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Voorwoord 

In de eerste twintig jaar van mijn leven ben ik op veel plekken in 
Nederland, maar ook daarbuiten geweest waar heggen en 
bomen de aanblik van het landschap bepalen. In al die jaren is 
het me niet opgevallen dat er grote verschillen te vinden kunnen 
zijn in het beheer, de plantsoorten en de ouderdom van deze 
bijzondere objecten. Dit veranderde in februari 2019, toen ik 
mijn eerste stapjes in een voor mij totaal nieuwe wereld mocht 
zetten. De wereld van de heggen en houtwallen ging voor me 
open. In de afgelopen maanden heb ik samen met andere 
heggenliefhebbers mogen leren hoe heggen gelegd worden 
onder leiding van Marius Grutters, ik heb beheerrelicten in oude 
heggen mogen opsporen onder het toeziend oog van 
heggendeskundigen Jef Gielen en Sjoerd Aertssen en ik heb 
gelezen hoe griezelig veel soorten heggen er in Europa 
voorkomen dankzij het werk van Georg Müller. Ik durf u te 
beloven dat ik vanaf diezelfde februari 2019 nooit meer een heg 
of houtwal voorbij zal lopen zonder te kijken naar de boomsoort 
en het landschap waar ze in liggen. Om het landschap rond de 
heggen te leren kennen heb ik veel gehad aan de kennis en 
kunde van mijn begeleider Professor Theo Spek. Ik hoop dat er in 
de komende jaren nog veel meer mensen de wereld van de 
heggen mogen ontdekken en dat alle heggenliefhebbers van Nederland de historische heggen 
kunnen waarderen, bewaren en gebruiken tot in de verre toekomst.  
 
Met dank aan Carlijn, Daan, Delano, Dennis, Jip, Laura, Mark en Steven om de scriptie te krijgen zoals 
deze nu is.  

 

  



 
- 4 - Samenvatting 

Samenvatting 

Heggenlandschappen maken een belangrijk onderdeel uit van het Nederlands cultureel erfgoed. 

Het gebruik van heggen en houtwallen als omheiningen is een eeuwenoud gebruik in het 

Nederlandse landschap. Tot zeer recent werd verondersteld dat de originele historische 

omheiningen niet bewaard waren gebleven in Nederland omdat ze al een lange tijd geen functie 

meer hadden en omdat de ruilverkavelingen in Nederland zeer grondig en grootschalig zijn 

uitgevoerd. In de afgelopen dertig jaar is echter gebleken dat Nederland hier en daar nog 

overblijfselen van deze bijzondere omheiningen bezit. Kenners, liefhebbers en deskundigen van 

heggen hebben zich in de afgelopen jaren geïnteresseerd in het historische beheer van heggen met 

het doel om de overblijfselen van deze heggen te kunnen beschermen en behouden.  

 

Dit onderzoek is gericht op de historische heggen en hun relatie met het landschap. Hiervoor is een 

historische kaartstudie gedaan van drie nationale historische kaarten uit de negentiende eeuw in 

het zuidoostelijk deel van het huidige Rijk van Nijmegen. Dit gebied is gekozen omdat er door 

heggenonderzoekers vanuit de provincie een onderzoek is gedaan naar de huidige stand van de 

hebben. Aangevuld met zeldzame luchtfoto’s uit de Tweede Wereldoorlog is er met deze drie 

bronnen een vergelijking mogelijk tussen de oude en hedendaagse stand van de heggen en 

houtwallen in het gebied. Aan de hand van een landschapstypologie en de beschikbare 

hedendaagse data zijn drie casussen gekozen in het onderzoeksgebied om de omheiningen, het 

landschap en het landgebruik en hun verbanden te kunnen onderzoeken. Hierin wordt uitgelicht 

hoe het verleden, heden en de huidige staat van de historische omheiningen in de landschappen is. 

Aan de hand hiervan wordt er gekeken hoe het landschap op te delen is in verschillende 

landschapstypen en -eenheden om zo het landschap en landgebruik beter te kunnen begrijpen. 
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Hoofdstuk 1: Inleiding 

1.1 Inleiding 

In grote delen van Europa werd het historisch cultuurlandschap gekenmerkt door heggen, 

houtwallen en stenen muurtjes.1  

Deze elementen waren voornamelijk, als sinds de prehistorie, in gebruik voor het omheinen van 

agrarische gebieden. De concentratie van deze veldomheiningen, de vorm, het materiaal en de 

techniek om de omheiningen gesloten te houden is gebieds- en tijdsafhankelijk. Vanaf de late 

middeleeuwen was er een toename in de gesloten veldomheiningen van hout en aarde in delen van 

West-Europa, terwijl er in Oost-Europa meer open graanlandschappen ontstonden.2 In West-

Europa werden de open akkercomplexen (open fields) eerst in Engeland, toen in Scandinavië en 

daarna langzaam op het vaste land geprivatiseerd, waardoor de afbakening van eigendom 

belangrijker werd.  

 

Vanaf de Tweede Wereldoorlog is het landschap in een hoog tempo aan het veranderen. Het dichte 

heggenlandschap maakte plaats voor grotere akkers en nieuwe omheiningen zoals prikkel- en 

schrikdraad of moderne houten hekken.3  

 

Figuur 1: Prikkeldraad (1a), Modern houten hek (1b) 

De heggen raakten hun nut kwijt voor de landbouw waardoor de kennis en kunde over het 

onderhoud en beheer van verwaterd is. De nog overgebleven exemplaren zijn in privaat eigendom, 

maar de meeste eigenaren zijn zich er niet van bewust dat ze een historische heg bezitten 

waardoor ze regelmatig worden geruimd bij een verbouwing.4 In de afgelopen dertig jaar zijn 

verschillende mensen onderzoek gaan doen naar het historische heggenlandschap en het historisch 

beheer van heggen. Tot voor kort werd er zelfs gedacht dat er helemaal geen overblijfselen meer 

bestonden van het Nederlandse heggenlandschap.5  

                                                
1 Müller, G. (2013), Volume I, p.30. 
2 Renes, J. (2010), p. 37. 
3 Müller, G. (2013), Volume I, p.30. 
4 Rackham, O. (1986), p.191. 
5 Persoonlijke mededeling: Aertssen, S. (8 oktober 2019), Wijchen.  
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In opdracht van de gemeente Wijchen en de gemeente Heumen doen heggendeskundigen Jef 

Gielen en Sjoerd Aertssen onderzoek naar het historisch beheer van heggen en houtwallen in deze 

gemeenten door middel van uitgebreide veldinventarisaties van beheerrelicten in oude heggen. 

Deze informatie vullen ze aan met informatie uit het archief.  

 

Dit onderzoek is gericht op de samenhang tussen landschapstypen, landgebruik en heggen. Door 

het vergroten van kennis over deze samenhang wordt het mogelijk om in de toekomst maatregelen 

te nemen om het historisch heggenlandschap te beschermen en te herstellen. 
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1.2 Heggen en heggenlandschappen: een introductie 

“Hagen horen bij het boerenland als duinen bij de zee.”  

– M. van Dinther, Volkskrant, 20196 

Geschiedenis van heggen in Europa  

Alle onderzoekers die schrijven over de historie van de heggen zijn het erover eens dat heggen 

lange tijd een bijzondere rol hebben ingenomen in het landschap. Heggen waren namelijk 

onmisbaar in de nederzettingsgeschiedenis, het landgebruik en de ontginningen van de mens. Al 

vanaf de prehistorie bouwden mensen hekken, wallen of heggen om zich te beschermen tegen 

grote wilde dieren, om de akkers tegen de wind te beschermen en om eigendommen of territoria te 

markeren.7  

 

De precieze ouderdom van omheiningen wordt onder heggendeskundigen bediscussieerd. De een 

stelt dat omheiningen van dode takken al 1,8 miljoen jaar bescherming bieden tegen wilde dieren 

of vijanden8, de ander denkt dat het een ontwikkeling is die pas voor het eerst op wat grotere 

schaal plaatsvond in de IJzertijd (800-0 v.Chr.) en Bronstijd (3000-800 v.Chr.). De onderzoekers 

denken wel allemaal dat veldomheiningen, in tegenstelling tot dorpsomheiningen, in de prehistorie 

net voor de Romeinse tijd zijn ontstaan. De eerste omheiningen hebben zich gedurende de 

prehistorische periode ontwikkeld van bossen takken op de grond tot weefsels van takken in een 

horde structuur, soms in combinatie met het opwerpen van een aarden wal.9   

 

In de late bronstijd en ook in de Romeinse Tijd werden raatakkers gebruikt. Dit waren vierkante 

stukken land met een vaste grootte die werden omgeven door een lage aarden wal als 

perceelgrensmarkering. Daardoor ontstond een microklimaat waarin gewassen beter groeiden.10 De 

romeinen gebruikten ook heggen om hun velden en erven te omheinen. De Romeinen, zo blijkt uit 

de teksten van Columella en Palladius Rutilius, bekende Romeinse landbouwspecialisten, dat ze 

waren overtuigd van de efficiëntie van de levende heg, omdat ze relatief goedkoop waren, 

gedurende een zeer lange periode in stand konden worden gehouden en niet gemakkelijk vernield 

konden worden. Uit De Bello Gallico van Julius Caesar blijkt dat gevlochten heggen ook in het 

gebied van de Nerviërs (in het tegenwoordige België) bestonden. Caesar beschrijft hier namelijk 

een houtwal waarbij de planten gebogen en aangeplant zijn. Deze beschrijving is vergelijkbaar met 

historische heggen die nog in de afgelopen eeuw voorkwamen in die streek. Waar Columella en 

Palladius Rutilius vooral de gang van zaken in Zuid-Europa beschreven, staat de beschrijving van 

Caesar bekend als de enige beschrijving uit de oudheid van heggen in Noordwest-Europa.  

 

                                                
6 Van Dinther, M. (2019). 
7 Chapman, L. (2001), p.2. 
8 Müller, G. (2013), volume I, p.41 & p.86. 
9 Müller, G. (2013), volume I, p.41-61. 
10 Chapman, L. (2001), p.2., Williamson, T. (2002), p.18. 
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De middeleeuwse periode de periode waarin heggen op grote schaal verspreid zijn over Europa. In 

deze periode werd er vanwege de doorgaande bevolkingsgroei veel land ontgonnen. Deze 

ontginningen omvatten boerderijen, tuinen en allerlei andersoortige landerijen die ofwel privaat 

ofwel collectief omheind dienden te worden. De akkers vormden destijds veelal open complexen die 

een collectieve omheining kregen. Op andere plekken lagen meer individueel beheerde hooilanden, 

weilanden, boerenerven, boomgaarden en tuingronden die elk omheind waren door een heg. Uit de 

late middeleeuwen is bekend dat de meeste bossen toen waren omgeven door wallen omdat ze 

voor een groot deel in eigendom waren gekomen van landheren die hun eigendommen duidelijk 

wilden afschermen. Ook werden de militaire potenties van wallen vaak benut, waardoor in het 

Engelse landschap nog veel historische defensiewerken die destijds een heg droegen kunnen 

worden aangetroffen.11  

 

In de late middeleeuwen specialiseerden veel gebieden in Noordwest-Europa zich in één à twee 

landbouwproducten.12 Deze trend zette in de zestiende en zeventiende eeuw door. Dit resulteerde 

in Engeland onder meer in sterk regionaal bepaalde vlechtstijlen. Daardoor kunnen experts ook 

tegenwoordig nog aan de soort heg kunnen zien wat de economische specialisatie van de 

desbetreffende regio is geweest. Meidoornheggen waren bijvoorbeeld heel hoog en dik, waardoor 

vleeskoeien en stieren in de wei konden worden gehouden. Op andere plaatsen werden de heggen 

daarentegen veel fijner gelegd, waardoor de heggen dun bleven maar ook onderin zeer dicht 

waren. In deze weilanden werden meestal schapen of geiten gehouden. In 1589 schreef John 

Fitzherbert zijn ‘Booke of Husbandry’ waarin in het hoofdstuk ‘How to plashe or pletche a hedge’ 

een handleiding staat hoe een heg moet worden gelegd met het oog op het houden van 

verschillend vee.   

 

In de Nederlandse cultuur waren heggen ook alom bekend. Nederland heeft omheiningen van dode 

takken gekend, hoewel deze nu nergens meer te vinden zijn, zijn ze wel te zien op Middeleeuwse 

prenten.13 Verder maakt hij duidelijk dat in Nederland zowel vlechtwerken omheiningen als 

traditionele houten hekken op grote schaal zijn toegepast in het verleden, met name in de 

middeleeuwen.  Hij veronderstelt dat deze varianten in Nederland pas in de zeventiende en 

achttiende eeuw hun bloeiperiode kenden. Het oudste tekstfragment dat tot nu toe gevonden is 

komt uit 1596 en betreft de koopakte van Joost Willemssen van Delft en Willem Janssen van een 

stuk hakhout van de procurator van Ravestein. In dit document staat dat heggen op wallen moeten 

worden gebogen en geknikt.  

 

In de negentiende eeuw werd er op grote schaal gebruik gemaakt van heggen bij de ontginningen 

van de woeste gronden en bij het privatiseren van gemeenschappelijk beheerde terreinen. Deze 

laatste opleving van de aanplant van heggen was echter van relatief korte duur. Al snel werd het 

prikkeldraad en stroomdraad uitgevonden en deden tractoren hun intrede, wat resulteerde in een 

                                                
11 Müller, G. (2013), volume I, p.41-61.  
12 Williamson, T. (2002), p.73.  
13 Müller, G. (2013), volume II, p.327-342. 
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schaalvergroting van de landbouw. Veel kleine percelen werden samengevoegd in onder andere de 

ruilverkavelingsplannen, waardoor veel heggen gerooid zijn en wallen geëgaliseerd. 

Functies van heggen 

Heggen waren niet alleen van belang omdat ze een defensieve of veekerende functie hadden.14 Ze 

werden daarnaast gebruikt als bron voor brandstof en voedsel, als verbeteraar van het 

microklimaat en als leefgebied. De heg bood een constante hoeveelheid hout per jaar. Hout is 

lange tijd van levensbelang geweest voor het maken van vuur, gereedschap, bouwmateriaal en als 

veevoer. Zeker op plaatsen waar weinig bos was, bood de heg uitkomst. Daarnaast zijn de 

vruchten en kruiden uit de heg een mooie aanvulling op het dieet van mens en dier. De heg heeft 

veel invloed op het microklimaat. Heggen kunnen wind, water en neerslag invangen. Zo kunnen ze 

overstromingswater afremmen en het sediment daarvan vasthouden, waardoor er op de akkers 

een vruchtbaar laagje achterblijft. Ook beschermen heggen tegen wind, en dus bodemerosie, en 

bemoeilijken ze indirect waterverdamping aan het oppervlak. Tenslotte zorgen de wortels van de 

heg dat de bodem van de akkers vochtig genoeg blijft voor de gewassen. Als leefgebied zorgen 

heggen voor verkoeling en een beschutte plaats tegen de zon. Daarnaast wonen insecten, vogels, 

amfibieën en kleine zoogdieren in de heg. Deze dieren beschermen de gewassen tegen vraat van 

ongedierte en helpen met het bestuiven van de planten. Ook als er vee in een perceel met heggen 

staat, kan het schuilen tegen de zon en beschutting zoeken tegen neerslag. Tot slot leverden 

heggen voedsel op, zoals bramen en rozenbottels. Voor veevoer werden de takken en twijgjes 

gebruikt.15  

 

In de huidige landbouw zijn veel van die oorspronkelijke functies in onbruik geraakt, maar zijn 

heggen juist om een andere reden steeds meer gewaardeerd. Zo worden ze, , vanwege hun 

esthetiek voor het landschap, als cultureel erfgoed beschouwd en dienen ze verschillende 

recreatiedoeleinden. 

Soorten heggen 

Er zijn heggen die, als er geen beheermaatregelen genomen worden uitgroeien tot bomige 

samenstellingen.16 Dit gebeurt met name als er es, eik, verschillende soorten iep, hulst, grauwe 

wilg, meelbes, vlier, boswilg, wilde kers, lijsterbes, haagbeuk, populier (zwart, wit of esp), wilde 

appel, beuk, els, meidoorn, veldesdoorn en plataan in de hoofdsoorten zitten. Heggen die ook 

zonder veel beheer een struik- of struweelachtig uiterlijk behouden, hebben als hoofdsoort vaak 

meidoorn, wegedoorn, sleedoorn, hazelaar, vlier, kornoelje, liguster of allerhande rozen soorten. 

De meeste heggen bestaan voornamelijk uit meidoorn, omdat deze soort snel groeit, geschikt is 

voor allerlei bodems en ook moeilijk doordringbaar vanwege de talrijke doorns. Diezelfde 

eigenschappen heeft de sleedoorn, alleen woekert deze plant veel meer, waardoor de sleedoorn net 

wat minder gebruikt wordt.  

                                                
14 Baudry, J. (2000), p. & Devon hedge group. (2015). Grutters, M. (2011), p. 61-63. 
15 Baas, H. et al. (2005), p.63-64.  
16 Williamson, T. (2002), p.70-71. 
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Van Nederland is het onbekend of er regionale verschillen waren tussen heggenbeheer en functies 

van heggen. In Engeland is daar uitgebreid onderzoek naar gedaan. Uit dit onderzoek is gebleken 

dat Engelse heggen zich enerzijds door de aangeplante boom- en struiksoorten, anderzijds door de 

ruimte tussen de aangeplante bomen of struiken, en tot slot ook door de beheersvorm, dat wil 

zeggen door het leggen of kappen van een heg.17 Tussen de gelegde heggen werden vaak 

hoogopgaande bomen aangeplant, overstaanders,  voor de houtproductie. Dit waren vaak eiken en 

essen. Deze bomen werden niet gelegd, maar wel eens in de 10-15 jaar gekapt tot een halve of 

anderhalve meter hoogte, zodat het hout gebruikt kon worden. In het geval van kapbeheer van 

heggen, werden de heggen eens in de tien jaar afgeschoren tot enkele decimeters boven de grond, 

waardoor de heg veel brandhout opleverde. Maar het was ook de meest riskante methode, omdat 

het moeilijk is om de stobben van de heg ondoordringbaar te houden voor vee. In natte weilanden 

en op hakhoutpercelen werd de veekerende functie van heggen meestal overgenomen of versterkt 

door greppels aan de zijdes van de heg. Die zorgden enerzijds voor de afwatering, anderzijds ook 

voor het tegenhouden van het vee.  

 

  

                                                
17 Williamson, T. (2002), p.73. 
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Heggen in Nederland 

De Nederlandse beheerstijlen zijn nog niet in detail bekend. Wel is er bekend dat Nederlanders 

gebruikt maakten van gevlochten heggen, vlechtwerken omheining, tuunwallen en houtwallen 

kende als perceelscheiding.18  

 

 

Figuur 2: v.l.n.r, v.b.n.o. Gevlochten heg (2a), vlechtwerken omheining (2b), Tuunwal (2c), Houtwal (2d) 

In de afgelopen 30 jaar is de interesse voor het Nederlandse heggenlandschap een beetje 

toegenomen onder burgers en wetenschappers. Het is begonnen met de organisatie Das & Boom in 

de jaren negentig van de twintigste eeuw projecten gestart om het heggenlandschap van 

Nederland terug te brengen.19 Jaap Dirkmaat, Jef Gielen, Thomas van Slobbe, Lex Roeleveld en 

Marius Grutters hebben zich ingezet om de Nederlandse legstijl te achterhalen. Een oude 

heggenlegger heeft hen informatie gegeven over zijn beroepspraktijk, waarna de mannen op 

cursus zijn gegaan in Engeland. Schriftelijk bewijs dat het heggenvlechten in Nederland er op een 

andere manier aan toe ging, is door deze onderzoekers niet gevonden. Wel is bekend geworden dat 

Nederlanders heggen vlochten door middel van het knikken en buigen van takken. Daarnaast werd 

er gebruik gemaakt van snoei- en knot technieken om overstaanders in heggen te beheren. Het 

beheer van gevlochten heggen kan sterk uiteenlopen omdat er verschillende manieren van het 

verstrengelen van planten en takken mogelijk zijn. Jef Gielen en Sjoerd Aertssen doen momenteel 

onderzoek naar de precieze vlechtstijlen in de omgeving van Nijmegen.20 

                                                
18 Baas, H. (2012), p.6-7. 
19 Müller, G. (2013), volume II, p.327-342.  
20 Persoonlijke mededeling: Gielen, J. (20 februari 2019), Heumen.  
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Müller heeft in zijn werk een aantal vlechtstijlen onderscheiden. Hem valt op dat het vlechten van 

heggen in Nederland geen systematiek lijkt te hebben omdat het buigen en knikken van takken 

volledig aan het toeval overgelaten is.  

 

Tot nu toe wordt verondersteld dat de eik, lijsterbes, zachte berk, gewone es, zwarte vlierbes, 

hulst, beuk, esdoorn, haagbeuk, wilde kersen, dennen en sparren de meest voorkomende bomen 

zijn in heggen. Voor struiksoorten is tot nu toe bekend dat de braam, meidoorn, vlier, 

kamperfoelie, hazelaar, sleedoorn, wilgen , klimop, de gangbare kornoelje, rozen, wilde aardbei, 

heide, duindoorn en blauwe bosbes het meest worden gebruikt. 

 

Volgens Henk Baas, onderzoeker bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, zijn de hoofdsoorten 

in heggen afhankelijk van de economische positie van eigenaren.21 Beuken werden door de 

welgestelden gebruikt omdat deze boom per stuk moest worden gekocht, waar meidoorn zelf te 

stekken is. Ook stelt hij dat soorten als braam, roos, sleedoorn, wilg, eik en es in de heg werden 

aangeplant om de heg dicht te maken. Deze laatste stelling is waarschijnlijk ten dele waar.  

