de grens van deze blokken. Het feit dat een perceel hooiland naast 
de Dambeek Damkots maete werd genoemd, lijkt deze rechten te bevestigen. Aan het eind 
van deze twee ontginningsblokken werden zeer waarschijnlijk door de graven van Anholt 

nieuwe erven gesticht of ter ontginning uitgegeven aan een pachter. Dit zijn de erven 
Lammers en Scheurs. In een later stadium zijn de erven Droppers en Kotters gesticht op 

het Wooldse Veld. Dit proces lijkt te wijzen op een van bovenaf aangestuurde ontginning 
door de graven van Anholt. 

Een dergelijke gang van zaken lijkt ook van toepassing op het noordelijke deel van het 

Wooldse Veld, waar eveneens sprake was van private woeste gronden, die de basis waren 
voor de verdere ontginning. In plaats van één eigenaar, werden deze gronden verkocht en 

ontstond er een zeer versnipperde eigendomsverhouding. De families Graes en Van Eerde 
van de Plekenpol speelden mogelijk in dit proces een belangrijke rol. Als eigenaren en 
leenmannen van de omliggende goederen konden zij aanspraak maken op grote delen van 
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de woeste gronden. De slechte financiële situatie van deze families zal mogelijk debet zijn 
geweest aan de verkoop van deze gronden. 

Vanaf circa 1450 tot 1500 lijken de ontginningen in Het Woold niet meer van bovenaf 
georganiseerd te worden. De invloed van de hofheer op de hofhorige goederen begint 

steeds meer af te nemen. Het zijn met name deze hofboeren die zelf de ontginning ter hand 
nemen. Op de hofhorige goederen leidde dit tot de stichting van onderhorige cavesteden. 
Met name in de achttiende eeuw was er sprake van een aanzienlijke stijging van het aantal 

cavesteden op de hofgoederen. Aangezien de afdrachten richting de hofheer waren 
vastgesteld, konden de hofboeren zelf profiteren van de inkomsten van deze nieuwe 
erven. Dit economische gewin zal een belangrijke motivatie zijn geweest voor deze 

nieuwe ontginningen. Daarnaast wisten de hofboeren en particulieren ook woeste 
gronden aan te kopen en stichten ter plaatse nieuwe erven. Deze nieuwe ontginningen 
lagen met name langs de randen van de bestaande ontginningen. 
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5 SYNTHESE 
 

5.1 Inleiding 

Het doel van dit onderzoek was het verkrijgen van meer inzicht in hoe de ontginning en 
occupatie van Het Woold tijdens de Middeleeuwen tot de Moderne Tijd chronologisch en 

ruimtelijk is verlopen en welke natuurlijke en maatschappelijke factoren hierbij een 
belangrijke rol hebben gespeeld? Voor het beantwoorden van deze vraag is onderzoek 

gedaan naar een drietal thema’s. Dit zijn het natuurlijke landschap, het cultuurlandschap 
en het sociale landschap. Per thema stond de navolgende onderzoeksvraag centraal: 

- Hoe is het natuurlijke landschap van Het Woold stratigrafisch en ruimtelijk 
opgebouwd en welke landschappelijke zones kunnen op basis van kenmerkende 

en samenhangende geomorfologische, bodemkundige en hydrologische 
eigenschappen in dit gebied worden onderscheiden?  
 

- Hoe heeft het cultuurlandschap van Het Woold zich tijdens de Middeleeuwen en 
de Vroege Nieuwe Tijd ontwikkeld en wat is bekend over de ligging, 

ontstaanswijze en het gebruik van de daarin aanwezige landschapseenheden en 
kenmerkende landschappelijke structuren en elementen? 
 

- Welke rechten op de grond kunnen voor Het Woold worden gereconstrueerd voor 
de Middeleeuwen en Nieuwe Tijd, hoe waren deze rechten ruimtelijk verdeeld en 
welke informatie kan hieraan worden ontleend over de langetermijnontwikkeling 
van ontginning en occupatie? 

In de vorige hoofdstukken is in de conclusies antwoord gegeven op deze 
onderzoeksvragen. In deze synthese komen deze drie onderdelen bij elkaar en wordt er 
gekeken welke relaties er zijn tussen de afzonderlijke thema’s en welke inzichten dit geeft 

over de ontginning en occupatie van Het Woold in tijd en in ruimte. Op basis van deze 
informatie wordt vervolgens een ontginningsmodel op hoofdlijnen gepresenteerd. Dit 
hoofdstuk wordt afgesloten met aanbevelingen voor nader onderzoek.  

 

5.2 Relaties tussen de thema’s  

Er blijkt een sterke relatie te zijn tussen het natuurlijke landschap, het cultuurlandschap 
en het sociale landschap. Deze relaties hebben tot een aantal inzichten geleid: 

Landschappelijke ligging van de erven  
Er is een sterke relatie tussen de ouderdom van een erf en de landschappelijke ligging van 

een erf. Op basis van het retrospectieve bezitsonderzoek kunnen een viertal tijdsfasen 

worden onderscheiden. Iedere tijdsfase kan gekoppeld worden aan een specifieke plaats 

in het landschap. Bij deze landschappelijke ligging is onderscheid gemaakt tussen een 

tweetal processen. Het eerste proces is de ontginning van nieuwe landschappelijke zones, 
zoals de natte dekzandgronden of de kleinere dekzandkoppen op de keileemgronden. Het 
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tweede proces is een verdichting van de reeds bewoonde landschappelijke zones. Een 
voorbeeld hiervan zijn de cavesteden op de hofgoederen die de slechtere gronden langs 

de randen van bestaande ontginningen in gebruik namen.  

Het blijkt dat de oudste erven binnen een drietal landschappelijke zones lagen. Hiermee 

kan worden bevestigd dat de oudste ontginningen daadwerkelijk tot stand kwamen 
binnen de zones met grote dekzandruggen en dekzandkoppen op de flanken van het 
plateau en langs de Boven-Slinge en de Stortelersbeek (zones 1 en 2). Daarnaast lag er een 

concentratie met oude goederen langs de erosiedalen op het plateau (zone 5). Tijdens de 
LateMiddeleeuwen kwamen een groot aantal ontginningen tot stand binnen de lager 
gelegen dekzandgronden en op de dekzandkoppen op de flanken van de keileemgronden. 

Na de Middeleeuwen werden de dekzandkoppen binnen de keileemgronden ontgonnen 
en trad er een verdichting van het aantal erven op binnen alle landschappelijke eenheden. 
In de onderstaande tabel is per tijdsfase aangegeven hoeveel erven per landschappelijke 

zone zijn gesticht.  

 
            

Ouderdom van erven en landschappelijke ligging        
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1. Dekzandruggen langs natuurlijke beken in het dekzandgebied 2 1 3 2 10 

2. Grotere dekzandruggen en dekzandkoppen in het dekzandgebied  2 1 3 2 9 

3. Lager gelegen dekzandgebied     1   8 

4. Lager gelegen geïsoleerd dekzandgebied       6 6 

5. Dekzandkoppen op de flanken van de keileemgronden   2 5 2 6 

6. Erosiedalen op het plateau   3 3 3 14 

7. Keileemplateau         12 

8. Kleine dekzandgebieden binnen het keileemplateau      1 10 9 

9. Veengebieden            

            

Totaal  4 7 16 25 74 

 

Figuur 5.1  De ouderdom van erven binnen Het Woold gerangschikt naar landschappelijke ligging.  

 

Ruimtelijke verspreiding van de eigendomsverhoudingen 

De opkomst van de scholtenboeren vanaf het begin van de zeventiende eeuw heeft geleid 
tot grote veranderingen in de eigendomsverhoudingen binnen Het Woold. Vanaf circa 

1700 begon deze nieuwe elite op grote schaal gronden en erven aan te kopen. De 
eigendomsverhoudingen van na 1700 zijn derhalve niet representatief voor de situatie in 

de Middeleeuwen. De middeleeuwse eigendomsverhoudingen en de ruimtelijke 

verspreiding hiervan kunnen inzicht geven in welke partijen een rol speelden bij de 
ontginning van bepaalde landschappelijke zones. 

Voor deze analyse zijn eigendomsgegevens gebruikt van voor 1700. De 
eigendomsverhoudingen uit 1650 laten duidelijke concentraties van soorten eigenaren 
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binnen bepaalde landschappelijke zones zien. Binnen de oudst bewoonde zones (zones 1, 
2 en 6) domineerden het Huis Bredevoort, het Witte Stift te Bocholt, Jonker Adriaan van 

Eerde en in een mindere mate het Stift Vreden en het Huis Anholt. Ofwel de klasse van de 
bovenregionale adel, de lokale adel en de kerkelijke instellingen. Deze landschappelijke 
zones kenmerkten zich nog sterk door bezitsverhoudingen uit de Volle en Late 

Middeleeuwen.  

De landschappelijke zones die in een later stadium ontgonnen werden, hadden 

afwijkende en zeer diverse eigendomsverhoudingen (zones 3, 4, 5 en 8). Het Huis 
Bredevoort en de kerkelijke instellingen hadden in de zones nauwelijks eigendommen. 
Naast een aantal erven van het Huis Anholt en een enkel erf van Jonker Adriaan van Eerde 

zijn het met name de eigenerfden die in deze zones eigendommen hadden. Deze groep 
bestond uit boeren die zelf eigenaar waren van hun erf, grotere boeren die erven 
verpachtten en kleine investeerders uit Winterswijk. Het is zeer goed mogelijk dat met 

name deze groep een belangrijke rol heeft gespeeld bij de ontginning van deze 
landschappelijke zones.  