 

Van de Engelse heggen is namelijk bekend dat toegevoegde soorten zowel te maken kunnen 

hebben met het dichten van gaten in de heg, maar dat het ook kan zijn ontstaan door natuurlijke 

zaaiing van planten in de heg, dat sommige soorten in vaste combinaties werden geplant en dat 

boomsoorten vaak aan een heg werden toegevoegd om de houtvoorziening te reguleren.22  

 

De heggen die nog bestaan zijn er momenteel slecht aan toe om drie redenen. Ze worden vaak 

veelvuldig te laag en te smal gesnoeid, waardoor bomen erg gewond raken en na dit herhaaldelijk 

te doen, niet meer te herstellen. Daarnaast is de kennis over het vlechten van heggen totaal 

verdwenen omdat het onderhoud nu vooral gebeurd met klepelmaaiers. De situatie blijft 

verslechteren volgens Müller totdat er een subsidieregeling komt die op accurate wijze de kwaliteit 

van de heg bevordert door het onderhoud op een goede manier te regelen.  

 

1.3 Stand van onderzoek 

Het onderzoek naar de relatie tussen heggen, landgebruik en landschap 

De eerste wetenschappelijke studies naar heggen werden gedaan in de jaren 1970 door de bioloog 

en historicus Max Hooper en zijn collega’s voor de publicatie ‘Hedges’ in 1974.23  Dit onderzoek 

heeft de populariteit van het onderzoek naar heggen doen toenemen in onder andere Frankrijk. De 

                                                
21 Baas, H. et al. (2005), p.63-64. 
22 Williamson, T. (2002), p.79-81. 
23 Rackham, O. (1986), p.194. Waarin hij deze publicatie aanhaalt: Pollard, E., Hooper, M. D., & 
Moore, N. W. (1974). Hedges (Vol. 58). Collins. 
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belangrijkste vondst in de studie van Hooper en zijn collega’s was het bedenken van een methode 

om de ouderdom van heggen te bepalen. Hooper vond namelijk een correlatie tussen het aantal 

soorten en de ouderdom van heggen: hoe meer soorten hoe ouder de heg. Later werd Hoopers 

statistische regel ook getoetst door andere, kritische wetenschappers die erachter kwamen dat de 

methode niet betrouwbaar was, omdat er tal van andere redenen kunnen zijn waarom een heg een 

afwijkend aantal soorten heeft dan wellicht op grond van de ouderdom zou kunnen worden 

vermoed.24 

 

Wat zeker is geworden uit alle onderzoeken naar de leeftijd van heggen is dat een oude heg niet 

per se meer soorten kent, omdat soorten in de heg niet uitsluitend zijn uitgezaaid in de loop der 

tijd, maar dat er van oudsher ook een groter assortiment van planten kan zijn aangeplant. Zo komt 

de combinatie van meidoorn en sleedoorn met op een min of meer vaste relatieve afstand houtige 

soorten zoals eik regelmatig voor volgens de Engelse historisch geograaf Tom Williamson in zijn 

‘Hedges and Walls’. Hij beschrijft hoe er meerdere soorten in een heg terecht kunnen komen. Het 

kan inderdaad zo zijn dat de soorten toenemen door natuurlijke zaaiing van verschillende soorten 

in de heg, maar hij stelt dat het waarschijnlijker is dat boeren zelf gaten in een heg dichtten door 

planten uit de tuin of uit het bos in de gaten te zetten of dat er een deel van de heg gerooid en 

ingeplant met andere plantsoorten.25 

 

Naast de ouderdom van heggen is er ook veel onderzoek gedaan naar de periode waarin heggen 

voor het eerst zijn ontstaan. Waar de Duitse heggenspecialist Georg Müller in zijn boek ‘Field 

Boundaries of Europe’ begint bij 1,8 miljoen jaar geleden26, beginnen Britse historisch geografen 

zoals Williamson en Rackham bij de IJzer- of Bronstijd.  

 

Een ander belangrijk onderdeel van het heggenonderzoek richt zich op de materialen en het beheer 

van heggen. Op dit gebied is het werk van de Duitse heggendeskundige Georg Müller leidend 

omdat hij in zijn boek ‘Field Boundaries of Europe’ een overzicht geeft van alle mogelijke 

beheerstijlen en hegtypen die hij gevonden heeft in heel Europa. In Engeland hebben veel experts 

zich over de regionale verschillen in het heggenvlechten en heggenleggen verdiept, maar wat 

betreft het Europese vasteland zijn er niet veel mensen met dit type onderzoek bezig.  

 

Met name in Engeland maar ook in Nederland worden er handleidingen uitgegeven met 

beheerstijlen voor soorten heggen. Hoewel betwist kan worden of dit literatuur of bronmateriaal is, 

is deze informatie opgenomen in het literatuuroverzicht omdat de handleidingen gebruikt zijn om 

informatie over boomsoorten te koppelen aan het landschap en niet zozeer zijn gebruikt om de 

beheerstijlen voor dit gebied verder uit te zoeken. Voorbeelden van schrijvers zijn Jef Gielen in 

                                                
24 Williamson, T. (2002), p.78. 
25 Williamson, T. (2002), p.79-81. 
26 Müller, G. (2013), volume I, p.41 & p.86. 
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‘Handleiding Heggenvlechten’27, Marius Grutters in zijn boeken ‘Heggen en Heggenvlechten’28 en 

‘De Maasheggen, parel van mens en natuur’29, Paul Minkjan, Henk Baas, Hans Renes en Pieter 

Veen in het ‘Handboek cultuurhistorisch beheer’30, Lex Roeleveld en Jef Gielen in ‘Vlechtheggen van 

de Achterhoek’31. 

  

                                                
27 Gielen, J. (2011). Handleiding heggenvlechten. 
28 Grutters, M. (2017). Heggen en heggenvlechten, het praktische handboek voor aanplant, 

ecologisch en cultuurhistorisch beheer en restauratie van heggen. Grafipoint, Boxmeer. 
29 Grutters, M. (2011). De Maasheggen. Parel van mens en natuur, verleden, heden en toekomst 
van een uniek heggenlandschap. Vierlingsbeek.  
30 Minkjan, P., Baas, H., Parmentier, F., Raap, E. Van Woerkom, M., Van der Velden, M., Renes, H., 
Veen, P. en Bouwman, F. (2010). Handboek Cultuurhistorisch beheer. Landschapsbeheer 
Nederland. Meppel, Hooiberg Haasbeek. ISBN 9789071245213.  
31 Roeleveld, L. en Gielen, J. (2006). Vlechtheggen van de Achterhoek, heden, verleden en 
toekomst van een vergeten landschapselement. Stichting Landschapsbeheer Gelderland. Boxmeer. 
Corn Zelten Reclame.  
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Het landschapshistorisch onderzoek naar het zuidoostelijk deel van het Rijk van 

Nijmegen 

Het huidige Rijk van Nijmegen (samenvoeging van het landambt Maas en Waal en het voormalig 

Rijk van Nijmegen) is qua fysische geografie zeer gevarieerd en complex. Tegelijkertijd is het voor 

archeologen, historici en erfgoedspecialisten een boeiende plek. Het gebied is namelijk sinds de 

prehistorie bevolkt. Door de strategische ligging tussen de twee rivieren, hebben zowel 

machtsoorlogen en overstromingen hun stempel op het gebied gedrukt. In beide disciplines, de 

geografie en de historie, is veel kennis vergaard over dit interessante gebied.   

 

Fysisch geografische literatuur is nauwelijks beschikbaar over dit gebied. De belangrijkste schrijver 

op dit gebied is bodemkundige L.J. Pons, voorheen hoogleraar Bodemkunde aan de Universiteit van 

Wageningen. Hoewel hij zijn werken over het Land van Maas en Waal en het Rijk van Nijmegen 

schreef in de zestiger jaren van de twintigste eeuw, zijn deze werken nog steeds bruikbaar. Hij 

heeft het gebied dusdanig gedetailleerd in kaart gebracht dat zijn onderzoek veelvuldig gebruikt is 

als basis voor ruimtelijke ontwikkelingen in de omgeving, zoals de stedelijke uitbreidingen en de 

aanleg van de snelwegen in het gebied. Het onderzoek is nu nog relevant omdat hij veel meer 

nuances in de verschillende gebiedstypische bodems heeft aangebracht dan de standaardwerken. 

Een voorbeeld hiervan is het terraslandschap dat tussen de stuwwal van Malden en de zandrug 

tussen Overasselt en Wijchen ligt. Pons heeft de geulen en de terrassen heel precies aangegeven, 

terwijl deze in 2019 enkel een donkergroene kleur hebben op de bodemkaart.32   

 

Over de cultuurhistorie van het Rijk van Nijmegen is meer gepubliceerd. Een van de belangrijkste 

overzichtswerken is dat van de archeologen Heeren, Hazenberg en Brandenburgh. In hun 

“Voorname dames, stoere soldaten en eenvoudige lieden: begravingen en nederzettingssporen uit 

het Neolithicum, de laat-Romeinse tijd en Middeleeuwen te Wijchen-Centrum”33 beschrijven zij 

archeologische vondsten in detail, maar schetsen ze ook een historisch geografische context van 

Wijchen en het omliggende land.  

 

De rol die het zuidoostelijk deel van het Rijk van Nijmegen had in de Romeinse tijd, is op politiek 

en infrastructureel gebied beschreven door archeoloog en classicus A.W. van Byvanck in het boek 

‘Nederland in den Romeinschen Tijd’ uit 1947.34 In dit boek weidde hij een aantal pagina’s aan de 

rol van Nijmegen, Wijchen en Cuijk met de infrastructuur tussen deze drie plaatsen. Het bleek dat 

deze drie plaatsen niet alleen een sleutelrol vervulden voor de Romeinse handel met het westen en 

noorden van Nederland, maar ook dat de handel met Duitsland vanuit hier plaatsvond. Daarnaast 

was het een sterk gemilitariseerd gebied en hadden relatief veel Romeinen een villa in dit gebied.  

 

                                                
32 Pons, L.J. (1966). Bijlage 1. Oostblad. 
33 Heeren, S., Hazenberg, T., Brandenburgh, C. (2010), p.34, 123-127, 149-152.   
34 Van Byvanck, A.W. (1947).  
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Amateurhistoricus H. van Heiningen richtte zich op de waterstaatsgeschiedenis van het gebied.35 

Dit is relevant voor dit onderzoek, omdat het gebied sterk beïnvloed is door de rivieren. Heiningen 

laat zien dat de landbouw, een belangrijk aspect voor de lagergelegen delen in het Rijk van 

Nijmegen, sterk afhankelijk was van waterbeheersing. De waterbeheersing verliep eeuwenlang 

zeer stroef waardoor de bevolking arm bleef. Daarnaast blijkt uit  het onderzoek van Heiningen dat 

het Land van Maas en Waal, het huidige oostelijke deel van het Rijk van Nijmegen in verschillende 

oorlogen het grensgebied tussen de ene en de andere partij vormde, waardoor de 

leefomstandigheden voor de inwoners en economische ontwikkelingen van het gebied bemoeilijkt 

werden. Dit perspectief is belangrijk om de urgentie die de regering en de provincie hadden om 

een sterke visie voor de wederopbouw van de Tweede Wereldoorlog op dit gebied te kunnen 

begrijpen.  

 

In literatuur over de achttiende eeuw heb ik voor het eerst iets gevonden over heggen in 

Gelderland. In de heruitgave van Roessingh en Schaars van ‘De Gelderse landbouw beschreven 

omstreeks 1825’36 staat beschreven wat de landbouw in het onderzoeksgebied bijzonder maakte in 

vergelijking met de rest van Gelderland. In combinatie met de kadastrale gegevens uit HisGis37 

levert dit een goed beeld op van het landgebruik in het gebied.  

 

De landschapsbeschrijvingen ter voorbereiding op de ruilverkavelingen in het gebied en de visies 

op stedelijke uitbreiding van Nijmegen geven een gedetailleerder inzicht in de sociale, economische 

en ruimtelijke omstandigheden van de omliggende gebieden. De ‘Streekoriëntatie van het Rijk van 

Nijmegen’ geschreven door J. Luyten (1958)38 die voor de Katholieke organisatie in Den Bosch 

werkt, beschrijft de economische rol van Nijmegen en het type landbouwbedrijven en de 

bijhorende sociale omstandigheden voor inwoners. In ‘Streekplan Rijk van Nijmegen’ ligt de focus 

vooral op de rol van Nijmegen op het omliggende gebied. In dit boek, gemaakt door de Provincie 

Gelderland in 1968,39 staat de groei van de stad en haar industrie centraal. Na de ruilverkaveling 

van het Rijk van Nijmegen, wordt ook het ruilverkavelingsplan van het oostelijk deel van het 

voormalige Land van Maas en Waal gemaakt. Deze plannen worden gekenmerkt door een redelijk 

uitgebreide landschapsbeschrijving, zowel het landgebruik, de infrastructuur als de sociale 

omstandigheden. In dit plan worden een paar zinnen aan de heggen van het gebied gewijd.40  

                                                
35 Heiningen, H. (1972).  
36 Roessingh, H.K. & Schaars, A.H.G. (1996).  
37 HisGis. (2019), gevonden via: 
http://hisgis.fa.knaw.nl/?db=zzvs&layer=050Gelderland1832%20gebouwen&layer=050Gelderland18
32%20percelen&style=0&style=0&x0=149166.40413&x1=149234.422694&y0=487370.999695&y1=4
87302.981131 
38 Luyten, J. (1958). Streekoriëntatie van het Rijk van Nijmegen. Deel XI. Bossche Diocesane Bond der 
Nederlandse Katholieke Arbeidersbeweging.  
39 Provincie Gelderland. (1968). Streekplan Rijk van Nijmegen. Provinciale Staten van Gelderland.  
40 Centrale Cultuurtechnische Commissie. (1974). Rapport voor de ruilverkaveling Rijk van Nijmegen-
Zuid. Ministerie van Landbouw en Visserij.  
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1.4 Afbakening van het onderzoek 

Afbakening van het thema 

Dit onderzoek richt zich op historische omheiningen. Het gaat hierbij om heggen/hagen41, houtige 

singels, houtwallen die vroegere eigendoms- en/of gebruiksgrenzen aangeven, zowel in de 

bebouwde kom als daarbuiten. Om die reden is er geld toegekend aan Jef Gielen en Sjoerd 

Aertssen om in de gemeenten Heumen en Wijchen een grondig veldonderzoek te doen naar deze 

landschapselementen. Over de kennis die uit historische kaarten en foto’s kan komen is in 

Nederland niet veel bekend. In dit onderzoek wordt informatie over historische omheiningen uit 

historische kaarten gebruikt om heggen in een context van landschapstypen en landgebruik te 

plaatsen.  

Afbakening van het onderzoeksgebied 

Het onderzoeksgebied ligt tussen de Maas en de Waal in Gelderland. Het omvat een deel van de 

stad Nijmegen, Malden, Heumen, Nederasselt, Overasselt, Wijchen, Hernen, Leur en Balgoij.  

 

Figuur 3: Afbakening onderzoeksgebied 

                                                
41 Zie bijlage 2 voor de belangrijkste definities van historische omheiningen en afbakening van alle 
begrippen.  
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Het onderzoek naar heggen en landschapstypen interessant in dit gebied, omdat de geomorfologie 

van het onderzoeksgebied veel verschillende landschapseenheden en typen kent, waardoor dit 

gebied representatief kan zijn voor grotere gebieden in het rivierengebied en zuidoost Nederland. 

Daarnaast kan dit onderzoek bijdragen aan het onderzoek wat heggendeskundigen Jef Gielen en 

Sjoerd Aertssen uitvoeren in dit gebied. 

Afbakening van de onderzochte periode 

In de studie van de samenhang tussen landschap, landgebruik en heggen is  historisch 

kaartmateriaal cruciaal. Historische kaarten die op een voldoende detailniveau gemaakt zijn om 

heggen te kunnen onderscheiden zijn van het onderzoeksgebied uitgegeven vanaf 1850. Een deel 

van het onderzoeksgebied is echter al in 1813 vastgelegd. Deze data vormen het startpunt van 

mijn onderzoek. Naast de focus op dit oude kaartmateriaal is ook de actuele inventarisatie van 

historische heggen in het gebied van belang, waardoor de onderzoeksperiode van 1813 tot nu 

reikt.  

1.5 Probleemstelling en onderzoeksvragen 

Door het verdwijnen van heggen en het opstarten van initiatieven om heggen te herintroduceren in 

het landschap is het belangrijk om de heg op een bewuste manier te beschermen en initiatieven op 

de juiste locaties te ondersteunen. In deze studie wordt de samenhang tussen het landschap, 

landgebruik en heggen onderzocht.   

 

De verwachting is dat heggen nauw verbonden zijn met het fysieke landschap, omdat de fysische 

kenmerken een sterke invloed hebben op de landgebruiksmogelijkheden van het landschap. 

Daarnaast bepaalt het landgebruik of heggen nodig zijn om het landgebruik te kunnen blijven 

uitoefenen. Om dit te onderzoeken is er een kernvraag opgesteld, die gericht is op de combinatie 

van de historisch gegroeide en de huidige situatie:  

 

Welke typen heggen kwamen tussen ca 1800 en nu voor in de verschillende landschappen en 

landgebruikseenheden van het zuidoostelijke deel van het huidige Rijk van Nijmegen?  

 

Deze meer algemeen geformuleerde kernvragen vallen uiteen in een aantal meer specifieke 

deelvragen: 

1. Welke landschapstypen en landschapseenheden zijn te onderscheiden in het zuidoostelijke 

deel van het huidige Rijk van Nijmegen? 

2. Hoe zijn heggen op historisch kaartmateriaal vastgelegd? 

3. Waar lagen de historische heggen binnen de bovengenoemde landschapstypen en 

landschapseenheden?  

4. Waar in deze landschappen en landschapseenheden zijn deze heggen zijn het beste 

bewaard gebleven? 
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1.5 Bronnen en methoden 

In deze paragraaf wordt aangegeven welke bronnen er worden gebruikt voor het beantwoorden 

van de verschillende onderzoeksvragen. Deze methoden zijn eerst samengevat in een schema 

waarna de verschillende methoden in sub paragrafen worden toegelicht.  

 

Tabel 1 Overzicht van de gebruikte bronnen en methoden voor het antwoord op de onderzoeksvragen 

Vraag Bron Methode 

1.Welke landschapstypen en 

landschapseenheden zijn te 

onderscheiden in het 

zuidoostelijke deel van het huidige 

Rijk van Nijmegen? 

Kaartmateriaal: Bodem-, Bonne- 

en geomorfologische kaart 

Literatuur: Pons, Stouthamer en 

Jongmans 

 

Beknopte Landschapsbiografie 

samenstellen op het gebied van 

fysische geografie en het 

landgebruik omstreeks 1900 

 

1.Hoe zijn heggen op historisch 

kaartmateriaal vastgelegd? 

2.Waar lagen de historische 

heggen binnen de 

bovengenoemde landschapstypen 

en landschapseenheden?  

Kaartmateriaal: Tranchot, TMK en 

Bonnekaart 

Literatuur: Historische 

beschrijvingen, essays in het 

jubileumboek van 

Tweestromenland, beschrijving 

van Gelderse Landbouw in 1815, 

monumentenboek, artikelen uit de 

krant rond 1930 

Aanvullend: Luchtfoto’s uit de 

Tweede Wereldoorlog,  

Historische kaartstudie om 

legenda’s te verduidelijken.  

Casestudy benadering voor drie 

gebieden die allemaal staan voor 

een verschillend landschapstype.  

4.Waar in deze landschappen en 

landschapseenheden zijn deze 

heggen zijn het beste bewaard 

gebleven? 

Veldinventarisatie van Jef en 

Sjoerd, Google Earth, Google 

Streetview en eigen excursie 

Op basis van de historische 

kaarten kijken naar de luchtfoto’s, 

plaatsen markeren die altijd 

heggen hebben gehad. Vervolgens 

in het veld kijken wat voor groen 

het is. 
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Landschapsbiografie 

De landschapsbiografie wordt door Meijles en Spek (z.j.) als ‘een levensloopbeschrijving van een 

steeds veranderend landschap’. Het landschap wordt gezien als een decor wat door de tijd 

veranderd onder fysische en sociale omstandigheden. Om het landschap te beschrijven en te 

begrijpen vanuit dit perspectief is een interdisciplinaire studie nodig. In het tweede hoofdstuk is dit 

uitgangspunt gebruikt om het landschap te beschrijven. De landschapseenheden en 

landschapstypen zijn bepaald op basis van fysieke kenmerken afkomstig uit de bodemkaart en de 

geomorfologische kaart van het gebied. Deze informatie wordt daarna gekoppeld aan het 

landgebruik uit de negentiende eeuw om een samenhangend beeld te vormen van landgebruik en 

het fysieke landschap. 

Vaststellen van landschapstypen 

Om de indeling van deze landschappen inzichtelijk te maken op kaartmateriaal zijn er in ArcMap 

van de bodemsoorten en geomorfologische eenheden selecties gemaakt om de gebieden met 

dezelfde kenmerken te selecteren. In detail is dit als volgt gegaan: Open attribute table Select by 

Attributes Tool selectie op basis van de kolom ‘CODE’. Voor iedere landschapseenheid zijn de 

bijbehorende bodemcodes en geomorfologische codes ingevoerd waardoor de selectie op een 

precieze wijze kon plaatsvinden.  

 

Als voorbeeld is hieronder de code voor de geomorfologie van het zandlandschap weergegeven. 

Allereerst zijn alle mogelijke codes voor dit landschapstype uitgezocht. Vervolgens is er in de 

Attribute Table gekeken of deze codes ook voorkwamen in het gebied. Dit kon zo gebeuren omdat 

de legenda per kaartblad van de clickable map van Van Hall Larenstein is gebruikt. Het kaartblad 

was in alle gevallen groter dan het onderzoeksgebied waardoor er ook codes van buiten het 

onderzoeksgebied in de voorselectie zijn gekomen.  