 

              

Type eigenaar en landschappelijke ligging in 1650        
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1. Dekzandruggen langs natuurlijke beken in het dekzandgebied     1 1 6   

2. Grotere dekzandruggen en dekzandkoppen in het dekzandgebied    2   1 3 2 

3. Lager gelegen dekzandgebied         1   

4. Lager gelegen geïsoleerd dekzandgebied   1       4 

5. Dekzandkoppen op de flanken van de keileemgronden   1 1 2 2 3 

6. Erosiedalen op het plateau   5 1     4 

7. Keileemplateau           2 

8. Kleine dekzandgebieden binnen het keileemplateau    3 4     2 

9. Veengebieden              

             

Totaal    12 7 4 12 17 

 

Figuur 5.2  De eigendomsverhoudingen van erven binnen Het Woold in 1650. Bron: verpondingskohier 
1650 GA 0005, inv. nr. 385, folio 152-175. 
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Omvang van het agrarisch bedrijf 
Er is een sterke relatie tussen de omvang van een erf en de ouderdom van het betreffende 

erf. Aangenomen kan worden dat de oudere erven werden gesticht op de betere 
landschappelijke locaties waardoor er grotere bouwlandcomplexen aangelegd konden 
worden. Dit blijkt ook van toepassing op de aanwezigheid van hooiland. Vanwege de zeer 

natte terreinomstandigheden binnen Het Woold bleek het niet eenvoudig om hooilanden 
aan te leggen. De hooilanden die in 1832 aanwezig waren lagen doorgaans in de directe 
nabijheid van de primaire watergangen. Zonder een adequate afwatering bleek het niet 

mogelijk om rendabel hooiland aan te leggen. Volgens het verpondingskohier van 1650 
konden enkel de oudste erven beschikken over percelen hooiland. Bij de stichting van 

deze erven werd dus rekening gehouden met een tweetal randvoorwaarden. De bodem 
moest geschikt zijn voor het aanleggen van grote complexen bouwland. Daarnaast 
moesten er mogelijkheden zijn om deze bouwlanden en de hooilanden op een goede wijze 

af te wateren.  

Verder lijkt er eveneens een relatie te zijn tussen de ouderdom van het erf en de 

aanwezigheid van een erfbos met eiken. De oudere erven konden vaker over een erfbos 
beschikken dan de jongere erven. De landschappelijke ligging en de welvaart van de 
erfbewoner – die vaak ook samen ging met de omvang van het erf – zullen hierin bepalend 

zijn geweest. In de onderstaande tabel zijn de gegevens uit het verpondingskohier uit 
1650 gebruikt om de verhouding tussen de ouderdom van een erf en de omvang aan te 
tonen.  

            

Omvang van het erf in relatie tot de ouderdom van het erf op basis van gegevens uit 1650 

            

    800-1000 1000-1250 1250-1450 1450-1650 

        

> 10 molder bouwland   1       

7 - 9 molder bouwland    3 7 4   

3 - 6 molder bouwland       7 5 

< 3 molder bouwland       2 21 

Hooiland    4 6 5   

Erfbos   4 5 8 1 

 

Figuur 5.3  De relaties tussen de ouderdom van het erf en het areaal bouwland alsmede de aanwezigheid 
van hooiland en erfbos. Bron: verpondingskohier 1650 GA 0005, inv. nr. 385, folio 152-175. 

 

 

Afwateringsmogelijkheden  
Door de natte terreinomstandigheden van grote delen van Het Woold konden de gronden 

op het plateau en in de lagere dekzandgebieden pas in gebruik worden genomen na het 
aanleggen van een afwateringssysteem. De beken in Het Woold speelden een belangrijke 

rol in deze afwatering. De oudste delen van de beken lagen in de erosiedalen. Vanaf deze 

primaire beken lopen diverse aftakkingen verder het landschap in teneinde deze 
achterliggende gebieden te ontwateren. Sommige watergangen werden rechtstreeks in 
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het keileem aangelegd. Op het plateau en in de natte dekzandgebieden lagen de oudste 
erven aan of nabij de primaire watergangen. De jongere erven lagen doorgaans op een 

grotere afstand van deze primaire watergangen.  

 

5.3 Ontginningsmodel op hoofdlijnen  

In de ontginning van Het Woold kunnen een viertal belangrijke tijdsfasen worden 

onderscheiden. Onderstaand wordt per tijdsfase kort aangegeven hoe de ontginning van 
Het Woold is verlopen en welke natuurlijke en sociale factoren een belangrijke rol hebben 
gespeeld in dit proces. Informatie uit de synthese en uit de voorgaande hoofdstukken ligt 

aan dit model ten grondslag. 