 

Codes voor dekzand: 2M10, 2M13, 2M14, 2M8, 2M9, 2M15, 3K14, 3K16, 3L5, 3L6, 3N4, 3N5, 4F5, 
4H9, 4K14, 4L5, 4N4, 4N5, 5H6 

Codes voor stuifzand: 12B9, 12C2, 3K19, 3L8, 3L9, 4K19, 4L8, 4L9, 13C2, 12C3  

Codes voor rivierduin: 3K20, 4K20” 

 

De doorgestreepte codes waren niet aanwezig waardoor de selectie voor het zandlandschap er als 

volgt uit zag:  

“Select by attribute: (CODE = 2M8) OR (CODE = 3K14) OR (CODE = 3L5) OR (CODE = 

3N4) OR (CODE = 4K14) OR (CODE = 4L5) OR (CODE = 4N4) OR (CODE = 12B9) OR 
(CODE = 12C2) OR (CODE = 4L8) OR (CODE = 3K20) OR (CODE = 4K20)” 

 

De bodemkaart en de geomorfologische kaart laten echter geen ondergronden zien onder steden, 

dorpen en infrastructuur. Het onderzoeksgebied is sterk verstedelijkt, waardoor er veel witte 

vlekken in de kaart zouden vallen. Om de kaart rustiger te laten ogen en een mooie opvulling te 

geven, heb ik de plaatsen waar geen data van beschikbaar was zelf ingevuld op basis van zowel de 

historisch als fysische literatuur.   
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Historische landschapskarakterisering 

Op de topografische kaarten uit de periode 1830-1920 is het landgebruik in de verschillende 

landschapstypen duidelijk weergegeven. In deze periode was het op grote schaal kunstmatig 

verbeteren van agrarisch land nog niet echt begonnen, waardoor het landgebruik nog in sterke 

mate afgestemd was op de fysieke kenmerken van de bodem en de hoogteligging van de grond. 

Het inventariseren van het agrarisch grondgebruik zoals dat op de Bonnekaarten en Topografische 

Militaire Kaart te zien zijn levert een eerste inzicht op in de mogelijk aanwezige perceelsgrenzen. 

Gebieden die heel nat zijn hebben bijvoorbeeld veel vaker een sloot als perceelsgrens dan droge 

gebieden. Gebiedskenmerken als de soort nederzetting, de dichtheid aan sloten, het landgebruik, 

de hoeveelheid wegen en de ontwikkelingen van het landschap na 1920 bieden een goede basis om 

in een later stadium uitspraken te kunnen doen over de hoeveelheid heggen die nu nog aanwezig 

zijn in ieder landschapstype.  

Historische kaartstudie 

De Engelse professor Rackham stelt in zijn boek dat de heggen die in Engeland in de zestiende en 

zeventiende eeuw zijn ingetekend nog steeds op dezelfde plekken liggen als op luchtfoto’s uit de 

Tweede Wereldoorlog.42 De gedetailleerde kaarten uit Nederland zouden eenzelfde beeld kunnen 

opleveren. 

 

De eerste kaart die gedetailleerd genoeg is om onderzoek naar heggen te doen in een deel van het 

onderzoeksgebied is de Tranchotkaart, gemaakt tussen 1803-1813. De eerste kaarten die voor 

heel Nederland gemaakt zijn en die geschikt zijn voor het onderzoek naar heggen zijn de 

Topografische Militaire Kaart (1850) en de Bonnekaart (1870-1930). Deze kaarten bevatten naast 

wegen, waterwegen, dorpen en steden ook perceelsomheiningen en beplantingen.  

  

Figuur 4: De Tranchotkaart en de geraadpleegde Bonnekaartbladen van het onderzoeksgebied 

                                                
42 Rackham, O. (1986), p.188. 
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Selectie en uitwerking van drie casestudy’s 

Om te ontdekken welke symbolen precies relevant zijn voor het onderzoek naar heggen, om te 

zien of en in welke mate heggen in de verschillende landschapstypen voorkomen en om de stap 

van historische heggen naar de huidige situatie te maken heb ik voor een casestudy aanpak 

gekozen. Het hele Land van Maas en Waal is te groot om in detail uit te zoeken. Om toch alle 

landschapstypes te omvatten heb ik drie casussen gekozen.  Daartoe zijn de volgende criteria 

opgesteld:  

- alle afzonderlijke casussen moeten een of meerdere landschapstypen bevatten zoals die 

beschreven staan in hoofdstuk 2;  

- elke casus moet zowel afrastering, heggen als lanen bevatten op de Bonnekaarten en TMK; 

- elke casus moet zowel afrastering, heggen als lanen bevatten op de topografische kaart van 

1945 zoals te zien op topotijdreis; 

- elke casus moet bebouwing bevatten met verschillende landgebruiken op de kaart van 1900; 

- elke casus moet ook in 2019 nog rurale gedeelten bevatten. 

Dit laatste criterium is van belang voor de vertaalslag naar het heden. Zoals veel gebieden in 

Nederland is ook het casusgebied sterk verstedelijkt met een grote uitdijing van de stad Nijmegen. 

Nijmegen heeft omliggende dorpen opgeslokt, terwijl tegelijkertijd ook kernen als Malden en 

Beuningen sterk zijn verstedelijkt. Deze verstedelijking heeft ook tot gevolg dat plaatsen waar veel 

heggen voor leken te komen tegenwoordig onder huizen verdwenen zijn. Daarnaast heeft de 

ruilverkaveling veel perceelsgrenzen doen verdwijnen, terwijl dit juist de plaatsen waren waar veel 

hegsymbolen op de historische kaarten te zien zijn.  

Analyse historische foto’s 

De voor het onderzoek gebruikte historische foto’s zijn afkomstig uit het Tweestromenland-archief 

Wijchen. De belangrijkste bron zijn luchtfoto’s uit de Tweede Wereldoorlog.  

 

Het Rijk van Nijmegen heeft een belangrijke rol gespeeld in de bevrijding van Nederland, waardoor 

alle strijdende partijen verkenningsvluchten hebben uitgevoerd over het Land van Maas en Waal. 

Daarbij hebben ze luchtfoto’s van het gebied genomen.  De luchtfoto’s worden naast de historische 

kaarten geplaatst om beter inzicht te krijgen in de symbolen. Daarnaast is de lengte van de 

schaduwen van verschillende objecten gemeten om een onnauwkeurige berekening te kunnen 

maken van de hoogte van de heggen in het gebied.  

 

Het lastige aan dit materiaal is wel dat veel foto’s beschadigd zijn en van een te grote hoogte 

genomen zijn. Daardoor zijn details als heggen moeilijk waarneembaar Bovendien zijn sommige 

foto’s van boven de wolken genomen, waardoor soms delen van het gebied überhaupt niet 

zichtbaar zijn. Toch is het een nuttige bron omdat het een compleet beeld geeft van mijn drie 

casestudy’s.  
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Veldanalyse en analyse veldgegevens van actuele heggen 

De actuele heggen zijn middels een veldinventarisatie van heggenonderzoekers Jef Gielen en 

Sjoerd Aertssen gedaan. Zij hebben met een GPS-apparaat heggen in de gemeente Heumen en 

Wijchen ingemeten en gekarakteriseerd. Daarbij hebben ze foto’s gemaakt en formulieren 

ingevuld.  

 

Figuur 5: Een van de ingevulde inventarisatie formulieren 
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Figuur 6: De heggenonderzoekers bezig met heggen. Links Jef Gielen, rechts Sjoerd Aertssen 

Vervolgens is hun data verwerkt tot lijnobjecten in ArcMap zodat de heg niet als losse puntjes, 

maar als één object gezien kan worden in een dataverwerkingsprogramma. In mijn onderzoek zijn 

alleen de heggen die in de drie casestudy gebieden liggen nog eens bekeken, met name voor de 

ingevulde boomsoorten en beheerrelicten. Door de huidige geïnventariseerde heggen te vergelijken 

met de historische kaartstudie heb ik een inschatting gemaakt van de leeftijd van de heggen die nu 

nog in het veld te zien zijn.  

 

Figuur 7: Overzicht van de geïnventariseerde heggen geprojecteerd op de Bonnekaart 

 

Omdat ik het onderzoek van de veldinventarisatie niet zelf gedaan heb en omdat Google Streetview 
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niet in iedere straat in de omgeving is geweest, ben ik zelf op excursie gegaan in mijn drie casus 

gebieden. Ik heb hierbij gebruik gemaakt van de app Explorer waar ik aan de hand van mijn locatie 

kon zien waar ik me zou bevinden in het landschap van de negentiende eeuw. Alvorens deze 

excursie heb ik via luchtfoto’s van Google Maps en Esri gekeken op welke plekken er nog groen te 

vinden was, wat ook in 1930 al zo was. Met een uitgeprinte kaart van 1930, een viltstift, een pen, 

een camera en Explorer met de kaart van 1870 ben ik het veld in gegaan. Bij iedere heg waarvan 

ik dacht dat er potentie was om een hoge leeftijd te hebben ben ik gestopt en heb ik een streepje 

gezet op mijn 1930 kaart. Ondertussen heb ik aantekeningen gemaakt van gebouwen die sinds de 

Tweede Wereldoorlog niet echt veranderd zijn. Deze gebouwen heb ik op hoogte geschat zodat ik 

op de luchtfoto’s de lengte van de schaduw kon meten. Van speciale hegexemplaren of bijzondere 

rijen bomen heb ik foto’s gemaakt. 
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2. Landschapstypologie van het 

zuidoostelijk deel van het huidige Rijk van 

Nijmegen 

Het Rijk van Nijmegen ligt ingesloten tussen de Duitse grens, de rivier de Maas en de rivier de 

Waal. Deze bijzondere situering heeft voor een groot samenhangend landschap gezorgd, zowel op 

het gebied van fysische als historische geografie. Om de samenhang van de verschillende 

landschapstypen te kunnen begrijpen wordt het landschap eerst op een fysisch geografische 

manier benaderd. In dit deel worden de landschappen kort toegelicht in geomorfologische zin, 

waarna vervolgens landschapseenheden zijn vastgesteld. Voor alle landschappen geldt dat ze in de 

geologische periode van het pleistoceen zijn gevormd. De eerste drie landschappen in dit hoofdstuk 

zijn door een grote fluctuatie in klimatologische omstandigheden van het kwartair ontstaan, het 

laatste en jongste landschap is pas gedurende het holoceen gevormd tot het landschap dat we 

vandaag de dag waarnemen.43 De ligging van de landschapstypen en –eenheden is te zien op de 

landschappenkaart in de eerste bijlage. Deze kaart is uit de scriptie uitneembaar waardoor de tekst 

en de kaart makkelijk naast elkaar te houden zijn.  

 

In het tweede deel van dit hoofdstuk wordt de nederzettingsgeschiedenis van de landschappen 

behandeld. De bewoningsgeschiedenis voor de negentiende eeuw wordt in een vogelvlucht 

besproken. In de conclusie zal een overzichtstabel inzicht geven in de landschapstypen, 

landschapseenheden en landgebruikstypen van het onderzoeksgebied.  

  

                                                
43 Stouthamer, E. et al. (2015), p.115.   
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2.1 Stuwwallandschap 

2.1.1 Geomorfologie 

Het saalien, de voorlaatste ijstijd in het kwartair omstreeks 150.000 jaar geleden, kende een 

periode waarin het landijs vanaf Scandinavië uitbreidde tot net voorbij Nijmegen. Door het gewicht 

en de voortstuwende kracht van het ijs is er land opgestuwd. Deze opstuwing is nog steeds 

zichtbaar in de vorm van de Nijmeegse Stuwwal.44 Toen het ijs, begon te smelten, moest het water 

afgevoerd worden. Het smeltwater stroomde richting Rijn en het huidige Maaswaalkanaal en nam 

op zijn tocht allemaal stenen, zand en grind mee naar beneden. Dit resulteerde in een enorme 

sedimentwaaier aan de westzijde van de stuwwal. Aan de westzijde van de stuwwal ontstonden 

plateaus die de overgang vormden tussen de sedimentwaaier en de top van de stuwwal.45  

 

De sedimentwaaier is opgedeeld in twee delen: het bovenste deel, waar stuwwalplateaus en 

sedimentwaaiers in elkaar overlopen, waardoor de gronden daar goed ontwaterd zijn en nooit 

overspoeld zijn geraakt door rivierwater. Tenslotte het onderste deel van de sedimentwaaier, de 

sandr, een laagte in het landschap waar al het sediment naar uitgespoeld is. Deze gronden zijn 

slecht ontwaterd en op veel plaatsen enkele keren overstroomd, doordat de Rijn of de Maas buiten 

hun oevers traden.  De stuwwal, het stuwwalplateau en de sandr zijn de drie deellandschappen van 

deze paragraaf.46   

2.1.2 Detailtypologie  

Op de moderne bodemkaart is moeilijk te zien waar de stuwwal, de plateaus en de sandr beginnen. 

Dit komt voornamelijk omdat het stedelijk gebied niet wordt meegenomen in de geomorfologische 

kaart.  Met name de plateaus en de noordelijke uitloper van de stuwwal zijn sterk verstedelijkt.  

Stuwwal 

De stuwwal ligt het hoogste in het landschap. De bodems zijn goed ontwaterd, maar op de 

plaatsen waar voldoende leem aanwezig is, is de grond toch vruchtbaar. Doordat er een lange tijd 

bos op de hoge stuwwal heeft gestaan, heeft de bovenste bodemlaag op de meeste plaatsen een 

diepbruine kleur. Op sommige plekken heeft de stuwwal een dikkere zwarte bovengrond. De 

zwarte kleur hangt sterk samen met vroeger landgebruik van de mens, doordat er op sommige 

plaatsen een esdek heeft ontwikkeld. Op de smeltwaterpoorten en op de net wat lagere delen rond 

de top van de stuwwal hebben namelijk altijd akkers gelegen. Dit was mogelijk doordat de planten 

                                                
44 Stouthamer, E. et al. (2015), p.185.   
45 Stouthamer, E. et al. (2015), p.191.   
46 De kaart is op basis van een combinatie tussen de volgende geomorfologische codes gebeurd in 
combinatie met een persoonlijke interpretatie van het stedelijk gebied:  

(CODE = '11/10R3' ) OR( CODE = '11/10S3' ) OR( CODE = '14B4' ) OR( CODE = '15B3' ) OR( 
CODE = '15B4' ) OR( CODE = '15/14S3' ) OR( CODE = '16A1' ) OR( CODE = '17A1' ) OR( CODE = 
'2S3' ) OR( CODE = '4G3' ) OR( CODE = '4H3' ) OR( CODE = '5H4' ) OR( CODE = '6G1' ) OR( 
CODE = '8D2' ) OR( CODE = '8D3' )  
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het water konden gebruiken dat de l leemdelen in de bodem vasthielden. Het huidige stadsdeel 

Nijmegen-Oost is op deze hoge stuwwal gelegen. 

Stuwwalplateau en smeltwaterwaaiier 

Dit is het op een na hoogste deel van de stuwwal, namelijk van ongeveer 10 meter tot 50 meter 

boven NAP.47 Deze gronden kennen van nature een goede waterhuishouding. In het huidige 

gebruik zijn ze nog beter ontwaterd dan vroeger. Toch wonen hier al lange tijd mensen, 

voornamelijk op de overgang van de plateaus naar de sandr. De huidige Nijmeegse wijk Hatert is 

op deze smeltwaterplateaus gebouwd. Van oudsher lagen de akkers op de plateaus en de 

graslanden aan de lagere kant van het dorp. 

Sandr 

Deze bodems kenmerken zich door veel slib op de grindlaag. Dit komt door overstromingen van de 

rivieren, waardoor de bodem meestal bestaat uit grind met daaroverheen een laag klei.48 Op een 

aantal plekken is de bovengrond zwart door de hoge vochtigheid en groei van bos. Met name natte 

bossen, zoals elzenbroekbos, kwamen op de sandr veel voor, waardoor de humuslagen in de 

bodem heel dik zijn. De bodems hebben een bijzonder kenmerk: op veel plaatsen ligt namelijk een 

harde laag tussen het slib en het stuwwalsediment. Deze harde laag is een samenklontering van 

mineralen meestal bestaande uit ijzer- en mangaanverbindingen, die meekwamen met het 

kwelwater uit de stuwwal. Op de plaatsen waar het kwelwater niet naar de oppervlakte trekt, is de 

bodem gepodzoliseerd omdat de waterstanden daar erg wisselend zijn.49 De zomerwaterstanden 

zijn in principe laag, maar in de winter is er veel wateroverlast. Dit komt doordat de klei de 

inzijging van het regenwater tegenwerkt. Hierdoor werd het land historisch gezien gebruikt als 

hooiland. De dikte van de kleilaag heeft veel invloed op de bodemontwikkeling en wordt door Pons 

aangeduid als de gY1 gronden.50 Een groot deel van deze sandrs is onder jongere afzettingen 

verdwenen. Dit is bijvoorbeeld het geval in Weurt.  

  

                                                
47 Pons, L.J. (1966), p.96-97. 
48 Pons, L.J. (1966), p.96-97. 
49 Pons, L.J. (1966), p.99. 
50 Pons, L.J. (1966), p.105. 
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2.1.3 Schema 

Tabel 2 Overzicht van de fysieke kenmerken van het stuwwallandschap 

Landschaps- 

eenheid 

Geomorfologie Bodem Water 

toestand 

Hoogte Historisch 

landgebruik 

Stuwwal  Opstuwing van 

de bodem door 

ijs 

Ooivaaggrond 

(Ld5g), 

Kalkloze 

zandvaag-

gronden 

(gZb30)  

 

Goed 

ontwaterd 

100-50 m 

NAP 

Naaldbos op 

de top en 

akkers in 

smeltwaterpoo

rten 

Stuwwalplate

au & sandr 

Sediment-

transportatie 

door smeltwater 

Moderpodzol 

(gY30, gcY30) 

enkeerdgrond 

(bEZ23, 

gbEZ30) 

Goed 

ontwaterd  

10-50 m NAP Akkers 

Sandr & 

daluitspoeling

waaier 

Sediment-

transportatie 

door smeltwater 

Oude 

rivierkleigrond

en (kRd3, 

kRn2g, kRn2) 

Rivierkleigron

den (Rd90A, 

Rd1oc), 

kalkhoudende 

zandgronden 

zonder humus 

(gpZn30) 

Goed, 

redelijk goed 

ontwaterd 

3-10 m NAP Hooiland en 

broekbos 
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2.2 Oud rivierterraslandschap 

2.2.1 Geomorfologie 

In het Pleistoceen zijn de Maas en de Rijn een paar keer van stroomrichting veranderd. Daardoor 

hebben de rivieren, in plaats van ten noorden en zuiden van het Rijk van Nijmegen gestroomd, ook 

een tijdje van zuid naar noord langs de Nijmeegse stuwwal gestroomd (figuur 8).51 

 

Figuur 8: Loop van de Maas en de Rijn gedurende 10 fases in het pleistoceen. De rode cirkels accentueren het 
deel van het onderzoeksgebied waar het oud rivierterraslandschap nog steeds aan de oppervlakte 
waarneembaar is.   

                                                
51 Peeters, J. et al. (2014), p.180.  
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De loop en het gedrag van een rivier wordt bepaald door het klimaat, onderliggende gesteentes en 

de helling van de rivier van bron tot de zee.52 Doordat het sneeuwsmeltwaterregime van rivieren in 

periglaciale perioden een afvoerregime met grote wisselingen in de hoeveelheid af te voeren water 

kent, hebben de rivieren een brede stroomvlakte die periodiek geheel volloopt met water en die in 

de rest van de tijd grotendeels droog blijft. Daardoor ontstaat een geulpatroon tussen hoger 

gelegen sedimentbanken. Als de stroomsnelheid en de hoeveelheid af te voeren water hoog is, kan 

de rivier veel sediment vervoeren, waardoor de rivierbanken voornamelijk bestaan uit grind en 

zand. Als er water met een hoge stroomkracht overheen stroomt,  worden het grind en het zand 

wederom meegevoerd. Daardoor ontstaan weer nieuwe sedimentbanken.  Deze banken kunnen op 

hun beurt verlegd worden als de rivier zijn loop verandert, omdat sommige stroompjes verstopt 

raken als er minder water afgevoerd wordt. Hierdoor ontstaat er een systeem van verleggende, 

vertakkende en samenkomende riviergeulen.53  

 

In de interglacialen verdween de permafrost onder de vlechtende rivierbeddingen, waardoor de 

rivier zich verder kon insnijden in het landschap. Als er een glaciaal op een interglaciaal volgde, 

dan ontstond er een vlechtende rivierbedding op de plek van de ingesneden rivier. Dit zorgde voor 

rivierterrassen op verschillende hoogtes.  

 

Het rivierterraslandschap bestaat uit de hoger gelegen rivierterrassen, lagergelegen rivierterrassen 

en rivierbeddingen. In het huidige landschap is het hele terrascomplex als een laagte zichtbaar.  

 

Tegenwoordig ligt Heumen aan de zuidelijke kant van het gebied. Dukenburg ligt grotendeels in de 

noordoostkant van het oude rivierterraslandschap. Doordat dit oude terraslandschap een 

natuurlijke laagte vormt in het landschap, is het Maaswaalkanaal door dit gebied heen gegraven.  

2.2.2 Detailtypologie 

Een rivierterraslandschap bestaat eigenlijk altijd uit een rivierbedding en terrassen. De terrassen 

kunnen lager of hoger gelegen in het landschap zijn, maar worden altijd gekenmerkt door een 

zwak golvend reliëf.54 Op huidige kaarten is het onderscheid tussen de verschillende terrassen 

bijna niet te maken. De kaart van Pons geeft deze verschillen wel aan, de kaart die hij maakte is 

immers op schaal 1:25.000, Nazijn publicatie is echter veel aan het reliëf van het gebied 

veranderd. Dit komt door verschillende grondegalisaties. Om toch inzicht te krijgen in het verschil 

tussen de rivierbeddingen en de terrassen in de periode vóór 1970, is de kaart van Pons 

gegeorefereerd op de AHN.55   

                                                
52 Jongmans, A.G. et al. (2015), p.379. 
53 Jongmans, A.G. et al. (2015), p.392-394. 
54 Jongmans, A.G. et al. (2015), p.452-453.  
55 Het nadeel van georefereren in dit geval is dat er een deel van de nauwkeurigheid van Pons 
verloren is gegaan omdat de verschillen tussen rivierbeddingen en rivierterrassen op de kaarten 
niet makkelijk meer te onderscheiden is.   
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Rivierbeddingen 

Volgens Jongmans et al. bestaan hoger liggende rivierterrassen voornamelijk uit radebrikgronden 

en kuilbrikgronden met soms de classificatie poldervaaggrond. De bodemclassificatie die daarbij 

hoort is KRn1, KRn2 of KRn8. De rivierbeddinggronden bestaan typisch uit poldervaaggronden, 

geclassificeerd als KRn2 gronden. De rivierbedding wordt gekenmerkt door het ontbreken van 

biologische homogenisatie in de bovengrond. Een tweede kenmerk is de veengroei van meer dan 

twee meter dik op de laagste plaatsen. Dit veen kent mesotrofe of eutrofe omstandigheden.56 Op 

deze laagtes, met of zonder veen, kan jongere klei afgezet zijn door jongere rivieroverstromingen. 