800 tot 1000 
Grofweg kan Het Woold worden opgedeeld in een drietal landschappelijke zones. Dit zijn 
de lage en natte dekzandgronden, de hogere dekzandruggen en dekzandkoppen langs de 
flanken van het plateau, en het plateau met keileem en Tertiaire klei in de ondiepe 

ondergrond. Zoals de naam van het buurtschap reeds doet vermoeden, bestond een groot 
deel van het onderzoeksgebied uit een natte en bosrijke wildernis. Een zogenaamd 
woldgebied. Dit grote bosgebied nam grote delen van het plateau in beslag. Door de grote 

variatie van de bodem en door het complexe hydrologische systeem moet dit een 
afwisselend gebied zijn geweest. Zware wouden met berk, eik, iep, es en mogelijk ook 

linde werden afgewisseld met elzenbroekbossen, moerassen, struweelvegetaties en 
kleine veengebieden. Door de slechte afwatering ontstond op het plateau, vanaf het 
Holoceen, een groot hoogveengebied. Ook langs de westrand van het plateau ontstond in 

een geïsoleerde laagte een hoogveengebied. Door bosbeweiding, het kappen van hout, het 
snijden van loof en het winnen van strooisel zal dit woldgebied, langs de randen en op de 
drogere gronden, een wat meer open karakter hebben gehad. Het is zeer waarschijnlijk 

dat dit gebied tot het jaar 1000 geen permanente bewoning heeft gekend.  

De bewoning vond in de Vroege Middeleeuwen plaats op de grotere dekzandruggen en 

dekzandkoppen langs de randen van het plateau en langs de natuurlijke beken de Boven-
Slinge en de Stortelersbeek. Binnen deze zone lag een concentratie met grotere, leemrijke 
en droge dekzandopduikingen die geschikt waren om te ontginnen tot bouwland. 

Daarnaast lag deze locatie op een strategische overgangszone in het landschap van de 
lagere gelegen natte dekzandgronden naar het hoger gelegen plateau. Het is niet bekend 
wanneer deze gronden bewoond zijn geraakt maar het is veilig om aan te nemen dat er 

tussen 800 en 1000 reeds enige erven gelegen moeten hebben. De eerste schriftelijke 
vermeldingen van goederen stammen uit de dertiende eeuw. De oudste erven in deze 
zone waren Storteler, het Lintum en Plekenpol. Het vierde goed werd mogelijk gevormd 

door Elverdink, Holthuis en Gerbeldink, waarvan het niet mogelijk is om de oudste kern 
te lokaliseren. Mogelijk is dit Elverdink, waarvan de bewoner in de zestiende eeuw nog 
werd aangesproken als schulte.  

Storteler, het Lintum en Plekenpol waren in de dertiende eeuw eigendom van enkele 
Duitse kloosters. Plekenpol werd in de dertiende eeuw in leen uitgegeven. Ook Holthuis 

en Gerbelink waren leengoederen. Deze leengoederen waren het eigendom van 
bovenregionale Westfaalse adel en waren in leen uitgegeven aan leden van de lokale 
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dienstadel. De eigendomsverhoudingen in deze zone waren tijdens de Late Middeleeuwen 
zeer dynamisch. Een aantal goederen wisselden meerdere malen van eigenaar tussen 

Duitse kerkelijke instellingen en bovenregionale adel en lokale dienstadel. Over de rol van 
het wereldlijke gezag in deze zone is niet veel bekend. Winterswijk maakte deel uit van 
het graafschap Hamaland en vanaf 1086 van het graafschap Lohn. Het is zeer goed 

denkbaar dat de genoemde Westfaalse adel de goederen hebben gekregen als dank voor 
bewezen diensten. Zij dienden in dit gebied de belangen van het wereldlijk gezag te 
behartigen.  

1000 tot 1250 
De genoemde erven zullen gebruiksrechten hebben gehad binnen het grote woldgebied 

op het plateau. Volgens het wildernisregaal – ook wel foreestrecht - behoorden deze 
gebieden toe aan het wereldlijk gezag. Vanaf 1086 waren dit de graven van Lohn. 
Waarschijnlijk zijn het deze graven geweest die in de Volle Middeleeuwen een aantal 

nieuwe erven stichtten binnen dit woldgebied. Deze nieuwe erven werden gesticht op 
locaties op het plateau waar het keileem of de Tertiaire klei dieper dan 180 centimeter 

onder het maaiveld lag en waar goede mogelijkheden waren voor het verbeteren van de 
waterhuishouding. Zo werden Roerdink, Meerdink en Bovelt gesticht nabij voormalige 
erosiedalen en Hijink en Esselink langs de flanken van de keileemgronden nabij een 

natuurlijke laagte. Voor de afwatering van de eerste drie erven werden er watergangen 
gegraven door de voormalige erosiedalen richting de lager gelegen dekzandgebieden. 
Hiermee ontstonden de Dambeek en de Limbeek. Hijink en Esselink konden gebruik 

maken van een natuurlijk verval richting een natuurlijke laagte.  

De genoemde erven lagen als kleine eilanden van cultuurland binnen een grote en natte 

wildernis. De bouwlanden lagen op kleine dekzandkoppen terwijl de erven in de lager 
gelegen zones naast de bouwlanden lagen. De dekzandruggen ter plaatse waren klein en 
de omliggende gronden zeer nat waardoor er een kleinschalig netwerk aan 

afwateringsloten werd gegraven om overtollig water af te kunnen voeren op de Dambeek 
en de Limbeek. De natte gronden rond deze beken zullen bestaan hebben uit 
elzenbroekbossen afgewisseld met struweelvegetaties en veengebiedjes. Kleine delen 

werden middels greppels ontwaterd en ontgonnen om begrazing mogelijk te maken. 
Binnen deze gebieden ontstond een agrarische bedrijfsvoering die sterk gericht was op 
de benutting van de omliggende bossen. Juist in deze gebieden was er – zelfs tot in de 

twintigste eeuw – een sterke interesse in de bosbouw en de bosbeweiding met varkens.  

De erven Roerdink, Meerdink, Bovelt en Hijink waren hofhorige goederen van het Huis 

Bredevoort en bleven dit tot 1795. Het erf Esselink was eveneens een hofhorig goed en 
behoorde tot het Stift Vreden.  

1250 tot 1650 
In deze periode nam de druk op het landschap aanzienlijk toe. Door de ontginning van 
grond en de toename van het aantal erven werd het gebruik van de gemene gronden 

steeds intensiever. De gemene gronden bestonden uit een gevarieerd landschap met natte 
heide- en grasvegetaties, struwelen, kleine veengebieden en opgaande broekbossen. Met 
name de bossen op de gemene gronden werden zeer intensief gebruikt. Het akeren met 

varkens en de verkoop van hout waren zeer lucratieve bezigheden. Tussen 1550 en 1600 
werd deze kaalslag goed zichtbaar en waren de meeste bossen op de gemene gronden 
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reeds verdwenen. De nog bestaande bossen waren privaat en lagen rond de erven. Deze 
erfbossen waren vaak enkele hectares groot en bestonden overwegend uit eiken. Enkel 

bij de hofgoederen Roerdink en Meerdink lagen nog grote – private – boscomplexen met 
overwegend opgaande eiken.  

Binnen Het Woold zijn grote delen van de gemene gronden reeds in de Middeleeuwen 
verdeeld dan wel exclusief toebedeeld aan een aantal erven. Mogelijk vanwege de druk op 
de gemene gronden of om de ontginning van deze gronden te bevorderen. De toename 

van het aantal erven vond binnen een aantal landschappelijke zones plaats. Enerzijds was 
er sprake van een verdichting van de reeds bewoonde zones en anderzijds werden nieuwe 
landschappelijke zones in gebruik genomen. Binnen de reeds bewoonde zones kwamen 

enkele grotere bedrijven tot stand. Deze nieuwe erven lagen tussen de reeds bestaande 
erven. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld Rauwerdink en Aarnink op het plateau en 
Kobus, Ros, Damkot en mogelijk Gerbeldink binnen de dekzandgebieden. Dit zijn alle 

aanzienlijke bedrijven die mogelijk zijn ontstaan door de splitsing van een ouder goed 
tussen circa 1250 en 1450. Het is opvallend dat een aantal van deze erven omstreeks 1650 

toebehoorde aan eigenerfden. Wellicht zijn deze gronden ooit als concessies ter 
ontginning uitgegeven. Deze erven hadden een aanzienlijke omvang en lagen doorgaans 
op de kleinere dekzandkoppen. 

Op de hofgoederen werden enkele cavesteden gesticht. Deze cavesteden waren 
onderhorig en behoorden tot het hofgoed. De betreffende erven lagen als een krans rond 

het hofgoed op de overgang naar de gemene gronden. De bedrijven waren klein en waren 
slechts beperkt gerechtigd tot de marke. Voorbeelden van dergelijke cavesteden zijn 
Boddewies en Wijkamp op het Lintum, Damme en Haken op Meerdink en ’t Loo op 

Roerdink.  

Nieuwe landschappelijke zones die werden ontgonnen, waren de kleinere 
dekzandkoppen op de keileemgronden en de lager gelegen natte dekzandgebieden. 