Het gebruik van de terraslandschappen in het Rijk van Nijmegen is voornamelijk nat bos en 

grasland met op sommige plaatsen moeras. 

Rivierterrassen 

Op de rivierterrassen in het onderzoeksgebied is geen veenpakket gevonden, maar voornamelijk 

poldervaaggronden. In vergelijking met het typische rivierterraslandschap in Limburg liggen de 

terrassen in het Rijk van Nijmegen een stuk lager ten opzichte van de omgeving. Daardoor worden 

de terrassen in Limburg gebruikt voor woningen en de akkerbouw,57 terwijl in het Rijk van 

Nijmegen de terrassen voornamelijk worden gebruikt als natbos, grasland of akkers. Dit gebruik 

maakt de typische scheiding tussen terras en rivierbedding lastig te zien.  

  

                                                
56 Stichting bodemkartering Nederland. (1975), p.45. 
57 Jongmans, A.G. et al. (2015), p.452-453. 
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2.2.3 Schema 

Tabel 3: Overzicht van de fysieke kenmerken van het oude rivierterraslandschap 

Landschap Geomorfologie Bodem Waterhuishouding Hoogte Historisch 

Landgebruik 

Rivierterras Rivier in 

gematigd 

klimaat met 

genoeg verhang 

en gematigde 

sedimentaanvoer 

Drechtvaaggronden 

(Rv01C)  

Leek- 

Woudeerdgronden  

(pKRn1g) 

Ooivaaggrodn 

(kRd1, gKRd1) 

Poldervaaggrond 

(Krn2g, KRn8, 

KRn8g) 

Matig ontwaterd 6-10 

meter 

boven 

NAP 

Akkers en 

weilanden in 

een rationele 

verkaveling, 

met een 

aantal 

plekken natte 

bossoorten.   

Rivier-

bedding 

Glaciaal en 

pleniglaciaal 

door riviervlakte 

van vlechtende 

rivier en 

meanderende 

toestand 

Rivierklei met veen 

(Rv01c), 

Poldervaaggrond; 

klei (kRn8, kRn8g), 

Ooivaaggrond, 

lichte zavel 

(gKRd1), 

Poldervaaggrond; 

zware zavel 

(KRn2g) 

Slecht ontwaterd 6-8 

meter 

boven 

NAP58 

Bossen met 

kreupelhout 

of griendhout 

met en 

zonder sloten 

en weilanden 

 

  

                                                
58 3D-Analyst tool  Add surface information  input rivierbedding paars  surface layer= AHN  

Z-min, The lowest interpolated elevation value for multipoint and polyline features.  
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2.3 Zandlandschap 

2.3.1 Geomorfologie 

Het zandlandschap van het Rijk van Nijmegen is complex en bestaat uit verschillende zandbodems. 

De oudste zandlandschappen in dit gebied zijn de rivierduinen, gevolgd door de dekzanden en de 

stuifzandlandschappen.  Deze drie geomorfologische eenheden vormen meteen de typologie van 

deze landschapseenheid. Alle drie de landschappen zijn gevormd door de werking van de wind op 

het zand in de omgeving. Dit is echter allemaal in een andere periode of onder andere 

omstandigheden gebeurd. Daarom wordt de geomorfologie per detaillandschapstype besproken.  

4.3.2 Detailtypologie 

Dekzand 

Dekzand is in verschillende perioden van het pleistoceen afgezet onder invloed van de wind, altijd 

in koudere periodes waarin (delen van) Nederland geen landijsbedekking hadden, maar wel een 

toendra of poolvegetatie.59 Dekzand hoort daardoor bij de periglaciale afzettingen. Dekzand heet 

zo, omdat het zand oudere bodems bedekt en hiermee ook nieuw reliëf vormt. In de 

rivierlandschappen van Nederland liggen de dekzanden buiten de laat-pleistocene rivierdalen.  

 

Bij de bodemvorming in dekzandafzettingen ontbreekt humushoudend materiaal. Daarom hebben 

ze een heldere kleur.60 De verplaatsing van het zand door de wind heeft gezorgd voor een glanzend 

laagje op de zandkorrels. Het reliëf wordt in het onderzoeksgebied gekenmerkt door 

paraboolduinen in combinatie met plateauachtige vormen langs de rivier. Rivierduinen kunnen 

worden uitgelegd als een vorm van dekzand, maar hebben in deze landschapsindeling een apart 

landschapstype. 

 

In het Rijk van Nijmegen is het dekzand voornamelijk droog en met paraboolachtige vormen 

afgezet. Daardoor is het hoogteverschil meer dan 2 meter (figuur 9).61 De dekzanden in het 

onderzoeksgebied liggen in een strook tussen Wijchen en Heumen. De stand van het grondwater is 

in dit gebied variërend tussen II en VII. Dit is, behalve door het hoogteverschil tussen dekzand en 

het omliggende land, ook te wijten aan leemlagen in de bodem, die waterkerende lagen kunnen 

vormen waardoor de grondwaterstand hoog blijft.62 

 

 

 

                                                
59 Jongmans, A.G. et al. (2015), p.254-260.  
60 Jongmans, A.G. et al. (2015), p.254-260.  
61 Selectie van de Geomorfologische kaart op basis van een zoekselectie: ( CODE = '2M8' ) OR( 
CODE = '3K14' ) OR( CODE = '3L5' ) OR( CODE = '3N4' ) OR( CODE = '4K14' ) OR( CODE = '4L5' ) 

OR( CODE = '4N4' ) 
62 Pons, L.J. (1966), p.67-73. 
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Figuur 9: Dekzand – lichtgroene dikke lijnen op de AHN - in het Hatertse en Overasseltse vennengebied. De 
vennen zijn in de laagtes tussen de dekzand en stuifzandkopjes te zien. 

Een van de landschapskenmerken die vaak in dekzanden voorkomt zijn vennen. Vennen liggen 

vaak tussen de paraboolarmen van de dekzandparabolen en hebben zich in uitblazingsdepressies 

ontwikkeld. Door de hoge grondwaterstand op die plekken, ligt de grondwaterspiegel soms boven 

het maaiveld. Daardoor zijn meertjes in de uitblazingsdepressies ontstaan. Een voorbeeld hiervan 

zijn de Overasseltse en Hatertse Vennen. Hier liggen dekzandkoppen (soms herverstoven; 

stuifzand) met leemlagen ertussen, waardoor de grondwaterstand er niet-typisch hoog is.63 De 

vennen hebben altijd een zuidwest-noordoost oriëntatie, waarbij de hoge terreindelen aan de 

noordoostkant liggen. Hoe de hoge terreindelen ten opzichte van de vennen liggen, klopt in dit 

gebied niet helemaal meer, waarschijnlijk door de verstuiving van zanden in een latere periode.64 

Rivierduinen 

Rivierduinen zijn ook in periglaciale omstandigheden gevormd. Onder die omstandigheden hadden 

de rivieren vlechtende systemen, waardoor de rivier grote oppervlakten nodig had om pieken af te 

voeren. Dat resulteerde in brede rivierbeddingen.65 In drogere tijden had de wind vrij spel om alle 

losliggende zanddeeltjes uit de rivierbedding te verplaatsen naar het omliggende land. De typische 

rivierduinen van Nederland hebben een paraboolvorm. Ze kennen een reliëf van meer dan 1 meter 

en liggen vrijwel altijd aan de noord of oostkant ten opzichte van de rivier. Door de grote 

                                                
63 Pons, L.J. (1966), p.84-85. 
64 Jongmans, A.G. et al. (2015), p.262. 
65 Jongmans, A.G. et al. (2015), p.452-453. 
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hoogteverschillen op korte afstand domineren naaldbos en heidevelden. In de laagste delen, tussen 

de armen van de parabolen kunnen vennen voor komen.  

 

De paraboolduinen zijn ook in het Rijk van Nijmegen te vinden.66 De rivierbedding van de Maas is 

onder invloed van de wind naar het land verplaatst. Op veel plekken zijn delen van de rivierduinen 

in een latere fase bedekt met holocene afzettingen van rivieroverstromingen. Daarom zijn er 

eigenlijk geen rivierduinen te vinden in het gebied, alleen maar donken. Dat zijn rivierduinen die 

alleen met hun hoogste punten nog boven de holocene afzettingen terug te vinden zijn. De kopjes 

rivierduin zijn met name in Bergharen nog goed te zien (figuur 10).  

 

Figuur 10: Rivierduinen in Bergharen. De 3K20 en 4K20 gronden, de goudgele kleuren zijn rivierduinen die 
deels begraven liggen onder holocene afzettingen (donken). Op de grootste rivierduinkop is een latere 
stuifzandafzetting te zien.  

Op de hoogtekaart is dit extra goed te zien. De hoogte van de rivierduinkoppen ligt tussen de 10 

en 20 m boven NAP.  

 

Over het algemeen bestaan rivierduinafzettingen uit grof leemarm zand waar meestal podzolering 

heeft plaatsgevonden. Op goed ontwaterde paraboolduinen komen haarpodzols voor (hd30). In 

uitblazingsgaten komen veld- en moerpozolen voor (Hn30, vWp), en door herverstuiving zijn er 

plaatselijk duinvaaggronden gekomen (Zd30). Op sommige plaatsen heeft zich een bruine 

bosgrond ontwikkeld. De gronden zijn over het algemeen goed ontwaterd met een grondwatertrap 

variërend tussen III en VII.   

                                                
66 Geomorfologische kaart: ( CODE = '3K20' ) OR ( CODE = '4K20' ) 
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Stuifzand 

Over de oorzaken van stuifzand67 is nog niet alles bekend. In de meeste gevallen is het zand gaan 

verstuiven door overexploitatie van zandige bodems.68 In het Rijk van Nijmegen heeft het plaggen 

van heide ten behoeve van het potstalsysteem, in combinatie met overbegrazing van schrale 

graslanden door schapen, tot zandverstuivingen geleid. In beide gevallen ontstond een open 

landschap. Daardoor kon de vegetatie het zand niet vasthouden en heeft op veel plaatsen 

reliëfinversie plaatsgevonden: zandkoppen die eerst hoog waren, verstoven richting de laagtes en 

visa versa. Een ander kenmerk van stuifzandgebieden is dat ze vaak in nauwelijks bewoonde 

gebieden liggen. De verschillen tussen jong dekzand en stuifzand is dat stuifzand vaak wel wat 

humushoudend materiaal bevat en dof van kleur is, in tegenstelling tot dekzand,dat geen humus 

bevat en een glanzende korrel heeft.  

 

De bodemontwikkeling in het stuifzand is gering. Op de plaatsen waar dekzandkoppen zijn 

verdwenen komen vaak vlakvaaggronden (Zn21 bodems) voor. Op hogere plaatsen in het 

stuifzandlandschap zijn voornamelijk duinvaaggronden (Zd21 bodems) te vinden. Deze bodems 

hebben vaak een beginnend bodemvormend stadium van haarpodzolgronden in het mineraalarme 

moedermateriaal. Deze micro-podzols zijn niet gekarteerd. Daarnaast zijn er op gunstige plaatsen 

in het zandlandschap akkerlanden ontstaan die door eeuwenlange bemesting een enkeerdgrond 

hebben gekregen. Deze enkeerdgronden liggen typisch aan de randen van stuwwallen of van de 

overgang van zandgronden naar lagergelegen gebieden. Onder de enkeerdgronden zijn in veel 

gevallen nog paleo-haarpodzols of paleo-bruine bosgronden te vinden. Soms liggen de 

enkeerdgronden op veldpodzols als het gebied van oudsher niet goed genoeg ontwaterd was.  

 

  

                                                
67 Selectie van de Geomorfologische kaart op basis van een zoekselectie in de attribute table met 
de code: ( CODE = '12B9' ) OR( CODE = '12C2' ) OR( CODE = '4L8' ) 
68 Jongmans, A.G. et al. (2015), p.319. 
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2.3.3 Schema 

Tabel 4: Overzicht van de fysieke kenmerken van het zandlandschap 

Landschap Geomorfologie Bodem Water Hoogte Historisch 

landgebruik 

Rivierduin69 Windafzetting uit peri-

glaciale periode. Materiaal 

uit rivier opgeworpen op  

land, vaak in parabool-

vorm. Deze zijn half of 

geheel overspoeld geraakt 

door holocene 

rivierafzettingen waardoor 

poldervaaggronden 

ontstonden 

Poldervaaggrond (KRn2 

zavel & KRN8 klei en 

onbepaald: Rn15C, Rn44C, 

Rn47C, Rn67C, Rn95A, 

Rn95C) Ooivaaggrond 

(Rd10C, Rd10c, Rd90A, 

Rd90C) 

Vorstvaaggrond (Zb30) 

Duinvaaggrond Zd30, 

Vlakvaaggrond Zn30  

Goed tot 

redelijk 

goed 

ontwaterd 

Tussen 

de 10-

15 m 

NAP 

Akkers en 

bos 

Dekzand Windafzetting uit peri-

glaciale 

omstandigheden. Zand 

bedekt oudere 

afzettingen op veel 

verschillende manieren 

Dikke eerdgronden (bEZ30, 

EL5, cZd30, zEZ30, pZg30, 

pZn30, zEZ30).  

Moderpodzolgronden(cY30), 

Humuspodzolgronden 

(cHn30, Hn30, Hd30, Y30)  

Duinvaaggrond (Zd30, 

Zn23, Zn30) 

Leemvaaggronden (Ln5, 

pLn5) 

Zandvaaggrond (Zb30, 

Zd30, , Zn23, Zn30) 

Goed tot 

redelijk 

goed 

ontwaterd 

Tussen 

de 3-10 

m NAP 

Akkers en 

bos met af 

en toe een 

dorp 

Stuifzand Windafzetting die 

ontstaan is door 

overexploitatie van 

zandgronden door 

menselijk toedoen 

Hoge bruine 

enkeerdgronden (bEZ30).  

Moderpodzolgronden (cY30, 

Y30), Akkereerdgronden 

(cZd30, pZg30, pZn30),  

Humuspodzolgronden 

(Hd30, Hn30) 

Zandvaaggrond (Zb30, 

Zd30, Zn30) 

Goed 

ontwaterd 

Tussen 

de 10-

12 m 

NAP 

m.u.v. 

alle 

vennen 

en 

waters 

Heidevelden, 

Moerassen, 

naaldbos en 

akkers 

  

                                                
69 Intersect Analysis ArcMap van Rivierduingeomorfologische kaart & Bodemkaart 
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2.4 Jong rivierkleilandschap 

2.4.1 Geomorfologie 

Het jonge rivierkleilandschap is volledig ontstaan in het holoceen, de periode waarin we nu leven. 

Deze periode wordt gekenmerkt door een gematigd klimaat. Dat gematigde klimaat zorgt voor een 

regelmatigere afvoer van water en sediment, wat resulteert in een meanderde rivier. Hierdoor gaat 

de rivier zich in plaats van vlechtend, meanderend gedragen. De rivier snijdt zich in, waarna de 

binnenbochten stroomsnelheid verliezen en de buitenbochten wat harder stromen. Daardoor 

worden de buitenbochten steeds groter en slibben de binnenbochten dicht (figuur 11). Deze 

eigenschappen, samen met regelmatige overstromingen, resulteren in een constante verplaatsing 

van de rivierloop.70  

 

Figuur 11: Schematische tekening van een meanderend riviersysteem. De binnenbocht groeit, de buitenbocht 
erodeerd tot er mogelijke en doorbraak plaatsvindt waardoor de meander kan worden afgesneden.  

Mensen die naast een meanderende rivier wonen, willen  eventuele overstromingen tegengegaan 

door dijken aan te leggen. Doordat dijken het water opstuwen, is de impact van een dijkdoorbraak 

of overstroming extra groot, waardoor er speciale meertjes en gronden rondom de doorbraakplek 

ontstaan. In dit laatste landschap staan daarom de oeverwallen, de kommen, de doorbraakgronden 

en de oude waterlopen centraal.  

2.4.2 Detailtypologie 

Oeverwal 

Oeverwallen zijn ruggen die min of meer evenwijdig liggen aan de rivier. Ze ontstaan door 

rivieroverstromingen, waarbij zandige sedimenten of groter sedimentmateriaal op korte afstand 

                                                
70 Stichting voor de Bodemkartering. (1975), p.41-45. 
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van de rivier neerdwarrelt.71 In principe zijn de oeverwallen vruchtbaar en goed ontwaterd, 

waardoor er veel verschillende bomen en gewassen kunnen groeien. Oeverwallen sluiten meestal 

aan bij de loop van de rivier. Sommige oeverwallen zijn dan ook al sinds de Romeinse Tijd in 

gebruik. Als de rivier zich verlegt, kan een oeverwal verder van de rivier komen te liggen. Daardoor 

ontstaan paleo-oeverwallen. Het kerkdorp Balgoij heeft de zuidelijkste oeverwal als oeverwal in 

gebruik. De oeverwallen langs de twee hoefijzervormige rivierarmen zijn paleo-oeverwallen.72  De 

oeverwallen worden samen met de rivierbedding stroomrug genoemd.73  

Kom 

Kommen zijn vlakke laagtes in het landschap die tussen oeverwallen te vinden zijn. Oorspronkelijk 

groeien er, door de slechte ontwatering van de zware kleigronden, voornamelijk grassen, zegge en 

rietsoorten . Af en toe kan de kom worden onderbroken door rivierduinen. Dit is bijvoorbeeld het 

geval bij  de kom van Balgoij, die van de kom van Beuningen wordt gescheiden door de donken en 

het dekzandlandschap van Wijchen. Als de ontwateringstoestand van de kom slecht is, kan zich 

veen ontwikkelen op de bovenste laag. Dit veen kan weer overspoeld raken tijdens een volgende 

rivieroverstroming. Ook kan er bodemvorming optreden in de klei als de kommen goed ontwaterd 

zijn. Soms ontstaan watergeulen in de komgrond om het overtollige kwelwater, het rivierwater en 

het overtollige regenwater af te voeren. De mens heeft deze systemen zelf aangelegd in de vorm 

van weteringen.74  

Uiterwaarden 

Door de aanleg van dijken ontstond een duidelijk afgebakend gebied binnendijks. Dit was het 

achterland met nederzettingen, akkerlanden en hooilande. Tegelijkertijd ontstond een duidelijk 

gebied buitendijks, een grond die bij hoog water onder water kwam te staan. Deze uiterwaarden 

hogen zich langzaam op omdat er bij iedere keer dat de rivier over de uiterwaarden stroomt, 

sediment achterblijft. Hierdoor worden de uiterwaarden langzaam hoger dan binnendijkse gronden. 

De uiterwaardgronden worden gebruikt als wei- en hooiland, maar er kunnen ook zachthout-

ooibosssen voorkomen. Van oudsher zijn de gronden erg nat. In de twintigste eeuw zijn de 

uiterwaarden op veel plaatsen afgegraven ten behoeve van de baksteenindustrie. 

  

                                                
71 Selectie op de landschapskaart op basis van de bodemkaart ( CODE = 'Rd90A' ) OR( CODE = 
'Rd90C' ) OR( CODE = 'RnlSC' ) OR( CODE= ‘Rn95A’ ) OR( CODE= ‘Rn95C’ ) OR( CODE = ‘Rn94C’) 
OR ( CODE= ‘Rn67C’ ) OR ( CODE= ‘Rn66A’) 
72 Pons, L.J. (1966), p.32. 
73 Jongmans, A.G. et al. (2015), p.383-386. 
74 Jongmans, A.G. et al. (2015), p.383-384. 
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Oude waterlopen 

Deze laagtes in het landschap kunnen watervoerend of niet watervoerend zijn. Ze bestaan uit 

afsnijdingen van meanders – hoefijzervormige meren – of watergeulen die ontstaan zijn bij een 

doorbraak.  

Een mooi voorbeeld van het jong rivierkleilandschap is bij het kerkdorp Balgoij. Dit dorp ligt aan 

een oude meander, maar door de kanalisatie ligt het dorp nu vlakbij de rivier. De oude rivierarmen 

zijn in de huidige situatie nog steeds waarneembaar.  

2.4.3 Schema 

Tabel 5: Overzicht van de fysieke kenmerken van het jonge rivierkleilandschap 

Landschap Geomorfologie Bodem Water Hoogte Historisch 

landgebruik 

Rivierkom Holoceen komklei Rn46A, 

Rn47C, zeer 

zware kleigrond 

Rn44C).  

Slecht ontwaterd Laag Wei- en 

hooiland 

Oeverwal Holoceen Rd90A, Rd90C, 

RnlSC, Rn95A, 

Rn95C 

Rn94C, Rn67C, 

Rn66A 

Goed ontwaterd Hoog Akkerland, 

dorpen 

Uiterwaard 1300 n. Chr. Komt vaak 

overeen met 

oeveral- of 

komgronden 

Slecht ontwaterd Laag Wei- en 

hooiland 
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2.5 Historische geografie 

Nederzettingsgeschiedenis van het onderzoeksgebied 

De eerste nederzettingen in het Rijk van Nijmegen zijn op rivierduinen ontstaan. Deze gronden 

waren niet vruchtbaar, maar de mens heeft toch op deze gronden akkerbouw gepleegd.75 Bij 

archeologisch onderzoek zijn grote aantallen klokbekercultuurvondsten gedaan. In die periode 

werden met name het huidige stadscentrum van Nijmegen, het centrum van Wijchen en het 

huidige Malden bewoond.  

 

In de Romeinse periode werd de bewoning op de oeverwallen veel intensiever. Destijds 

overstroomden de rivieren nauwelijks meer en ook de afzetting van sediment was laag, waardoor 

de oeverwallen droge en veilige vestigingsplaatsen werden.76 De mensen leefden van landbouw, 

jacht en visserij. Tevens maakte het gebied onderdeel uit van belangrijke handelsnetwerken. 

Daardoor kwamen grondstoffen en producten uit andere delen van Europa in Wijchen en Nijmegen 

terecht. 77 Wijchen was met name belangrijk voor het transport van goederen over het water, 

Nijmegen profiteerde van de doorlopende wegen over de zandruggen in het omliggende 

landschap.78 Veel Romeinse vondsten in Overasselt, Nederasselt en Wijchen getuigen daarvan.79  

 

In de laat-Romeinse tijd (400 n. Chr.) raakten veel delen van Nederland onbewoond door 

volksverhuizingen en Bataafse invallen. Dit was in het onderzoeksgebied niet het geval omdat het 

Rijk van Nijmegen sterk gemilitariseerd was door de nabijheid van de Romeinse Limes en omdat 

het gebied belangrijk bleef voor de handel.80  

 

In de Middeleeuwen, vanaf 1250, nam het Graafschap Gelre de regie in het gebied over.81 In de 

eeuwen tussen de Romeinse tijd en de Middeleeuwen is de rivierwaterafvoer sterk gestegen, 

waardoor de bevolking regelmatig wateroverlast ervoer. Dat leidde tot het instellen van een 

belangrijke wet in 1321, waarin de Graaf van Gelre, Reinald II, een algemeen plan vaststelde om 

de watertoestand in het gebied tussen de Maas en de Waal te verbeteren.82 Ten tijde van het 

Graafschap Gelre (tot 1339) en het Hertogdom Gelre (1339-1795) werden talloze pogingen gedaan 

om een betere ontwatering van het land gelegen tussen de Maas en de Waal te verwezenlijken. In 

die eeuwen woedde een politieke strijd tussen het Rijk van Nijmegen en het Land van Maas en 

Waal. Als de afwatering niet snel genoeg ging, staken bovenstroomsen de dijken haaks op de rivier 

door. Dit was nadelig voor de benedenstroomse bewoners, de inwoners van het Land van Maas en 

                                                
75 Louwe Kooijmans, L. P. & Knip, A. S. (1974), p.23-25. 
76 Jongmans, A.G. et al. (2015), p.461-463. 
77 Heeren, S., Hazenberg, T. & Brandenburgh, C. (2010), p.149-152.  
78 Louwe Kooijmans, L. P. (1973), p.5.  
79 Byvanck, A.W. (1943), p.354-381.  
80 Barends, S. (2010), p.118. 
81 Heiningen, H. (1972), p.21. 
82 Heiningen, H. (1972), p.21. 
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Waal omdat zij te maken kregen met een overstroming. Dergelijke overstromingen waren niet 

alleen nadelig voor de landbouw, maar kostte de dorpsgemeenschappen ook veel geld om de 

schade te repareren. Over het algemeen betaalde het Rijk van Nijmegen niet mee omdat zij niet 

verantwoordelijk waren voor de afwatering in het benedenstroomse gebied.83 

 

Van de periode tussen 1300 en 1950 was de bevolking van het Land van Maas en Waal over het 

algemeen arm. De mensen leefden van hun akkers, moestuinen en gemiddeld twee tot vijf stuks 

vee. De bestaande bouwhoven zijn relatief klein en omvatten gemiddeld veertig bunder land, die 

vooral gebruikt werden voor de akkerbouw. Wei- en hooiland werd voornamelijk gepacht van 

edelen in de omgeving. De particuliere boeren die jaarlijks gronden moesten pachten, konden zich 

geen tegenvallende oogsten veroorloven. Dan zouden ze immers de pachtsommen niet kunnen 

opbrengen. De boeren met vee op het zand, waren afhankelijk van schaapkuddes en hadden geen 

opties om van vee te veranderen. Dat maakte hen kwetsbaar voor de grillen van de economie. De 

kleiboeren hadden meer vrijheid om gewassen te wisselen en ze hoefden in de meeste gevallen 

geen pacht af te dragen. Het nadeel was wel dat de extra verdiensten in goede jaren, opging aan 

zwaardere dijk- en polderlasten. Over het algemeen gold dat de boeren maar net konden 

rondkomen van de opbrengsten, die hun producten opleverden.84  

 

Met de komst van de Fransen in 1794 veranderde er veel in het gebied. Het Franse centrale gezag 

maakte een nieuw plan voor de ontwatering van het land tussen de Maas en de Waal. Voor het 

eerst werden er gedetailleerde kaarten van het gebied gemeten en uitgegeven en werd de 

economie van het gebied geanalyseerd.85 Uit deze gegevens blijkt dat er grote verschillen tussen 

de verschillende landschapstypen bestonden. Per deellandschap wordt eerst het landschap van de 

negentiende, begin twintigste eeuw beschreven, vervolgens wordt er één paragraaf geweid aan de 

huidige toestand in de landschappen. 

 

  

                                                
83 Heiningen, H. (1972), p.201 
84 Roessingh, H.K. & Schaars, A.H.G. (1996), p.426-427. 
85 Heiningen, H. (1972), p.210-213. 
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Stuwwallandschap 

Het stuwwallandschap is op te 

delen in drie delen. Waar de 

Waal de stuwwal raakt is de 

stad Nijmegen ontstaan.86 Ten 

westen van Nijmegen liggen de 

dorpen Neerbosch en Hees, 

omringt door akkerpercelen op 

de sandr. Langs de helling van 

de stuwwal en op de plateau’s 

lagen grotere akkercomplexen 

en heidevelden. De top van de 

stuwwal bestond vooral uit bos 

wat voornamelijk bestond uit 

eikenhakhout (figuur 12). Het 

Rijk van Nijmegen had relatief 

weinig eikenhakhout, behalve 

in de bossen net onder 

Nijmegen waar een groot deel 

van de opbrengst uit 

akkermaalshout van eiken 

bestaat.87 

 

Gedurende de achttiende en 

negentiende eeuw is het 

beheer van het bos door 

verschillende 

machtsovernames verzwakt 

waardoor het bos sterk gedund 

is door overexploitatie.88 

Verder zijn er tussen 1823 en 

1825 grote stukken bos ontgonnen ten gunste van de akkerbouw.89 Kenmerkend voor het 

onderzoeksgebied zijn de hoge inkomsten die akkerbouwers in het Rijk van Nijmegen, ook de 

oostzijde die niet in deze afbeelding is weergegeven, binnenkregen door akkeromheiningen van 

eikenhakhout.  

 

                                                
86 Bonnekaart. Schaal 1:30.000, noord is de bovenzijde van de pagina 
87 Roessingh, H.K. & Schaars, A.H.G. (1996), p.311. 
88 Roessingh, H.K. & Schaars, A.H.G. (1996), p.301-303. 
89 Roessingh, H.K. & Schaars, A.H.G. (1996), p.314-315. 

Figuur 12: Landgebruik op de stuwwal. Het paars omrande gebied is het 
stuwwallandschap, het middelpaars aan de westzijde vormt de grens 
tussen de sandr en de stuwwalhelling en het plateau. De licht paarse 
streep is de grens met de hoge stuwwal. 
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Tijdens en na de wederopbouw van 1944-1955 is het gebied sterk verstedelijkt, met een grote 

stedelijke uitbreiding van Nijmegen en een uitbreiding van Malden als satellietstad.90 Het bosgebied 

Heumensoord is verkleind in oppervlakte en wordt nu gebruikt als stadspark. Daarnaast zorgt het 

Maas-Waalkanaal, dat aangelegd is tussen 1920 en 1927 voor een scherpe tweedeling tussen het 

stuwwallandschap van het Rijk van Nijmegen en de broeklanden en dekzandlandschappen van het 

voormalig oostelijk deel van het Land van Maas en Waal.  

Oud rivierterraslandschap 

In dit landschap 

overheersen de 

broeklanden en 

loofbossen. In het 

noorden worden de 

percelen gekenmerkt 

door akkerbouw en 

loofbossen. Aan de 

westzijde zijn de 

percelen noordoost-

zuidwest georiënteerd, 

aan de oostzijde zijn 

de percelen noordwest-

zuidoost georiënteerd. 

In het midden ligt een 

groot bos dat deel 

uitmaakt van de 

buitenplaats 

Dukenburg. Aan de 

zuidzijde ligt het 

Heumens en Maldens 

broek. Hier zijn 

stukken moeras te 

vinden tussen de 

graslanden en liggen af 

en toe een paar 

akkers. Er is hier geen 

duidelijk verschil te 

zien tussen de 

voormalige rivierbeddingen en de rivierterrassen.  

 

                                                
90 Provincie Gelderland. (1968), p.61-63. 

Figuur 13: Landgebruik in het oud rivierterraslandschap waarbij de blauwe lijnen 
de oude rivierbeddingen voorstellen. Het groen omrande gebied zijn de 
rivierterrassen. 
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Inmiddels is het oud rivierterraslandschap volledig ontgonnen en op veel plaatsen geëgaliseerd. Dit 

was nodig voor de stedelijke uitbreidingen van Nijmegen in het noorden en door de aanleg van de 

wijken Hatert en Dukenburg91 en de aanleg van belangrijke infrastructuur zoals de snelweg A73 en 

het Maas-Waalkanaal. De gronden rond deze infrastructuur zijn onbebouwd gebleven.  

Zandlandschap 

 

Figuur 14: Landgebruik in het zandlandschap. Hier zijn de oranje omrande gebieden donken en rivierduinen, de 
knalgele gebieden zijn dekzanden en de zeer lichtgeel omrande gebieden de stuifzandgronden 

Het stuifzandlandschap wordt gekenmerkt door heide, bos en vennen. Er is hier nauwelijks 

bebouwing te vinden. Het stuifzandlandschap is grotendeels in gebruik als heideveld en in mindere 

mate als naaldbos. Kenmerkend voor het Rijk van Nijmegen was dat de heidegronden in bezit 

waren van de stad Nijmegen en het dorp van Wijchen.92 In 1825 waren de edelen van Wijchen de 

baas over de heidegronden die de woeste gronden aan plaatselijke boeren verpachten. Als de 

eigenaren geld konden verdienen, werden de gronden verkocht of in erfpacht uitgegeven aan 

belangrijke mensen die vervolgens de woeste grond door bos en akkers ontgonnen.93 De HisGis 

kaart bevestigd deze beschrijving over het eigendom van de Wijchense edelen uit 1825 niet. Op 

deze kaart zijn de zuidelijke heidegronden voornamelijk van het dorp Overasselt, de noordelijke 

heidegronden van het dorp van Wijchen. In de bijbehorende beschrijving van de eigenaar wordt er  

                                                
91 Provincie Gelderland. (1968), p.61-63. 
92 Roessingh, H.K. & Schaars, A.H.G. (1996), p.377. 
93 Roessingh, H.K. & Schaars, A.H.G. (1996), p.377.  
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niet over edelen gesproken. Alle heidevelden in de buurt van Malden zijn in bezit van de Stad 

Nijmegen.94  

 

Figuur 15: Eigendom Heidegronden. De gesloten lijn is in eigendom van het dorp van Wijchen, de gestreepte 
lijn is in eigendom van het Dorp van Overasselt, de lijn onderbroken door stippen is in eigendom van de Stad 
Nijmegen 

Het landgebruik op de dekzandgronden werd gekenmerkt door akkerbouw met bos met name 

akkers en loofbos komen veel voor. Er liggen veel wegen op de dekzanden, voornamelijk rondom 

percelen en op de helling van de zandgronden naar de komgronden aan de noordzijde.  

 

Het algemene gebruik van de rivierduinkoppen in het onderzoeksgebied wijkt wat af van de in de 

literatuur beschreven typische gebruiken van rivierduinen. In het Rijk van Nijmegen zijn er bijna 

geen heidevelden en naaldbossen te vinden, maar vooral dorpen,  akkers, en wegen met af en toe 

kleine stukjes bos. De dorpen Leur, Bergharen en Hernen liggen dan ook allemaal op een 

                                                
94 Kaart is 1:33.700, de noordzijde is naar boven gericht.  
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rivierduinkop. Door de goede waterhuishouding in vergelijking met de omliggende komgronden 

werden ook de rivierduinen voornamelijk als akker-naaldbos gebruikt. 

 

Begin negentiende eeuw kenden Heumen en Wijchen op verschillende plekken veengronden, zowel 

in de vennen van het zandlandschap als in de zeer slecht ontwaterde stukken komkleigebied. 

Heumen en Wijchen zijn de enige gemeenten waar vervening plaatsvond tussen 1823 en 1825. Dit 

was niet rendabel omdat het veen van slechte kwaliteit was door de grote hoeveelheid zand. 

Daarom waren de veengronden in gebruik als graslanden.95 

 

Inmiddels is Wijchen gegroeid in oppervlakte, dit is mede door de satellietfunctie die de stad 

verricht op het gebied van industrie in de omgeving.96 Het vennen-, dek- en stuifzandlandschap 

van de Hatertse Vennen is bewaard gebleven als natuurgebied. De gronden rond Wijchen die nog 

steeds gebruikt worden voor agrarische doeleinden zijn sterk vergroot in de ruilverkaveling. Ook in 

de rivierduinlandschappen van Bergharen, Leur en Hernen is de impact van de ruilverkaveling sterk 

terug te zien. De infrastructurele veranderingen vallen het meest op: nieuwe doorgaande wegen 

van het centrum van Wijchen naar de omliggende dorpen Daarom zijn ook hier de percelen veel 

groter geworden.  

 

                                                
95 Roessingh, H.K. & Schaars, A.H.G. (1996), p.369-317. 
96 Luyten, L. (1958), p.2. 
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Jong rivierkleilandschap 

 

Figuur 16: Landgebruik in het jonge rivierlandschap. Hier zijn de lichtgroen omlijnde gebieden de oeverwallen, 
de donkergroen omrande gebieden de uiterwaarden en de overgebleven stukken ingekleurde kaart zijn de 
kommen. De grijze massa's zijn de andere landschapstypen. 

Op de oeverwallen lag de plaatselijke infrastructuur die de dorpen op de oeverwallen met elkaar 

verbond. Rond de dorpen lagen veel akkers. De uiterwaarden en de kommen kenden deze 

bewoning niet en waren in gebruik als bos-, gras- of bouwland. De kommen werden regelmatig 

gebruikt als bouwland, maar als de rivier overstroomde bleef het water hier staan waardoor 

oogsten regelmatig mislukten. Daarnaast waren graanboeren afhankelijk van de prijzen van de 

markt. Toen de graanprijs aan van de negentiende eeuw hoog was, zijn veel elzenpassen uit de 

kommen gerooid. Toen de graanrpijs rond 1825 daalde, is de elzenpas teruggekeerd in het 

landschap. Naast de omheining van sloten werd de els veelvuldig in heggen gebruikt rond 

akkerlanden op de kleigronden. Het blad van de els kon in sloten worden opgevangen en 

vervolgens als groenbemester op het land worden gebracht.97 In andere Gelderse 

rivierlandschappen was de els in veel minder grote hoeveelheden aanwezig dan in het Rijk van 

Nijmegen.  

 

Specifiek voor het onderzoeksgebied is dat het eigendom van percelen in de omgeving niet vaak in 

bezit was van grote bouwhoven, zoals elders in Gelderland wel veel voorkomt. In het voormalige 

                                                
97 Roessingh, H.K. & Schaars, A.H.G. (1996), p.333. 
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Land van Maas en Waal waren er voornamelijk kleine bouwhoven in bezit van de 

landbouwgronden. De grote bouwhoven zijn door de toenmalige commissie van landbouw 

gedefinieerd als bedrijven groter dan 40 bunder en hadden in het onderzoeksgebied uitsluitend 

uiterwaardgronden in bezit. Uit de database van HisGis blijkt dat de percelen in de uiterwaarden 

voor het grootste deel in eigendom zijn van mensen met een middenstandsberoep. Deze eigenaren 

woonden vaak ook aan de Brabantse kant van de Maas en werden in de eigendomsregisters 

genoteerd met hun achternaam in combinatie met en cons. zoals Singendonck en cons. Naast deze 

eigenaren zijn er in mindere mate ook percelen in dorpsbeheer of in privaatbeheer van een boer uit 

een nabijgelegen dorp.98  

 

Voor de negentiende eeuw stonden er in de uiterwaarden vaak bomen. Deze zijn in de negentiende 

eeuw op grote schaal gekapt vanwege de goede houtprijzen.99 Langs de rivieren kwamen veel 

wilgen voor. Ook elzenpassen kwamen regelmatig voor. Elzen werden daarnaast gebruikt als 

omheining van sloten in de buurt. Rond de woningen was opgaand geboomte heel gangbaar, rond 

de rivieren werden daar dan ook vaak elzen en wilgen voor gebruikt. Ook de akkers en weilanden 

op de klei konden deze boomsoorten omheiningen hebben.100  

 

De geschiedenis van het rivierlandschap laat zich leiden door grote overstromingen die eens in de 

zoveel tijd voorkwamen. De laatste zware overstroming vond plaats in 1925 toen de Overasseltse 

dijk doorbrak. Premier Colijn vond dat het geen ramp was omdat overstromingen kenmerkend 

waren in de streek. In eerste instantie werden de Maas- en Waalers dan ook niet voor de schade 

gecompenseerd. Wel was de urgentie aanwezig om de Maas te normaliseren. Voor de uitvoering 

van de plannen was tijdens de crisisjaren pas geld.101  

 

Tijdens de wederopbouw in de late jaren ’50 werd de armoede onder de bevolking aangepakt. Met 

de sterke groei van de industrie in Nijmegen en Wijchen vertrokken veel knechten en loonwerkers 

naar de steden om daar te werken.102 Daarnaast veranderen de extensief beheerde ‘ruige velden' 

in nette polders met strakke akkers, sloten, wegen weiden en groepjes van boerderijen.103 Van 

oudsher waren de Maaskommen en oeverwallen vruchtbaar en goed waardoor dit gebied gericht 

was op de veehouderij. De Waalkommen en oeverwallen waren moeilijker te bewerken en hadden 

vaker graanteelt of fruitbomen. Tijdens de wederopbouw hebben de Waaldorpen zich verder  

                                                
98 In deze studie is niet na te gaan hoeveel grond alle grondbezitters in het onderzoeksgebied 

hadden en wat hun beroep precies was omdat de archieven bijhorend aan de HisGis kaarten de 

Tweede Wereldoorlog niet hebben overleefd.  

99 Roessingh, H.K. & Schaars, A.H.G. (1996), p.301-303. 
100 Roessingh, H.K. & Schaars, A.H.G. (1996), p.271-273, 279. 
101 Historische Vereniging Tweestromenland. (2015), p.8-11. 
102 Historische Vereniging Tweestromenland. (2015), p.8-11. 
103 Luyten, L. (1958), p.1-6. 
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ontwikkeld op industrieel vlak. Aan de Maaskant blijft het agrarisch bedrijf de bron van inkomsten 

voor de meeste inwoners.104  

                                                
104 Luyten, L. (1958), p.1-2. 
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2.6.1 Matrixtabel 

Landschap Landgebruik 

1900 

Nederzettings-

patroon 

1900 

Wegen 

1900 

Afwatering 

1900 

Perceel- 

scheiding 

1900 

Verkavelings 

Patroon 1900 

Gebruiks- 

veranderingen  

1900-nu 

Bewonings- 

geschiedenis 

Stuwwal- 

landschap 

        

Stuwwal Extensief: 

Loofbos & 

Naaldbos 

Geen Blokvormig 

bosdoornijdend 

Goed Wegen Regelmatige 

blokverkaveling 

Sterk 

verstedelijkt 

Neolithicum 

Stuwwalplateau 

 & sandr 

Intensief: 

Akkers & Heide 

Geconcenteerde 

nederzettingen 

rond een 

dorpskern. Soms 

in een lint langs 

de helling van de 

stuwwal 

Volgt rand van 

stuwwal met 

verbindingswege

n naar de hoge 

en lage delen 

Goed Wegen Regelmatige 

blokverkaveling 

Verstedelijkt – 

strook van 

bebouwing. Heide 

en akkers 

verdwenen voor 

bebouwing en 

weiland 

Neolithicum 

Sandr  

& 

daluitspoelings-

waaier 

Intensief: 

Akkers 

Lintdorp In stroken Redelijk tot 

matig 

Sloten Strook 

verkaveling 

Sterk 

verstedelijkt met 

af en toe een 

perceel weiland 

Neolithicum 

Oud 

rivierterraslands

chap 
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Rivierbedding Extensief: 

Hooiland en 

moeras 

Geen Enkele rechte 

wegen 

Slecht Sloten Ontbrekend of 

strookverkaveling 

Maaswaalkanaal 

en A73 zijn 

aangelegd. Sterk 

verstedelijkt 

Onbekend 

Rivierterras Extensief: 

Loofbos en 

Hooiland 

Geen Enkele rechte 

wegen 

Matig tot 

slecht 

Sloten  Strookverkaveling Vooral weide en 

akkers 

Onbekend 

Zandlandschap         

Dekzand Intensief: 

Akkers, loofbos 

en bebouwing 

Lintdorp of een 

bewonings-

concentratie 

Verscheidene 

wegen 

Goed  Onregelmatige 

blokverkaveling 

Gegroeide 

dorpen, verder 

niet veel  

Neolithicum 

Rivierduinen Intensief: 

Akkers en 

bebouwing 

Geconcentreerde 

bebouwing op de 

rivierduinkoppen 

Wegen langs 

hellingen 

Goed  Onregelmatige 

blokverkaveling 

Gegroeide 

dorpen, verder 

niet veel 

Neolithicum 

Stuifzand Extensief: 

Heide en 

Naaldbos 

Geen Nauwelijks Goed  Nauwelijks Natuur, heide 

vervangen door 

naald & loofbos 

Onbewoond 

Jonge rivierklei         

Oeverwal Intensief: 

Akkerbouw, 

Fruitteelt, 

Nederzettingen 

Geconcentreerde 

bebouwing 

Kronkelende 

wegen over 

zijkant of top van 

oeverwal 

Goed  Onregelmatige 

blokverkaveling 

Meer bebouwing, 

akkers 

grotendeels 

vervangen door 

grasland 

Neolithicum 

Kom Extensief: Geen Nauwelijks  Slecht Sloten Strookverkaveling Van moerassige Sinds 1950 
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Hooi en weiland hooilanden naar 

verkavelde 

weilanden met 

verspreid 

nederzettingspatr

oon 

Uiterwaarden Extensief: Hooi 

en weiland 

Geen Enkel een pad 

van de dijk af, 

geen wegen 

Goed   Van hooi en 

weilanden 

omringd door 

heggen tot kale 

vlakten. Op veel 

plaatsen 

afgegraven voor 

baksteenindustrie

. 
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2.6. Conclusie 

In het onderzoeksgebied zijn vier landschapstypen te onderscheiden. Ten eerste het 

stuwwallandschap ten zuiden van Nijmegen, bestaande uit de top van de stuwwal, plateaus en 

hellingen en een sandr. Het gebruik werd omstreeks 1900 gekenmerkt wordt door bossen, 

akkerbouw, dorpen en wegen. Tegenwoordig is het een sterk verstedelijkt gebied. Vervolgens het 

oude rivierterraslandschap ten westen van het stuwwallandschap, gekenmerkt door weilanden, 

bossen en moerassen in de negentiende eeuw. Inmiddels zijn er weilanden en stukjes bos te 

vinden langs het nieuw aangelegde kanaal. Ten derde het zandlandschap waar een deel van het 

stuifzand- en vennenlandschap behouden is gebleven maar met name de dekzanden sterk 

verstedelijkt zijn. De rivierduindorpen aan de westzijde van het onderzoeksgebied hebben nog 

steeds een agrarisch karakter ook al scheidt de snelweg de rivierduindorpen van elkaar. Het 

grootste en jongste landschap in het onderzoeksgebied is het jonge rivierkleilandschap dat bestaat 

uit uiterwaarden ingericht als grasland, oeverwallen met dorpen, akkers en wegen en het 

komgebied met meestal grasland met af en toe een paar percelen bos of bouwland. In de 

onderstaande tabel zijn de kenmerken voor de landschapstypen fysisch en historisch geografisch 

schematisch weergegeven. In het vierde hoofdstuk worden de heggen en houtwallen per 

landschapstype en landschapseenheid onderzocht. 
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3. Legenda-opbouw van diverse historische 

kaarten uit de periode 1803-1930 

3.1 Inleiding 

Dit hoofdstuk is gericht op de detailanalyse van heggen op historische kaarten van het huidige Rijk 

van Nijmegen. Deze kaarten zijn naar alle waarschijnlijkheid de belangrijkste informatiebron voor 

het onderzoek naar historische heggen in Nederland. Heggen waren doorgaans privé-eigendom en 

werden niet of nauwelijks geadministreerd door overheden, waardoor een archiefstudie weinig 

informatie oplevert. Wel is het de vraag of álle destijds voorkomende heggen op de historische 

kaarten afgebeeld zijn. Van houtwallen is bekend dat ze vanaf een breedte van 6 m door het 

kadaster werden geregistreerd, waardoor ze op de HisGis kaarten terug te zien zijn. In veel 

gevallen zijn houtwallen ook aangegeven op de AHN. Voor heggen  die in het platte vlak zijn 

aangeplant is dat in veel mindere mate het geval.105 

Historische kaarten hebben doorgaans een (gedetailleerde) legenda, maar vaak zijn deze legenda’s 

niet duidelijk over de nuanceverschillen in de legendaeenheden die de karteerders gebruikten voor 

verschillende soorten omheiningen. In dit hoofdstuk worden de legenda’s van een reeks relevante 

historische kaarten geanalyseerd. Op het eind worden de legenda’s op landgebruik en 

omheiningstypen vergeleken. In het vierde hoofdstuk worden de omheiningen van de verschillende 

kaarten nogmaals naast elkaar gelegd om de betekenissen van de omheiningstypen te achterhalen. 