Teneinde deze gebieden te ontwateren werden complexe netwerken met watergangen en 
greppels gegraven die afwaterden op de hoofdwatergangen de Dambeek en Limbeek. Aan 

de zuidzijde van het Wooldse Veld, rond de keileemgronden, werden tussen circa 1450 en 
1650 enkele nieuwe erven gesticht. Het waren waarschijnlijk de graven van Anholt die 
deze ontginningen hebben geïnitieerd op de private veldgronden van een aantal 

omliggende erven. Ook aan de noordzijde van het Wooldse Veld kwamen in deze periode 
nieuwe ontginningen tot stand. Deze natte dekzandgronden werden eerst ontwaterd via 
de Limbeek waarna op enkele kleine dekzandruggen en dekzandkoppen erven werden 

gesticht, waaronder Rooks, ter Stege, Bras, Koninks en de Heurne. Aan de noordzijde van 
Het Woold waren het de leenmannen van de Plekenpol en Holthuizen die nieuwe erven 
stichtten op de nattere dekzandgronden langs de randen van de bestaande ontginningen. 

Dit waren onder andere de erven Vriezen en ten Siepe. 

Ook langs de randen van de hofgoederen op het plateau werden nieuwe gronden 

ontgonnen. Wederom waren dit kleinschalige enclaves met dekzandkoppen op de 
gronden met keileem en Tertiaire klei. Tussen circa 1450 en 1650 werden onder andere 
de erven Brummelstroete, Klumpers, Wiggers, Kulve, Wevers, ter Selle en de Haar 

gesticht. De ontginningen in de periode tussen 1450 en 1650 werden niet meer van 
bovenaf aangestuurd. Eigendomsverhoudingen omstreeks 1650 wijzen  erop dat het 
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vooral een lokale aangelegenheid moet zijn geweest. Het overgrote deel van deze erven is 
in 1650 in eigendom bij een nieuwe sociale klasse binnen Het Woold. Dit waren de 

eigenerfden die zelf het erf exploiteerden of deze verpachtten aan een derde. Omstreeks 
1650 zijn zeventien van de drieënvijftig erven in Het Woold in eigendom bij deze klasse. 
Binnen de oudst bewoonde landschappelijke zones domineerden nog steeds de klasse van 

bovenregionale adel, lokale adel en de kerkelijke instellingen.  

1650-1832 
Vanaf circa 1600 nam de macht en de rijkdom van de bewoners van de hofhorige 
goederen snel toe. Zij konden profiteren van een vastgestelde lage pachtsom en een 
afname van het gezag en de macht van de hofheer. Deze klasse werd ook wel aangeduid 

als scholten en scholtenboeren. Vanaf circa 1700 kocht deze klasse op grote schaal 
gronden en erven aan van onder andere de eigenerfden en de lokale adel die in financiële 
problemen verkeerden. De opkomst van deze klasse ging gepaard met een afname van de 

macht van de bovenregionale en de lokale adel alsmede de kerkelijke instellingen. Op de 
hofhorige goederen nam het aantal cavesteden in de periode tussen 1700 en 1832 

eveneens sterk toe.  

Ook binnen de andere landschappelijke zones werden op grote schaal nieuwe erven 
gesticht. In alle gevallen ging het om zeer kleine agrarische bedrijven. In de meeste 

gevallen was er sprake van de splitsing van bestaande erven en ontginningen langs de 
randen van bestaande cultuurgronden. Door dit proces trad een verdere verdichting van 
het reeds bewoonde landschap op. De natte delen van het plateau alsmede de lage en natte 

dekzandgebieden aan de noordzijde van Het Woold bleven nagenoeg onbewoond. In de 
periode tussen 1650 en 1832 verdubbelde het aantal erven van drieënvijftig tot 

honderdnegenentwintig.  

De stichting van nieuwe erven ging gepaard met een toename van het areaal bouwland 
binnen Het Woold. In 1650 hadden de Wooldse boeren 111 hectare bouwland onder de 

ploeg en in 1832 maar liefst 521 hectare. Deze toename was niet enkel te wijten aan de 
stichting van nieuwe erven. Ook op de bestaande erven naam het areaal bouwland sterk 

toe. In de meeste gevallen was er sprake van een verdubbeling of verdrievoudiging. De 
nieuwe bouwlanden waren doorgaans van een mindere kwaliteit dan de bouwlanden die 
in 1650 reeds aanwezig waren. Voor de uitbreiding werden solitaire bouwlandkampen 

aan elkaar gevoegd of uitgebreid op de lagere en nattere gronden. Op deze nattere 
gronden zijn veelal laarpodzolgronden alsmede tuineerdgronden ontstaan. 

Aan de oostzijde van Het Woold werd in deze periode een nieuwe landschappelijke zone 

ontgonnen. Deze zone lag nagenoeg volledig op het keileem en kon enkel geschikt worden 
gemaakt voor landbouwkundig gebruik door een aanzienlijke ophoging met plaggen. 