Op het einde van hoofdstuk 4 kan met al deze informatie een grote diversiteit van 

omheiningstypen worden aangetoond. 

Elke paragraaf van dit hoofdstuk concentreert zich op een bepaald type historische kaart. Dat zijn 

achtereenvolgens de Tranchotkaart van 1803-1813, de Kadastrale Minuutplans van 1832, de 

Topografisch-Militaire Kaart van 1850-1864 en de Bonnekaarten uit de periode 1865-1930. Van 

iedere kaart is een korte beschrijving toegevoegd over de totstandkoming en het doel van de 

karteerders. Tenslotte zijn alle soorten perceelsomheiningen en landgebruikstypen van alle kaarten 

in een overzicht samengevat, omdat deze onderdelen relevant zijn voor het onderzoek naar 

heggen. 

3.2 Heggen op de Tranchotkaart van 1803-181 

De Tranchot-kaart is tot stand gekomen tijdens de Franse Tijd (1795-1810). Hoewel het 

gekarteerde gebied van de Tranchotkaart maar een deel van het onderzoeksgebied bestrijkt, is 

deze kaart een goed startpunt voor dit onderzoek. De kaart heeft gediend als een belangrijk 

voorbeeld voor de cartografische weergaves van de latere Topografische Militaire Kaart en de 

Bonnekaart. Onder leiding van de Franse kolonel en veldcartograaf J.J. Tranchot is het gebied 

                                                
105 Baas, H., et al. (2012), p.43-44.  
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tussen de Maas en de Rijn volledig gekarteerd op een schaal van 1:100.000.106 De kaarten zijn 

gedrukt tussen 1803 en 1820. Het specifieke kaartblad dat in deze studie is onderzocht is ontsloten 

via de kaartendatabase van de VU en via het Regio archief Nijmegen.107  

 

Deze kaart schetst een zeer gedetailleerd beeld. De belettering van het kaartblad laat voornamelijk 

Br, P, Pat, T zien. Dit houdt in dat er voornamelijk akkerland, weiland, nat weideland en heide 

aanwezig waren in het gebied. Wel zijn er in de heidegebieden veel bomen en lijnvormige 

elementen ingetekend die waarschijnlijk te maken hebben met de aanwezigheid van 

groenstructuren. In de hieronder staande tabel is de legenda van de Tranchotkaart overgenomen. 

De legenda van deze kaart staat rechts onderin op elk kaartblad, maar is alleen tekstueel. In de 

Franse Tijd is een groot deel van het gebied tussen de Maas en Rijn ingetekend. De kaarten van 

onder anderen Limburg was nog niet af. Het Nederlandse kaartmateriaal is overgedragen aan de 

Pruisen, die de kartering van dit gebied hebben voltooid. In het onderstaand overzicht staat alle 

informatie van de Duitse versie, omdat dit de versie is die in Nederland voorhanden is. In de eerste 

kolom is de Duitse kleuraanduiding overgenomen. In de tweede kolom staan de bijhorende letters 

(Buchstaben) in de derde kolom staat de uitleg bij iedere legendaeenheid zoals het op het Duitse 

kaartblad staat. De meeste legendaeenheden hebben ook de Franse aanduidingen. Vervolgens zijn 

alle vertalingen zo goed mogelijk vertaald naar het Nederlands met behulp van het online 

vertaalwoordenboek DeepL.108 Tenslotte heeft dr. Ir. Theo Spek deze nagekeken en aangevuld. Op 

deze manier hebben alle legendaeenheden een betekenis gekregen in het Nederlands.  

  

                                                
106 Fockema Andreae, S.J.  & Van ‘t Hoff, B. (1947),  p. 99. 
107 Tranchot, J.J. (1813). De Tranchotkaart van het gebied tussen Maas en Rijn : Nederlands gedeelte. 
Beeldbank Cartografisch Materiaal, ID: 0106053125001. Gevonden op 06-06-2019 via: 
http://imagebase.ubvu.vu.nl/cdm/ref/collection/krt/id/5629. 
Tranchot, J.J. (1813). Nimègue Nord- 3 Nimègue Sud / Carte de la Rhénanie par Tranchot et v. Étouffant 1803-
1820. Gevonden op 23-6-2016 via:  
https://studiezaal.nijmegen.nl/detail.php?nav_id=21&index=2&imgid=14233703&id=3620153. 
108 DeepL. (2019). DeepL Translator. Gevonden op 12-08-2019 via: 
https://www.deepl.com/nl/translator. 
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Tabel 6 Legenda Tranchotkaart (verdeeld over twee pagina’s) 
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109  

                                                

*109 (*) Das Damals vorhandene Wild-, Schiffel- und Rottland der Feldweide-, Feldheide- und 
Feldwaldwirtschaft des Berglandes vereitelte vielfach eine eindeutige topographische bestimmung 
und kartographische Darstellung der Bodenbewachsung. Die brüche des Tieflandes erscheinen als 
Hutungen oder Heiden. 
    (**) Wiesen und Wieden Hutung, Brachland, Buschwerk, Heide und Wald. 
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Met het uitvinden van de Nederlandse betekenissen voor de diverse legendaeenheden is nog niet te 

achterhalen wat de lijnvormige elementen zijn die aangegeven worden op de kaart. De tabel op het 

eind van deze paragraaf geeft op dit thema een aanvulling op de bekende legenda van de 

Tranchotkaart. Dit overzicht is tot stand gekomen door het kaartblad van linksboven tot 

rechtsonder op lijnelementen door te nemen en de verschillende lijntjes op afbeeldingen te isoleren 

om deze verschillende lijnen op deze manier te presenteren in de tabel. Een onzekerheid bij het 

indelen van al deze lijntjes tot een lijntypologie is dat er in de tijd waarin de kaart gemaakt is, 

meerdere mensen meewerkten aan het inkleuren van één kaartblad, waardoor er kleine verschillen 

kunnen zitten tussen de verschillende omheiningstypen. Om te onderzoeken of deze kleine 

verschillen ontstonden door een persoonlijke tekenstijl van een van de tekenaars of dat een lijntje 

bedoeld is om in essentie een andere omheining voor te stellen, heb ik alle lijntjes nagetekend. De 

lijntjes die kleine verschillen vertoonden, zoals een kleinere afstand tussen de bomen of iets kleiner 

weergegeven bomen, heb ik getypeerd als één legendaeenheid. De lijntjes die grotere verschillen 

vertoonden heb ik als aparte legendaeenheid beschouwd.  

 

Om de resultaten van het tekenwerk te controleren is de indeling van de gemaakte lijntypologie 

vergeleken de diversiteit aan lijnen op de Bonnekaarten. Hier zijn alle verschillende lijnen van de 

typologie vergeleken met de Bonnekaarten uit 1870 uit dit gebied om te zien of hier ook een 

verschil in de lijnsymbolen te zien was. Deze vergelijking is mogelijk omdat er in de periode 1813-

1870 niet veel veranderd is aan de ligging van de perceelsgrenzen in het onderzoeksgebied. Ook is 

het landgebruik op veel plaatsen gelijk gebleven. Het lijkt echter wel of de Tranchotkaart preciezer 

was, bijvoorbeeld in het weergeven van laanstructuren. De Tranchotkaart heeft drie manieren om 

lanen aan te geven, waar dat er maar één manier voor het tekenen van lanen was op de 

Bonnekaart.   

 

Een goed voorbeeld hiervan is het Landgoed Dukenburg. Dit landgoed is zeer gedetailleerd 

getekend op de Tranchotkaart, maar totaal veranderd op de Bonnekaart. Op de Tranchotkaart 

staan verschillende lijnstructuren op het Landgoed, die op de Bonnekaart niet terug te zien zijn. 

Een ander voorbeeld zijn de zwarte en witte puntjes in het Reichswald op de Tranchotkaart. Het is 

duidelijk dat het bomen moet voorstellen. Of er verschil zit in de hoeveelheid zwarte puntjes in 

clusters of dat er verschil zit in de mate van gekleurdheid van de puntjes is niet verder onderzocht 

omdat het onderzoek zich beperkt lijnvormige landschapselementen die te maken kunnen hebben 

met heggen. De overzichtstabel van de lijnvormige legendaeenheden is voortgekomen uit een 

collectie knipsels van het Tranchotkaartblad.    
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Tabel 7 Legenda Tranchotkaart aangepast op lijnvormige landschapselementen die te maken hebben met 
omheiningen en groen in dit onderzoeksgebied 
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3.3 Heggen op de Kadasterkaart 1832 

Tussen het uitbrengen van de Tranchotkaart van 1803-1813 en de Kadasterkaart van 1832 is de 

Krayenhoffkaart uitgebracht.110 De Krayenhoffkaart was gebaseerd op een nieuw gemeten 

driehoeksstelsel dat onder leiding van Baron Krayenhoff werd uitgemeten. Dit nieuwe meetstelsel 

vormde een goede basis om Nederland als geheel te karteren. Hij was dan ook de eerste die 

Nederland in zijn geheel karteerde tussen 1803 en 1823. 

  

De kadastrale registers zijn op basis van het meetstelsel van Krayenhoff ingetekend. Het Kadaster 

is de centrale overheidsdienst die toezicht moest houden op de grondbelasting en inzicht moest 

geven in eigendomsovergangen en onroerend goed. Deze is opgericht tijdens de Franse 

bezetting.111 Vanaf 1811 zijn kadastrale minuutplans getekend, een proces dat zich vanaf 1815 

voortzette onder leiding van Koning Willem I nadat de Fransen uit Nederland waren vertrokken. 

Het zou echter nog twintig jaar duren alvorens heel Nederland was gekarteerd: pas in 1832 zijn 

alle zogenaamde kadastrale minuutplans voor heel Nederland uiteindelijk gepubliceerd. Deze 

kaarten zijn zeer gedetailleerd, consciëntieus en nauwkeurig weergegeven en vastgelegd met een 

schaal van 1:2500 of 1:1250 in dichtbebouwde gebieden, daarbuiten op schaal 1:5.000 tot 

1:10.000. In de afgelopen vijftien jaar heeft de Fryske Akademy in Leeuwarden de kaarten én 

achterliggende tabellen van dit oudste historische kadaster van Nederland voor veel provincies 

ondergebracht in het digitale systeem HisGIS.112  

 

 

  

                                                
110 Fockema Andreae & Van ‘t Hoff (1947) p.87-92 
111 Kadaster. (2019).  
112 Fryske Akademie. (2019). HisGis projecten Gelderland. Gevonden op 15-05-2019 via: 
http://hisgis.fa.knaw.nl/?db=zzvs&layer=050Gelderland1832%20gebouwen&layer=050Gelderland18
32%20percelen&style=0&style=0&x0=149166.40413&x1=149234.422694&y0=487370.999695&y1=4
87302.981131. 
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In de Kadastrale minuutplans zijn de perceelsomheiningen van omstreeks 1832 niet weergegeven. 

Houtwallen breder dan 6 meter zijn wel gekarteerd, omdat dit substantiële inkomsten aan hout kon 

opleveren.  

 

Figuur 17: HisGis kaart met aangegeven houtwallen langs de oostzijde van Hatert, ten noorden van Malden. De 
sterren geven aan wat de houtwallen zijn. 

Het is interessant om de houtwallen op de kaart te zien omdat deze sporen bevatten van 

hakhoutbeheer of nog een gevlochten heg bevatten. Op de HisGis kaart komt de afmeting en de 

vorm van deze houtwallen naar voren. Om een overzicht te krijgen van alle houtwallen in het 

onderzoeksgebied is HisGis echter ontoereikend. In de kaartview applicatie van HisGis bestaat een 

zoekfunctie. In de zoekbalk voor ‘soort eigendom overig’: kan een zoekterm voor landgebruik 

worden ingegeven. In het hele Rijk van Nijmegen levert dit geen hits op met de termen ‘wal’, ‘heg’, 

‘wallen’, ‘heggen’ of ‘singels’. Toch is er een aantal wallen terug te vinden op de kaart als smalle 

strookjes bos die om een perceel of groep percelen heen liggen. Deze wallen of brede heggen 

hebben als omschrijving bij ‘soort eigendom overig’: ‘hakhout’ of ‘akkermaalshout’. Het lastige aan 

deze zoekterm is dat er onoverzichtelijk veel hits zijn op dit soort eigendom omdat in deze 

zoekfunctie ook alle productiebospercelen worden meegenomen. Een goed voorbeeld hiervan is de 

kadastrale gemeente Wijchen die alleen op ‘hakhout’ 16 pagina’s hits genereerd. De enige manier 

om deze stroken met hakhout nader te signaleren is om op de oogjes te klikken zodat het 

bijhorende perceel verschijnt op de kaart. Aangezien dit zeer tijdsintensief is, is dit niet voor het 

hele casusgebied gedaan, maar zijn de wallen alleen in kaart gebracht in de drie casestudy’s van 

hoofdstuk 4. Een lijnanalyse zoals die van de Tranchotkaart gaat voor de kadastrale minuutplans 

niet op omdat de percelen enkel als lijnen zijn ingetekend, zonder verschil aan te brengen in de 

symbolen voor verschillende typen omheining.  
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3.4 Heggen op de Topografische Militaire Kaart van 1850-1864 

In 1820 kreeg het Kadaster opdracht van de rijksoverheid om een Topografische Militaire 

overzichtskaart van Nederland te ontwikkelen. Deze topografische kaart is ontwikkeld door de 

Topografisch Bureau van het Ministerie van Oorlog. Tussen 1830 en 1850 zijn de kaartbladen voor 

deze kaart gemaakt op een schaal 1:50.000. De kaartbladen waar het onderzoeksgebied op staan 

zijn 40, 45 en 46. Deze bladen zijn achtereenvolgens 1845, 1838 en 1836-1843 ingetekend en in 

1850, 1851 en 1856 uitgegeven.113 Het maken van de TMK was nodig omdat de Krayenhoffkaart al 

sinds zijn publicatie was verouderd en omdat de weergegeven objecten niet voldeden aan de mate 

van volledigheid die de overheid graag zou zien. Door de TMK was Nederland een van de eerste 

landen die op schaal 1:50.000 een kaart had met het volledige gebied met veel thematische 

diepgang. Niet alleen de dorpskernen, maar ook alle andere bebouwing, de wateren, de wegen met 

alle kunstwerken en beplanting waren opgenomen. Na het maken van de zwartwit versie van de 

kaart, is er een kleurenversie uitgebracht met een schaal van 1:25.000. In deze kaart ontbreken 

alle administratieve grenzen, omdat deze de aandacht afleiden militaristisch belangrijke objecten. 

In navolging van de TMK zijn opeenvolgend de Geologische Kaart van Staring (1:200.000), de 

Rijkswegen en Topografische atlas (1:200.000) en de Gemeentelijke Atlas van Kuyper uit 

voortgekomen. Ook de latere Bonnekaarten zijn deels gebaseerd op de kartografische informatie 

van de TMK.  

 

Hieronder staat de legenda van de zwart-witte versie van de TMK. De gekleurde kaartvariant is 

voor het onderzoek gebruikt, dus daarvan zijn er afbeeldingen van de kaart zelf toegevoegd. De 

legendaeenheden die niet gevonden zijn op de kleurenkaart in dit onderzoeksgebied of die niet 

relevant zijn voor het onderzoek naar landgebruik of omheiningstypen zijn weggelaten.114  

 

 

  

                                                
113 Koeman, C. (1978), p.89-91, bladwijzer 7.  
114 Er is alleen een legenda gemaakt van de zwart/witte TMK, volgens de leveringsspecialist 
kadastrale archieven M. Van der Aa,  (9 oktober 2019).  
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Tabel 8 Legenda van de TMK gericht op landgebruik, omheiningen en andere relevante eenheden voor het 
onderzoeksgebied (verdeeld over drie pagina’s).



 
68 3. Legenda-opbouw van diverse historische kaarten uit de periode 1803-1930 



 
69 3. Legenda-opbouw van diverse historische kaarten uit de periode 1803-1930 

 

Hieronder volgt een overzicht van de lijnvormige symbolen die veel voorkomen in het 

onderzoeksgebied.115  

                                                
115 De schaal van de TMK is 1:50.000, idealiter zou een schaal van 1:20.000 à 25.000 zijn voor het 
onderzoek naar perceelscheidingen. Daarnaast is de projectie in combinatie met de schaal 
ontoereikend voor perceelonderzoek omdat er soms stukken land niet gekarteerd zijn die wel op de 
Tranchot- en Bonnekaart te vinden zijn. Een deel van de problematiek zou kunnen worden opgelost 
door het verhogen van het aantal dpi’s per kaartscan. De kaartscans die wel een hoge dpi-waarde 
zouden kunnen hebben zijn afgeschermd met een betaalmuur door het Kadaster. 
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Tabel 9 Symbolen voor belangrijke lijnvormige landschapselementen en omheiningen op de TMK in het 
onderzoeksgebied
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3.5 Heggen op de Bonnekaarten van 1865-1930 

De Bonnekaart is ontwikkeld op basis van de gegevens uit de TMK en vervolgens afgebeeld in de 

zogenaamde Bonneprojectie. Deze projectie is kegelvormig en ideaal voor het vastleggen van grote 

oppervlakten land. De hierboven genoemde kaarten waren gebaseerd op de projectie van het 

Nieuwe Rijksdriehoekenstelsel, wat een projectie was specifiek voor Nederland.  

 

De echte naam van de Bonnekaarten is de Chromotopografische Kaart des Rijks. De gegevens voor 

deze van origine militaire stafkaart zijn tussen 1860 en 1930 gekarteerd en gepubliceerd. Het 

aantal versies (verschillende jaren van publicatie) per kaartblad varieert van één tot zeven. De 

eerst gepubliceerde kaarten omvatten de belangrijke grensregio’s van Nederland. Uiteindelijk zijn 

er van heel Nederland kaarten uitgebracht. Omdat het Rijk van Nijmegen in de grensregio van 

Nederland ligt, zijn de eerste kaarten van deze omgeving al rond 1870 uitgekomen en zijn uit 

latere karen 4 of 5 bladen van elk relevant kaartblad van deze omgeving beschikbaar. De schaal 

van de Bonnekaart is 1:25.000.116 Door deze schaal geven de kaarten een zeer gedetailleerd beeld 

van Nederland in deze periode.  

 

De legenda bevat onduidelijkheden?. Zo is het niet duidelijk wat er onder afrastering wordt 

verstaan. Vervolgens is het verschil tussen afrastering en hegsymbolen niet altijd duidelijk 

weergegeven op de kaart. Tenslotte geeft de weergave van  heggen onduidelijkheid omdat de 

boomlanen langs wegen dezelfde symboolconstructie (lijntje met stipjes) hebben als de heggen. In 

onderstaande tabel zijn de legendaeenheden weergegeven die relevant zijn voor het onderzoek 

naar landgebruik en omheiningen in het onderzoeksgebied.   

  

                                                
116 1 cm op de kaart is 250 meter in het echt.  
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Tabel 10Legenda van de Bonnekaart gericht op landgebruik, omheiningen en andere relevante eenheden voor 
het onderzoeksgebied (verdeeld over drie pagina’s) 
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Om te onderzoeken of de legenda van de Bonnekaarten compleet is, is er een studie gedaan naar 

alle lijnvormige elementen die te zien zijn. Dit onderzoek is  op een zelfde manier verlopen als het 

onderzoek naar de lijneenheden van de Tranchotkaart.  

 

  

Tabel 11 Symbolen voor belangrijke lijnvormige landschapselementen en omheiningen op de Bonnekaart in het 
onderzoeksgebied 
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3.6 Conclusie 

In de voorgaande analyse is gebleken dat de gedetailleerde negentiende-eeuwse landelijke kaarten 

op verschillende soorten perceelsgrenzen in hun weergave onderscheiden. De mate van detail is 

echter uiteenlopend. Wat ook met zekerheid gesteld kan worden is dat de makers van de 

historische kaarten zich door elkaar hebben laten inspireren. Zo is de opbouw van de legenda van 

de Bonnekaart bijna een exacte kopie van de legenda die hoort bij de TMK. Daarnaast is ook te 

zien dat veel symbolen herzien worden of dat kleuren hergebruikt worden, al zijn er ook grote 

verschillen. Hieronder staat een vergelijkend overzicht van de landgebruiktypen en de bijbehorende 

legenda voor de drie kaarten. Daaronder is een vergelijkend overzicht gemaakt voor de legenda-

eenheden voor lijnvormige elementen. Daarbij zijn zowel legenda-eenheden weergegeven die 

interessant zijn voor het perceelsscheidingonderzoek als ook een aanvulling met symbolen die 

verwarrend werken in een dergelijke kaartstudie.  

 

Tabel 12 Overzicht van landgebruikstypen zoals aangegeven op de negentiende eeuwse kaarten die ook 
omheiningen in hun weergave kennen 
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Tabel 13 Overzicht van symbolen die omheiningen aangeven en van symbolen die makkelijk verward kunnen 
worden met omheiningen
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Een van de opvallende dingen is dat de Tranchotkaart (1:20.000) gedetailleerder is dan de TMK 

(1:50.000). Tussen deze twee kaarten is de weergave van bomen zeer verschillend. Op de 

Tranchotkaart zijn lanen en bomen ingetekend als wolkjes, in de twee opvolgende kaarten zijn de 

gekleurde wolkjes vervangen door zwarte bolletjes die veel minder ruimte in beslag nemen als de 

bomen op de Tranchotkaart, waardoor bomen minder opvallen. Daarnaast zijn op de Tranchotkaart 

alle perceelsgrenzen aangegeven, op de TMK zijn af en toe delen niet ingetekend. De Bonnekaart 

lijkt daarentegen wel compleet, alle afgebakende stukken land zijn aangegeven, alleen zijn niet alle 

percelen in open landschappen zoals een open akker ingetekend. Deze kleine percelen die 

onderdeel zijn van een perceelcomplex staan wel allemaal ingetekend in de kadastrale 

minuutplans.   

 

Het kleurverschil tussen akker en heide en weide en bos is op de ingekleurde nettekeningen van de 

TMK moeilijk te zien117, hoewel ook de Tranchotkaart geen groot onderscheid maakte tussen 

heidevelden en akkers wat kleurstelling betreft, is dit onderscheid toch makkelijker te zien. De 

Bonnekaart laat daarentegen de landgebruiksfuncties heel duidelijk zien door verschillende soorten 

groen, wit en roze.  

 

Met dit hoofdstuk is er inzicht verkregen in de soorten gekarteerde omheiningen op de 

verschillende negentiende-eeuwse kaarten. In het volgende hoofdstuk zullen de nuances van de 

verschillende typen omheiningen zoals bijvoorbeeld ‘afrastering’ nader worden onderzocht. Met 

deze studie is duidelijk geworden dat er op detailniveau verschillen tussen ingetekende 

omheiningen bestaan. In het volgende hoofdstuk worden de lijnsymbolen verder in detail bekeken. 

De lijnen zullen per landschapstype worden geanalyseerd. Om verschillen in de lijnsymbolen te 

duiden zullen ze ook vergeleken worden met luchtfoto’s.  

  

                                                
117 De zwartwit versie heb ik niet gebruikt omdat deze niet voorhanden was in de bibliotheek van 
de Radboud Universiteit, niet bij het Regionaal Archief Nijmegen, niet bij het Stromenland Archief 
Wijchen en niet online in een geschikte kwaliteit om onderzoek te doen op perceelniveau.  
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4. Casestudy Malden 

4.1 Algemene inleiding casestudy’s 

In de hoofdstukken 4, 5 en 6 worden de relaties tussen landgebruikstypen, omheiningstypen en 

landschapstypen nader bekeken in het perspectief van drie verschillende casestudygebieden. De 

casestudygebieden omvatten delen van de dorpen Malden, Hernen en Balgoij. De dorpen zijn 

gekozen omdat ze elk een ander landschapstype met verschillende landschapseenheden kennen. 

Ten tweede lijken deze gebieden op historische kaarten meerdere soorten omheiningen te hebben. 

Ten slotte hebben al deze dorpen in de huidige situatie nog steeds rurale delen waardoor er zowel 

informatie van omheiningen langs erven als omheiningen in het agrarisch gebied onderzocht 

kunnen worden. In dit onderzoek staat Malden model voor het stuwwal- en het oud 

rivierterraslandschap. In Hernen staat het rivierduinlandschap als onderdeel van het zandlandschap 

centraal. Ten slotte wordt in Balgoij het jonge rivierkleilandschap bestudeerd. Al deze casus worden 

opgedeeld in de verschillende landschapseenheden zoals die besproken zijn per landschapstype in 

hoofdstuk 2. Per landschapseenheid wordt gekeken wat er veranderd is in landgebruik en de 

omheiningstypen tussen 1800 en 1930. Om meer inzicht te krijgen in de omheiningstypen zijn de 

symbolen van de historische kaart vergeleken met historische luchtfoto’s. Vervolgens wordt van 

alle landschapseenheden samen de stand van zaken in het hedendaagse landschap met betrekking 

tot omheiningen toegelicht. Hoewel alle drie de casestudy’s een andere geomorfologische context 

kennen, is het land wel op vergelijkbare manieren in gebruik. Zo komen in alle gebieden bouwland, 

weidegrond en bebouwing voor, waardoor het interessant is om te onderzoeken of het voorkomen 

van omheiningen afhankelijk is van het landschapstype of van het landgebruik.   

 

Alle drie de casestudyhoofdstukken zijn opgebouwd uit de verschillende landschapseenheden in de 

volgorde waarin deze behandeld zijn in hoofdstuk 2. Vervolgens is er voor iedere 

landschapseenheid onderverdeeld in twee onderdelen. Ten eerste is er een beschrijving gemaakt 

van de landgebruiksverandering van 1800-1930 aan de hand van de historische kaarten. De 

landgebruikstypen in ieder landschapstype staan op volgorde op basis van de legenda van de 

Topografische Militaire kaart, namelijk Bebouwing, heide, bouwland, weide, bos (loof, naald of 

gemengd bos) en wegen. Met behulp van de historische kaarten in chronologische volgorde, dus 

achtereenvolgens de Tranchot, TMK, en Bonnekaartbladen van 1870 en 1930 worden de 

veranderingen in het landgebruik besproken.   

  

Bij deze analyse is een overzicht gemaakt van alle voorkomende symbolen op de verschillende 

kaarten die duiden op een historische omheining. De lijnelementen per landschapstype zijn 

onderzocht door elk landgebruikstype in het gehele casestudy gebied te beschouwen op 

perceelniveau. Alle soorten omheiningen en groenstructuren zijn per landschapseenheid bekeken 

om zo uitspraken te kunnen doen over een verband tussen landgebruik en omheiningstypen tussen 
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1850-1930.118 Deze overzichten per landschapseenheid zijn terug te vinden in de bijlagen. 

Vervolgens is er met behulp van historische luchtfoto’s uit de Tweede Wereldoorlog gekeken of het 

type omheining van enkele objecten achterhaald kon worden. Uit deze foto’s komt naar voren of 

het ging om een geschoren heg of juist een heg met overstaanders. Daarnaast is er gepoogd om 

een inschatting van de hoogte van deze heggen te doen middels een simpele rekensom.   

  

Aan het eind van ieder hoofdstuk worden alle landgebruikstypen van de verschillende 

landschapseenheden met elkaar vergeleken. Zo wordt om inzicht verkregen in de verschillen 

tussen de omheiningstypen in hetzelfde landgebruikstype in verschillende landschapstypen. 

Daarnaast wordt er voor zover mogelijk betekenis gegeven aan de verschillende 

omheiningssymbolen door middel van het vergelijken van historische foto’s en kaarten.  

  

Bij deze landschapstype-brede analyse wordt ook de huidige toestand van heggen en houtwallen in 

de casestudygebieden verkend. Ten eerste is het materiaal van satellietfoto’s van de actuele 

situatie en de situatie op historische kaarten met elkaar vergeleken. Daarna zijn de plekken waar 

potentieel historische heggen kunnen staan vergeleken met de veldinventarisaties van Jef Gielen 

en Sjoerd Aertssen, die in opdracht van de provincie Gelderland onderozke doen naar kenmerken 

van historisch heggenbeheer en hun vondsten karteren. Deze combinatie geeft inzicht in de stand 

van de huidige heggen per casestudygebied.   

  

                                                
118 Het kwantitatief benaderen van het landschap door een complete analyse per landschapstype is 
handmatig niet mogelijk. Middels verschillende smart mapping functies in ArcMap is gepoogd de 
kaarten te analyseren, maar het verschil tussen de omheiningssymbolen is te klein om te 
herkennen voor de bestaande technologie en is gebaseerd op de aanname dat deze kaarten 
foutloos zijn op een detailniveau dat bij de productie van deze bronnen geen leidende rol speelde. 

Het handmatig verwerken van alle kaarten van het casestudy gebied is te intensief, combineert te 
veel variabelen en is daardoor te gevoelig voor misinterpretatie. Daarnaast is op moderne kaarten 

niet altijd verschil in omheiningstypen te zien wat zou betekenen dat dit moet op basis van 
interpretatie van satellietbeelden of onderzoek ter plaatse. Het in totaal achttien maal herhalen van 
deze exercitie zou dus geen betrouwbare resultaten opleveren. Deze benadering zou op het eind 
per landschap per omheiningstype aangeven welk deel van de beplanting is blijven bestaan en 
kunnen de landschappen met deze benadering niet met elkaar vergeleken worden. Ook zou er niet 
meegenomen worden dat sommige omheiningstypen misschien tussentijds veranderd, en weer 
verdwenen zijn.  
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4.2 Malden 

Het dorpsgebied van Malden ligt ten zuiden van Nijmegen op de grens van de landschapstypen het 

stuwwallandschap en het oude rivierterraslandschap. In hoofdstuk 2 is het stuwwallandschap 

opgedeeld in de volgende drie landschapseenheden; het stuwwalplateau, de sandr en de 

daluitspoelingswaaier. Het stuwwalplateau en de sandr zijn overgenomen als landschapseenheden 

maar in plaats van de daluitspoelingswaaier wordt het oud rivierterraslandschap behandeld omdat 

de sandr in het casusgebied overloopt in het oude rivierterraslandschap in plaats van in de 

daluitspoelingswaaier. Het stuwwalplateau, de sandr en het oude rivierterraslandschap vormen de 

drie grote paragrafen in dit hoofdstuk. Elk van deze paragrafen is opgedeeld in drie sub paragrafen. 

Ten eerste komt de landgebruiksverandering van 1800-1930 aan bod. Vervolgens wordt het 

landgebruik aan veelvoorkomende symbolen op de historische kaarten aan soorten omheiningen 

gekoppeld. Ten slotte zal voor zover mogelijk inzicht worden verkregen in de omheiningstypen op 

basis van een vergelijking tussen een historische luchtfoto en een historische kaart. Aan het eind 

van het hoofdstuk worden alle landschapseenheden met elkaar vergeleken op het gebied van 

landgebruik en omheiningen. Daarna wordt gekeken wat de grote ontwikkelingen waren tussen het 

landschap van 1930 en het huidige landschap. De afsluiting van het hoofdstuk is de beschrijving 

van de historische omheiningen voor zover deze in de huidige situatie terug te vinden zijn.   

 

Figuur 18: Het casestudygebied Malden ingezoomd op de Tranchotkaart. Rechtsboven is de locatie van de casus 
op het originele kaartblad gesitueerd. De rode punt rechtboven het casusgebied is de stad Nijmegen. 
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4.3. Stuwwal 

4.3.1. Landgebruik  

De stuwwal ligt ten oosten van Malden. Het bos op de stuwwal wordt Heumensoord genoemd. Het 

grootste deel van de hoge stuwwal was begin negentiende eeuw in gebruik als heidegrond. Aan het 

einde van de negentiende eeuw was dit gebruik veranderd in bos. De stuwwal wordt gekenmerkt 

door goed ontwaterde zand- en grindgronden.  Bos en heide doen het onder deze omstandigheden 

goed.   

 

Hieronder wordt het verloop van het landgebruik op de stuwwal in detail behandeld. Dit is nodig 

om te zien of de omheiningen met het landgebruik mee veranderen in de periode tussen 1800-

1930.   

 
Figuur 19: Stuwwallandschap van 1813-1930 

Het overgrote deel van het Heumensoord is in de situatie van 1813 bedekt met heide (groengeel) 

op een paar kleine percelen bos (wit met zwarte punten) na. Op de TMK is een bosstrook te zien 

met daarachter een heideveld met bomen. Tussen het bos bovenin en de omheinde weilandjes 

linksbovenin het casusgebied, is een licht kleurverschil te zien. De weilanden vormen de bosrand. 

Op de Bonnekaart van 1930 overheersd het naaldbos (groene vlakken met driehoekjes). De heide 

die de scheiding vormde tussen het bos en de akkers, voor 1930, is grotendeels vervangen door 

akkers. Er zijn nog een paar restjes heide over (roze). Verder valt het op dat de bebouwing op de 

akkers richting het bos tussen 1800 en 1930 toeneemt. 

 

De ontginning van het casusgebied Malden is vanaf de sandr begonnen en heeft zich door middel 

van buurtschappen ontwikkeld op de hogere delen van de stuwwal. Zo ligt het Buurtschap de Kluis 

op de noordgrens van het casusgebied aan de oostzijde van de Rijksweg en het buurtschap de 

Droogt aan de westzijde van de Rijksweg in het midden van het casusgebied. Vanaf de Droogt is op 

bovenstaande kaarten een verdere ontginning te zien door verspreide huizen richting het bos op de 

hoge stuwwal. Deze verspreide huizen liggen op de plaats waar op de Tranchotkaart het 
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‘Dreugsche bosch’ is ingetekend. In de opvolgende kaarten is deze bebouwing steeds een beetje 

uitgebreid langs de weg die het bos op de hoge gronden met de akkers verbond, waardoor er een 

rij huizen langs deze weg te zien is op de Bonnekaart.  Dus het landgebruik is hier veranderd van 

overwegend heide en bos naar bouwland en bos. Daarnaast is de bebouwing langs de 

verbindingswegen tussen de sandr en het bos uitgebreid.   

4.3.2. Omheiningen  

Op het historische kaartmateriaal er drie typen lijnvormige elementen die vaak voorkomen. Van 

oudsher waren de heidegronden in gemeenschappelijk eigendom, waardoor er weinig 

perceelgrenzen in dit gebied aanwezig zijn. Ditzelfde gold voor de ontginningen van de 

buurtschappen die de akkers als open complexen beheerden. De omheiningen die gevonden zijn, 

staan dan ook voornamelijk langs de erven van huizen, langs wegen of op de overgang tussen 

heide/akkerland naar bosgronden. De erven hebben een ingetekende omheining, de wegen zijn 

omrand door boomsingels. Aan de bosranden zijn vaker houtwallen of houtsingels te vinden. De 

akker- en heidepercelen worden enkel onderbroken door paden en wegen. 

 

Om inzicht te krijgen in de mogelijke verschillen tussen de omheiningen zijn luchtfoto’s uit de 

Tweede Wereldoorlog vergeleken met het kaartmateriaal uit diezelfde periode. In het eerste deel 

van deze paragraaf staat de luchtfoto van Heumen en Malden uit het Kadasterarchief, gemaakt op 

22 februari 1945, centraal.  

 

Figuur 20: Uitsnede van de historische luchtfoto vergeleken met de topografische kaart uit 1945. Het kruispunt 
bij De Kluis, tussen de Jufferstraat en de Rijksweg. 

Op deze kaart laat de oostzijde van de grote driehoek een dikke zwarte streep zien. Op de 

luchtfoto is deze te zien als dikke zwarte vlek waarvan het onduidelijk is wat het precies voorsteld. 

De zuidzijde van de driehoek kent op de Bonnekaart een stippellijn. Op de luchtfoto is de zwarte 

lijn dikker en minder strak, wat duidt op een of bredere heg of een heg met overstaanders. Dit is 

het enige perceel wat op bovenstaande luchtfoto duidelijk te zien was. De stuwwal ten zuiden van 

de Kluis was op deze luchtfoto vervaagd.  
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De vervaging op de eerste luchtfoto bleek een simpele verklaring te hebben. Van 1944 tot1945 

diende dit deelgebied als air strip van de geallieerden. Dit is een klein vliegveld dat bestaat uit één 

strook asfalt waar vliegtuigen kunnen landen en opstijgen. Hiervoor is alle grond geëgaliseerd. 

Hierdoor zijn er maar een paar van de ingetekende houtwallen op de historische kaarten bewaard 

gebleven. 

 

Figuur 21: Airstrip de Kluis in het stuwwallandschap 

De exemplaren die bewaard zijn gebleven zijn gesitueerd aan de Rijksweg, op de grens van het 

bosgebied van Heumensoord en rond de Maldense Heemtuin.  

 

Na de Tweede Wereldoorlog lijkt de kaartweergave van de Topografische Kaart een versimpelde 

weergave van wat het daarvoor was. De heidevelden en holle wegen zijn verdwenen. Ook zijn de 

heggen rond de erven verdwenen.   

  

Uit deze paragraaf is gebleken dat er in dit deelgebied alleen langs de oude bosranden houtwallen 

bewaard zijn gebleven. Dit heeft te maken met de verandering van het landgebruik van akker- en 

heidegronden naar het gebruik van het land als vliegbasis. Hoewel de vliegstrip niet lang aanwezig 

is geweest in het landschap, zijn de historische omheiningen en omwallingen in dit gebied niet 

teruggekomen, enkel de wegen zijn hersteld.  
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4.4. Sandr  

De sandr is de tweede landschapseenheid in het stuwwallandschap. Ook hier wordt eerst gekeken 

naar de verandering van het landgebruik tussen 1800-1930. Vervolgens worden de 

veelvoorkomende omheiningsymbolen van de historische kaarten benoemd, waarna deze in detail 

worden getest aan de hand van een luchtfoto.   

4.3.1. Landgebruik tussen 1800-1930  

Op de grens tussen de sandr en het rivierterraslandschap ligt de doorgaande weg van Malden naar 

Hatert, de Hatertseweg. Langs deze weg is een rij bouwhoven ontstaan. Vanaf deze bouwhoven 

lopen er wegen richting het hogere, oostelijke deel van de sandr. De percelen volgen dit patroon en 

zijn in diezelfde richting, in het verlengde van de boerderijen gesitueerd.119 De percelen waren 

altijd in gebruik als akkers en vormden een groot escomplex. Deze escomplexen werden 

gekenmerkt door een aaneenschakeling kleine percelen met verschillende eigenaren, zonder dat 

daar omheiningen tussen stonden.  

 

Figuur 22: Sandrlandschap van 1813-1930. V.l.n.r.v.b.n.o. Tranchot, TMK, Bonnekaart 1870, Bonnekaart 1930 

                                                
119 Schulte, A.G. (1982), p.210.  
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Volgens HisGis was de versplintering van het escomplex in kleine smalle percelen niet direct het 

geval. Wel is er op deze kaart te zien dat er wel degelijk veel kleinere percelen deel uitmaken van 

de akkers, maar het blijkt dat al deze percelen maar door een paar landeigenaren in bezit zijn.  

 

Figuur 23: HisGis kaart open akkercomplex in het sandrlandschap. 

Voorbeelden zijn de dijkgraaf en politicus Roeland Scheers, de Stad Nijmegen en de bestuurders 

Alexander in de Betouw en Hendrik Willems. Deze grootgrondbezitters zijn ook in het bezit van 

hakhoutstroken naast wegen die de akkers doorkruisen.120 Volgens Gielen zijn alle wegen die over 

de akkers liepen vroeger omwald geweest en hebben er langs een of twee kanten van de weg 

bomenrijen gestaan.121 

 

Uit bovenstaande beschrijving blijkt dat er op de akkers niet zozeer sprake was van heggen of 

houtwallen, maar dat de wegen die de akker doorkruisen wel houtwallen kenden. Deze houtwallen 

hadden waarschijnlijk de functie om het vee wat over de wegen gedreven moest worden, weg te 

houden van de akkers. Dit is aannemelijk omdat er ook een heideveld is ingetekend wat de vorm 

heeft van een veedrift.122   

                                                
120 HisGis. (2019). & Biography portal of the Netherlands (2019). Gevonden op 8-10-2019 
via: http://www.biografischportaal.nl/en/persoon/44923593  
121 Persoonlijke mededeling: Gielen, J. (9 oktober 2019), Nijmegen. 
122 Om volledig uitsluitsel te krijgen dat het hier om veedriften gaat, zou aanvullend onderzoek 
naar deze wallen gedaan moeten worden. 
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4.3.2. Omheiningen 

Op de kaart zijn drie typen lijnvormige elementen die vaak voorkomen gevonden. Dit zijn 

erfomheiningen, hakhoutstroken, houtsingels ofwel lanen langs de wegen en paden. De akkers in 

dit deel van het casusgebied worden enkel onderbroken door wegen. Parallel aan deze wegen zijn 

hakhoutstroken waarneembaar. De wegen lopen altijd van de hoger gelegen delen in het 

stuwwallandschap naar de bebouwing aan de lage, westzijde van de stuwwal. Bij de bebouwing 

liggen erfafscheidingen en soms afgeschermde boomgaarden.  

 

In de volgende alinea’s zal de luchtfoto van Heumen en Malden uit het Kadasterarchief, gemaakt 

op 22 februari 1945, gebruikt worden om de verschillen tussen erfomheiningen beter te 

begrijpen.   