Rond dit complex ontstonden onder andere de erven Wiggershuizen, Lammers en 
Manshuizen. Om deze gebieden te kunnen ontwateren werd de Dambeek verlengd 
richting het westen en ontstond er een dicht netwerk aan kleine watergangen rond alle 

bouwlandkampen.  

Ook het areaal bos op de hofgoederen op het plateau nam in deze periode sterk toe. 

Mogelijk vanwege de slechte landbouweconomie werd er gezocht naar aanvullende 
inkomsten. Het surplus aan arbeidskrachten op de hofgoederen maakte het aantrekkelijk 
om deze intensieve ontginningen uit te voeren. Gebieden waar natte hooilanden, 
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elzenbroekbossen en struwelen lagen, werden ontwaterd. Hiervoor werden complexe 
netwerken met rabatten aangelegd. Op deze drogere gronden konden eiken worden 

geplant en kon efficiënter bosbouw worden bedreven. Voorbeelden van dergelijke 
bosgebieden zijn ’t Rot tussen Bovelt en Hijink alsmede het Kulverbos langs de verlengde 
Dambeek.  

Tussen 1700 en 1795 wisten een aantal aanzienlijke scholtenfamilies door aankoop en 
onderlinge huwelijken aanzienlijke complexen grond te verwerven. Na de Bataafse 

omwenteling konden deze families voor een kleine afkoopsom het volledig 
eigendomsrecht van de hofhorige goederen overnemen. Hiermee kwam hun macht in Het 
Woold op een absoluut hoogtepunt. In een periode van 200 jaar veranderde het gehele 

sociale landschap van Het Woold en wisten de hofhorige boeren zich op te werken tot 
grootgrondbezitters.  

 

5.3 Aanbevelingen voor nader onderzoek  

Tijdens dit onderzoek zijn naast een aantal nieuwe inzichten ook aanvullende vragen 
ontstaan. Het landschap en de ontginningsgeschiedenis van Het Woold bleken uiterst 
complex. Het onderhavige onderzoek is dan ook een onderzoek op hoofdlijnen. 

Detailstudies naar specifieke onderdelen kunnen het ontginningsmodel, wat hier is 
gepresenteerd, verder aanscherpen. De navolgende onderzoeken kunnen bijdragen aan 

de kennis over de ontginning van Het Woold: 

- Binnen Het Woold is nauwelijks archeologisch onderzoek uitgevoerd. Over de 
bewoningsdynamiek van voor de dertiende eeuw is dan ook vrijwel niets bekend. 

Nader archeologisch onderzoek naar boerderijlocaties kan nieuwe inzichten 
opleveren voor wat betreft de geschiedenis van Het Woold tijdens de Vroege en 
Volle Middeleeuwen; 

- De bouwlanden in Het Woold zijn nauwelijks onderwerp geweest van onderzoek. 
Bodemkundig onderzoek ter zake kan nadere informatie opleveren over de 

bodems waarop deze ontginningen tot stand kwamen. Daarnaast kan een dergelijk 
onderzoek de chronologische uitbreiding van bouwlandcomplexen nader in beeld 
brengen; 

- Voor wat betreft de vegetatieontwikkeling binnen Het Woold is gebruik gemaakt 
van een paleoecologisch onderzoek wat gedaan is in het Zwillbrocker Veen. Dit 
veengebied ligt op een afstand van circa 15 km van Het Woold. Een paleoecologisch 

onderzoek in het Wooldse Veen kan zorg dragen voor een meer accurater beeld 
van de vegetatieontwikkeling van Het Woold; 

- Tijdens de Middeleeuwen hadden de Westfaalse adel en Duitse kerkelijke 

instellingen veel bezittingen binnen Het Woold. Het is mogelijk dat in Duitse 
archieven zich nog veel stukken bevinden die betrekking hebben op goederen in 
Het Woold. Nader archiefonderzoek kan - in potentie - een belangrijke bijdrage 
leveren aan een completer beeld van de ouderdom van erven binnen Het Woold.  
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BIJLAGE    I   

 

          

Oppervlakte van de erven volgens verpondingskohier 1650    
          

     

Erf  Eigenaar Bouwland Hooiland Erfbos 

     

Hofhorige goederen          

          

Esselinck 
Hofhorig aan de Abdij te 
Vreden 9 Ja Ja 

Hijinck 
Hofhorich aan Sijn 
Hoogheit 8 Ja Ja 

Meijerdinck 
Hofhorigh an Sijn 
Hoogheit 8 Ja Ja 

Roerdinck 
Hofhorigh an t'huis 
Bredevoort 8 Ja Ja 

Te Boevelt Hofhorigh an sijn Hoogheit 8 Ja Ja 

Ten Lintum 
Hofhorigh an Sijn 
Hoogheit 8 Ja Ja 

          

Katersteden onder 
hofhorige goederen         

          

Wijcamp kaete Geert Lintum 2     

Ten Wijssche  kaete Lintum 2 a 3     

Ten Lo Kaete Roerdinck 2     

Ten Haken  Kaete tot Hijinck  1     

Ten Damme kaete tot Mijerdinck 3     

Ten Heeken kaete tot Mijerdinck 2     

Ter Haer Jan Hijinck 4   Ja 

          

Eigenhorige goederen 
(onder Anholt)         

          

Ten Damkaete Sijn Gen. Van Anholt  7     

Hietcamp Sijn. Gen. Van Anholt 4     

          

Anholtse goederen         

          

Copes Sijn Gen. Van Anholt  8   Ja 

Dropperse kavenstede Sijn. Gen. Van Anholt 2,25     

Coter kaete Sijn. Gen. Van Anholt 2     
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Dambeecke of Schroers  Sijn. Gen. Van Anholt 1,5     

Lammers Sijn. Gen. Van Anholt 4     

          

Leengoederen          

          

Havesaete Pleckenpoel Jor. Adrian van Eerde 18 Ja Ja 

Vriesen goet Jor. Adrian van Eerde 5 Ja Ja 

Ten Holthuis Jor. Eerde 8 Ja Ja 

Schepers kaetien  Jor. Eerde 0,06     

Konnincks  Roerdinck en Jor. Eerden 3   Ja 

Klanderman kaete  (red.) Adrian van Eerde 0,06   Ja 

          

Alodiale goederen         

          

Roecks kaete Bernt 5   Ja 

Ten Winckel kaete Bernt 3     

Kempers of Hijnck kaeter Bernt (Hijink?) 2,5     

Wijcharts kaetien Engbert Oinck  3     

Ter Kulve 
Gerrit Noordinck 
(Roerdink) 2     

Ruecks Stedeken (sonder 
huis) 

Gisbert Truien 

2     

Ter Hoerne kaete Herman 1,5     

Bleerkinck Herman Everts 9 Ja   

Bruenstraete kaete Jan Gijsberts  0,12     

Ter Calle kaete Jan Gijsberts cum suis 0,75     

Rauwerdinck Jan Gijsberts Jan Harders 7 Ja Ja 

Wibbels Jan ter Valtrijt 3     

Elverdinck Jor. Adrian van Eerde 8 Ja Ja 

Arninck Jor. Eerde  6 Ja Ja 

Ten Sipe 
Lambert Wamelincks 
erfgenn. en Jor. Eerde  4,5   Ja 

Broeckmans op Blerkinck 
kavenstede niet bekend   2     

Ter Kulve kaete Rutger Lebbinck 2     

Ross 
t'Witte Klooster te 
Boeckholt  8     

Storteler t'Witte Stift te Boeckholt 8     

Ten Paste t'Witte Stift te Boeckholt 1,5     

Wevers Warner 1     

Brass kaete  Wessel 1,31     

Ter Stege kaete Wessel 1,5     

Klumpers Wessel 2     
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BIJLAGE    II   

 

 

                    

Herendiensten in Het Woold            
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Esselinck X X X         X   

Hijinck X X X         X   

Meijerdinck X X X         X   

Roerdinck X X X         X   

Te Boevelt X X X         X   

Rauwerdinck X X X             

Storteler   X X         X   

Ten Lintum X X               

Havesaete Pleckenpoel X X           X   

Elverdinck X X               

Ross X X           X   

Bleerkinck   X               

Wijcamp kaete       X           

Vriesen goet       X           

Ten Holthuis       X           

Konnincks        X           

Ter Kulve       X           

Ter Haer       X           

Arninck       X           

Ten Sipe       X           

Ten Damme         X         

Klanderman kaete          X         

Wibbels         X         

Brass kaete          X     X   

Ter Stege kaete         X         

Klumpers         X         

Ten Damkaete           X       

Copes           X       

Hietcamp                 X 

Ten Wijssche              X     



131 

 

Roecks kaete             X     

Ter Hoerne kaete             X     

Ten Lo                   

Ten Haken                    

Ten Heeken                   

Dropperse kavenstede                   

Coter kaete                   

Dambeecke of Schroers                    

Lammers                   

Schepers kaetien                    

Ten Winckel kaete                   

Kempers of Hijnck kaeter                   

Wijcharts kaetien                   

Ruecks Stedeken (sonder huis)                   

Bruenstraete kaete                   

Ter Calle kaete                   

Broeckmans op Blerkinck kavenstede                   

Ter Kulve kaete                   

Potterkampe (red. zonder erf)                   

Ten Paste                   

Wevers                   
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