 

Figuur 24: Uitsnede van de Hatertseweg in Malden 

Het grasland aan de noordzijde van de boomgaard van Hatertseweg 9 heeft aan drie kanten een 

omheining. Hier is om het graslandperceel een dun donker lijntje te zien. Aan de andere zijde van 

de weg, tegenover nummer 9 tot aan de boerderij aan de Jufferstraat is een lange strakke lijn als 

heg te zien. Omdat deze heggen een strakke lijn vormen op de luchtfoto is het aannemelijk dat dit 

type heg geen overstaanders kende en strak gesnoeid was.123 

  

Aan de Jufferstraat ligt een boerderij waar heggen omheen lagen. Ook hiervan is een detailuitsnede 

gemaakt. Op deze ingezoomde foto (figuur 25) is goed te zien dat de heggen rechte strepen 

vormen. De boomgaarden zoals deze ingetekend staan op de Bonnekaart lijken hier niet meer 

aanwezig, verder zijn er nauwelijks overstaanders in de heggen zelf te zien. Dit geldt voor alle 

                                                
123 Een andere verklaring zou kunnen zijn dat de overstaanders in de winter gekapt zijn. Dit is 
enerzijds niet logisch want als alle overstaanders gekapt zijn, duurt het weer een paar jaar voor er 
nieuw hout gewonnen kan worden. Anderzijds is deze foto genomen tijdens 
de Tweedee Wereldoorlog dus was de vraag naar hakhout enorm hoog. 
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heggen in onderstaande afbeelding. Ook hier is het aannemelijkst dat de heggen die hier zijn 

afgebeeld strak gesnoeide exemplaren waren zonder overstaanders.   

 

Figuur 25: Uitsnede van de eerste boerderij van de Jufferstraat van de Hatertseweg richting de Rijksweg. 

Alle heggen hierboven zijn waarschijnlijk heggen zonder overstaanders. Dit zou logisch zijn omdat 

er in dit deelgebied veel houtwallen en houtsingels liggen die in de houtvraag kunnen voorzien, 

waardoor het niet noodzakelijk is om ook hakhout uit de heggen te halen. Dus deze twee 

voorbeelden laten zien de omheining die op de Bonnekaart van 1870 wordt aangegeven als een lijn 

bestaande uit puntjes waarschijnlijk symbool staat voor een strak gesnoeid exemplaar zonder 

overstaanders.    

  

Hieronder staat een uitsnede van de Berkenhof, met een houtwal rond een graslandperceel. Op de 

luchtfoto is te zien dat de lijn minder strak is dan de voorgaande lijnen die heggen aangeven. Met 

name aan de noordoostkant van het perceel is de omheining minder strak te zien op de luchtfoto. 

Dit hakhoutperceel bestaat waarschijnlijk uit twee rijen bomen die vlak achter elkaar geplant zijn. 

Op deze luchtfoto is het niet te zien of het hier inderdaad gaat om een houtwal of om een 

hakhoutperceel zonder aarden wal.   
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Figuur 26: Uitsnede van de Berkenhof 

  

Met name op de meer ingezoomde luchtfoto’s van de Jufferstraat en de Berkenhof zijn schaduwen 

te zien in de luchtfoto. In het gegeorefereerde fotobestand is de lengte van deze schaduwen 

opgemeten. Op deze manier is een inschatting gemaakt van de hoogte van de heggen. Uit deze 

schatting van hoogte, die in de voetnoot methodisch is toegelicht, blijkt dat de heggen 

waarschijnlijk tussen de halve en anderhalve meter zijn geweest.8 Het hakhoutperceel bij 

de Berkenhof was tussen de anderhalf en twee meter. Dus de lijnsymbolen die heggen proberen 

aan te geven rond akkers, weilanden en erven waren waarschijnlijk niet meer dan 1,5 meter hoog. 

Dit betekent dat men gemakkelijk over de heggen heen kon kijken, maar dat de heggen voldoende 

bescherming boden tegen vraat van vee of wild. De houtwallen zijn daarentegen niet gesnoeid 

omdat ze hakhout moeten opbrengen. Hierdoor groeien de bomen steeds uit en worden ze weer 

kort gekapt.   

4.5. Oud rivierterraslandschap  

De laatste landschapseenheid in het gekozen casestudygebied is het oude rivierterraslandschap. 

Ook in deze paragraaf zal eerst worden toegelicht hoe het landgebruik tussen 1800-1930 

veranderd is, waarna de omheiningen die gevonden zijn op het historisch kaartmateriaal kort 

worden besproken. Tenslotte worden de symbolen die de omheiningen aangeven onder de loep 

genomen om de verschillen in de weergave van deze perceelgrenzen te verklaren. 
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4.5.1. Landgebruik  

Het oud-rivierterraslandschap is in gebruik als een typisch polderlandschap. Het land wordt 

aangeduid als het Broek en was in gebruik als weide en hooiland afgewisseld met kleine 

bospercelen.  

 

Figuur 27: Oude rivierterraslandschap van 1813-1930. V.l.n.r.v.b.n.o. Tranchot, TMK, Bonnekaart 1870, 
Bonnekaart 1930 

Op het kaartmateriaal van 1800-1930 is het staartje van de ontginning van dit gebied ingetekend. 

Op de Tranchotkaart en de TMK zijn alle percelen vanaf het midden tot de zuidelijke grens van het 

casusdeelgebied als moeras ingetekend. De Bonnekaart van 1870 geeft echter een paar veel 

kleinere oppervlaktes moeras aan, waar in 1930 bijna alle stukken moeras zijn verdwenen. Voor 

het verdwijnen van de moerassige delen in het deelgebied is de aanleg van het Maas-Waalkanaal 
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een belangrijke ontwikkeling geweest, vanwege het vergroten van de afwateringsmogelijkheden 

van de broeklanden.  

 

Dit kanaal scheidde de wei- en hooilanden van de bouwhoven aan de Hatertseweg. Van ieder erf 

langs de Hatertseweg loopt een lange perceelstrook het Broek in. Deze perceelstructuur is ook na 

de aanleg van het Maas-Waalkanaal nog te herkennen. 

 

Met het verdrogen van de broeklanden konden meer percelen worden gebruikt als akker- en 

weiland en verdwenen de moerassige en bospercelen.   

4.5.2. Omheiningen 

In het broek komen veel omheiningen voor omdat de percelen smaller zijn dan op de akkers en 

heidevelden in de rest van deze casestudy. Bij de bebouwing aan de Rijksweg en de gehuchten in 

het broek zijn erfomheiningen te vinden. Op de kaarten zijn veel enkele rechte lijnen te zien. Deze 

kunnen worden geïnterpreteerd als sloten of greppels. De Tranchotkaart en de Bonnekaart uit 1930 

laten zien dat deze lijnen geïnterpreteerd moeten worden als sloten omdat de lijnen hier blauw van 

kleur zijn. De sloten zijn allemaal noordoost-zuidwest georiënteerd. Op de natste percelen liggen er 

ook sloten haaks op de hiervoor beschreven variant.  De lanen en singels die langs de wegen 

gelegen zijn, zijn met grove bollen en relatief grote stukken lijn ingetekend. Dit symbool is 

vergelijkbaar met de omheining van de bospercelen. Rond de weilanden, de erven en de akkers bij 

de erven is de afrastering weergeven door middel van puntjes die aan elkaar aansluiten waardoor 

er geen lijstukken tussen de bollen zijn weergegeven.   

 

Het detailonderzoek naar de lijnelementen is wederom op basis van de foto van Heumen en Malden 

die gemaakt is op 22 februari 1945. Deze studie belicht een aantal omheiningen in detail om te 

achterhalen wat de verschillen waren tussen de gekarteerde symbooleenheden voor omheiningen.  

  

Op figuur 28 is de Hatertseweg te zien tussen de Elshof en de Bothalenshof. Tegenover de Elshof 

loopt er rechtdoor langs huisnummer 27 een heg richting het Maas-Waalkanaal, deze is op de 

Bonnekaart uit 1937 te zien als rechte lijn met bolletjes. Deze heg laat geen bomen zien, die 

normaliter als bolletjes de rechte lijn onderbreken. Waarschijnlijk was deze heg dus een 

gecultiveerde, onderhouden heg.  
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Figuur 28: Uitsnede van de Hatertsteweg tussen de Elshof en de Bothalenshof 

De sloten en greppels die vanaf de Hatersteweg richting het Maaswaalkanaal lopen, zijn op de 

Bonnekaart weergegeven als streepjes, maar zijn op de luchtfoto’s nauwelijks waarneembaar. 

Hierdoor is het onderscheid tussen de legendaeenheden greppel (zwarte rechte streep) en sloot 

(blauwe rechte streep) niet aantoonbaar op basis van deze luchtfoto.  

  

Ten zuiden ligt een zuidoost georiënteerde smalle strook met bomen en een sloot richting het 

Maaswaalkanaal. Op de luchtfoto zijn hier twee donkere strepen te zien waarvan de bovenste 

overschaduwd wordt door een groezelige structuur. Hieruit blijkt dat de noordelijkste lijn van die 

twee waarschijnlijk een heg met overstaanders is. Het is echter niet duidelijk welke bomen of 

boomstructuren naast de sloot staan.   

 

Dus uit deze drie voorbeelden blijkt dat de omheiningen die bestaan uit stippels en lijnen bestaan 

uit een rij bomen. Toch geldt dit niet voor alle lijnen met stippels afgaande op het voorbeeld 

tegenover Hatertseweg nummer 27. Tenslotte leken de rechte lijnen te staan voor sloten op basis 

van twee van de vier kaarten in paragraaf 4.3.2., maar dit kan niet geheel bevestigd worden door 

deze historische luchtfoto.   
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4.4. Landschapseenheden: overeenkomsten en verschillen van 

verleden en heden  

In dit laatste deel van het vierde hoofdstuk worden de overeenkomsten en verschillen tussen de 

verschillende landschapseenheden in deze casestudy op het gebied van landgebruik en 

omheiningstypen kort samengevat. Daarna wordt er een sprong in de tijd gemaakt om de huidige 

situatie van heggen en houtwallen in dit gebied te onderzoeken. De schets van de huidige situatie 

bestaat uit een vergelijkende studie tussen de satellietbeelden van nu en de historische kaart uit 

1930 en uit de gegevens die heggendeskundige Gielen uit dit gebied heeft verzameld. Uit de 

analyse van de huidige situatie zal blijken in welke landschapseenheid en met welk landgebruik de 

historische heggen het beste bewaard zijn gebleven.   

  

In de voorgaande paragrafen is naar voren gekomen dat alle drie de landschapseenheden heggen 

kennen rond de erven. Op de stuwwal en op de sandr komen vooral houtwallen voor naast de 

wegen die de grote akker-, heide- en bospercelen kruisen. In het oude rivierterraslandschap zijn de 

percelen veel smaller en komen er twee soorten omheiningen van percelen voor, te noemen 

heggen en rijen met bomen waarvan het nog onbekend is of de bomenrijen een heg tussen de 

boomstammen kenden.    

 

Op de volgende pagina staat het overzicht van de heggen en houtwallen die nog aanwezig zouden 

moeten zijn op basis van de analyse van de satellietfoto en de Bonnekaart uit 1930. 
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Figuur 29: Overzichtskaart wat voor groene structuren op dezelfde plekken zijn blijven liggen als op de Historische kaarten, met waar mogelijk een afbeelding van de 
historische heggen in de huidige situatie Malden 
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In het stuwwalgebied liggen langs de bosrand op vier afzonderlijke plaatsen houtwallen. De heggen 

die gevonden zijn, liggen uitsluitend om de oude bebouwing. In het deel van de sandr is het bos 

rond de Elshof bewaard gebleven. Ook ligt er om het perceel van de Berkhof nog een houtsingel die 

al eeuwen op deze plek ligt. Langs de andere wegen staan nog wel bomen, maar deze zijn niet als 

historisch geïnterpreteerd door Gielen en Aertssen. De heggen die zij wel gekarteerd hebben zijn 

heggen die om oude boerenerven liggen en de houtwal rond de Heemtuin. 

 

Figuur 30: Historische heggen die gevonden zijn in de veldinventarisaties van Gielen en Aertssen 

Toch bestaat er een kans dat er ook houtwallen en heggen op de landgoederen van de voormalige 

bouwhoven liggen. Zo is het deel van de tuin van de Elshof met veel bos waarschijnlijk omwald. 

Gielen is ervan overtuigd dat de oorspronkelijke omwalling van dit voormalige bosperceel nog in 

tact is, maar ze zijn nog niet in de gelegenheid geweest om deze houtwal te analyseren.9  In 

hoofdstuk twee bleek al dat de boeren in de omgeving hoge opbrengsten haalden uit eiken die als 

akkermaalshout dienden. Uit de huidige inventarisatie van houtwallen is gebleken dat alle 

gevonden houtwallen inderdaad uit eiken bestaan.  

  

Ten tijde van de Ruilverkaveling (1962 – 1967) zijn op de stuwwal de horizontaal lopende lijnen, 

voornamelijk wegen, grotendeels in stand gehouden. De kavels met begrenzingen op verticale 

wijze zijn echter grotendeels samengevoegd, waardoor hier grotere percelen en plaatsen met een 

meer geconcentreerde bebouwing teruggekomen zijn. Een vergelijkbare situatie is rond het 

akkercomplex ontstaan. Hoewel de percelen vergroot zijn, liggen de wegen nog steeds over het 

akkercomplex. Ook de bebouwing ligt op dezelfde plaats. Op de sandr is de bebouwing echter niet 

sterk toegenomen. In beide gevallen geldt dat de oude grenzen rond de boerderijen en langs de 
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oude wegen nog een tijdje in tact zijn gebleven waardoor hier historische heggen gevonden zouden 

kunnen worden.  

  

De heggen in het broekland van Malden zijn relatief het snelst verdwenen. Dit deelgebied had veel 

heggen door de smalle percelen. De ruilverkavelingen hebben ervoor gezorgd dat deze smalle 

percelen breder werden. Hierdoor zijn bijna alle heggen in dit deelgebied verdwenen.  

  

Inmiddels is de bebouwing op plekken waar boerderijen zijn blijven staan toegenomen, waardoor 

het aantal historische heggen rond de erven in deze casus is teruggedrongen. Van het deelgebied 

van de stuwwal is vastgesteld dat er tenminste drie houtwallen in het gebied over zijn. Een ligt ten 

noorden van het deelgebied op een walkruising van het oude, opgeheven landgoed Grootstal. Iets 

naar het zuiden ligt een houtwal om een bosarm. Gielen is ervan overtuigd dat er meer stukken 

historische wal terug te vinden moeten zijn langs de oude bosranden.10 Wat heggen in het deel van 

de stuwwal betreft, zijn er in de inventarisatie van Gielen en Aertssen alleen oude exemplaren 

aangetroffen op het kruispunt van het Sportlaantje en de Rijksweg. Bij dit huis zijn drie historische 

heggen gevonden. Deze heggen hebben als hoofdsoort Meidoorn. Bij twee van de drie heggen is 

meidoorn gecombineerd met haagbeuk.    

 

In de twee volgende hoofdstukken zal dezelfde werkwijze worden toegepast als in dit hoofdstuk. In 

hoofdstuk 5 zal de focus op rivierduinen liggen, geïllustreerd door het dorp Hernen. In hoofdstuk 6 

ligt de focus op het jonge rivierkleilandschap van Balgoij.   

  



 
97 5. Casestudy Hernen 

5. Casestudy Hernen 

 5.1. Introductie 

De rivierduinen in het onderzoeksgebied zijn komen aan de oppervlakte in de dorpen Wijchen, 

Leur, Hernen en Bergharen. Hernen is gekozen om drie redenen.  Ten eerste is Wijchen sterk 

verstedelijkt, waardoor Wijchen voor deze analyse afviel. Ten tweede is Google Streetview alleen 

beschikbaar voor Bergharen en Hernen, waardoor Leur als casus af viel. Google Streetview heeft 

als meerwaarde dat aanblikken van straten van achter het bureau nagekeken kunnen worden. 

Tenslotte heeft Hernen een smallere rivierduin als Bergharen en heeft het dorp een grote 

ontwikkeling doorgemaakt in de afgelopen decennia, waardoor er ook in het archief een luchtfoto 

van het dorp beschikbaar was. 

 

 

Figuur 31: Ligging van het casestudygebied Hernen. Om alle landschappen goed mee te kunnen nemen is het 
kaartbeeld 54º gedraaid.  

Dit hoofdstuk is opgedeeld in twee landschapseenheden. De eerste landschapseenheid is het 

rivierduin. In het tweede hoofdstuk was deze landschapseenheid ingedeeld bij het zandlandschap. 

De stuifzandgronden en dekzandgronden zijn echter niet geschikt voor een analyse van heggen en 

houtwallen omdat deze gebieden ofwel verstedelijkt zijn ofwel in gebruik zijn als natuur, waardoor 

de verbanden tussen landgebruik en omheining moeilijker te vinden zijn. Dus van het 

zandlandschap komt alleen het rivierduin aan bod.   
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De tweede besproken landschapseenheid is die van de komgronden. Hernen ligt tussen de 

komgronden van de Maas en de Waal waardoor de verschillen tussen deze twee komgebieden ook 

onderzocht kunnen worden in deze casus. De paragrafen over het rivierduin en over de 

komgronden zijn opgedeeld in de verandering van het landgebruik wat te zien is op de historische 

kaarten. In dit geval is de periode afgebakend tussen 1850-1930 omdat de Tranchotkaart 

ontbreekt. Vervolgens komen de veelvoorkomende omheiningen die te zien zijn op de historische 

kaart aan bod, aangevuld met een studie naar de type omheiningen op basis van historische 

luchtfoto’s. Het hoofdstuk zal afsluiten met een korte beschrijving van de samenhang van de 

landschapstypes, het landgebruik en de voorkomende omheiningstypen alvorens de sprong naar 

het heden gemaakt zal worden.   
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5.2. Rivierduin 

5.2.1. Landgebruik 

Het dorp Hernen is op een donk gelegen. Het dorp ligt op de westelijke uitloper van het rivierduin. 

Aan de Dorpsstraat en de kruisende Broekstraat zijn de oudste boerderijen van Hernen te vinden. 

De rest van het rivierduin en de rivierduintop zijn voornamelijk in gebruik als bos. Op de hellingen 

van het rivierduin is een rij akkers ingetekend, die als de helling afloopt en de komgronden 

beginnen overgaat in weidegronden. Het landgebruik in Hernen veranderd eigenlijk niet tussen 

1850-1930. Wel worden de grote blokken bouwland van elkaar gescheiden door paden en neemt 

het aantal erfomheiningen in deze periode toe. 

 

Figuur 32: Landgebruik rivierduin Hernen in de periode 1850-1930. V.l.n.r. TMK, Bonnekaart 1870, Bonnekaart 
1930 

Ook verandert er weinig aan de bebouwing in Hernen. De enige uitbreiding is te zien op de plek die 

in 1930 wordt aangeduid als De Tempel en in het zuiden van het dorp bij de doorgaande weg 

richting het zuidwesten.  

5.2.2. Omheiningen 

De meest voorkomende lijnelementen in dit deelgebied zijn erfomheiningen, afrastering en 

houtwallen. In het dorp komen niet veel omheiningen voor. Opvallend is dat er rond het gehele 

dorpsgebied op de grens van het rivierduin en de komgronden een aaneengesloten afrastering ligt 

op de kaarten. In het dorp zelf zijn weinig omheiningen gekarteerd. Waarschijnlijk vormden de 

akkers hier een open field complex. De percelen langs de buitenrand van de dorpskern, op de 

overgang tussen de kommen en het rivierduin zijn wel van elkaar gescheiden door middel van 

afrastering. De omheiningen die in dit gebied te vinden zijn, zijn onder te verdelen in 

omheiningssymbolen die bestaan uit een streep met bolletjes en symbolen die bestaan uit een lijn 

met puntjes. De houtwallen zijn te vinden rond de bospercelen in de buurt van het kasteel en rond 

het bos aan de oostkant van dit casusgebied.  
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In deze alinea worden de veelvoorkomende omheiningssymbolen nader onderzocht door middel 

van de luchtfoto. 

 

Figuur 33: Uitsnede kasteel Hernen 

Deze luchtfoto geeft duidelijk weer dat niet alle bomenrijen zijn gekarteerd. Zo is ‘Weg?’ als weg 

gekarteerd en niet als laan of singel terwijl deze lijn op de luchtfoto te zien is als bomenrij. 

Ditzelfde geld voor ‘Weg??’ die langs het bos op de linkerzijde van de historische foto loopt. Op de 

kaart is hier geen pad ingetekend, maar op de luchtfoto is hier duidelijk een laanstructuur te 

vinden doordat er twee rijen bomen dicht op elkaar staan. Ook de weg ten noordoosten van het 

kasteel is op de luchtfoto te zien als bomenrij, hoewel de kaart alleen een pad weergeeft. Dus op 

basis van deze informatie zouden misschien meer paden moeten worden gezien als pad met 

bomenrij omdat de karteerders de bomen in dit geval vergeten zijn weer te geven.   

  

Het laatste ding wat niet strookt tussen de afbeelding en het kaartmateriaal is het perceel dat 

grenst aan de rechterkant van de kasteelgracht, dit is gekarteerd als een enkele streep, terwijl de 

luchtfoto een brede houtsingel weergeeft.    
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Figuur 34: Uitsnede kruispunt De Dreef en Kasteellaantje Hernen 

In deze tweede afbeelding is er een uitsnede gemaakt van het   Kasteellaantje. Hier is de heg ten 

oosten van de huizen weergegeven. Op de luchtfoto is deze lijn te zien als dikke zwarte lijn. Het 

gaat hier waarschijnlijk om een strakke heg. 

 

De heg die gekarteerd is rond het linker huis aan de Kasteellaan is niet meer te zien op de 

luchtfoto. Net als het akkerperceel recht onder de bebouwing. De heggen bij de bebouwing ten 

zuiden van De Dreef zijn wel ingetekend. Op de luchtfoto is de meest linkse heg van dat rijtje te 

zien als een heg met overstaanders. De twee linker heggen zijn niet te zien als strakke lijn, maar 

ze golven een beetje. Waarschijnlijk zijn de heggen dusdanig geknipt geweest dat de afzonderlijke 

planten aan de bovenkant rond geknipt werden.    

 

Uit deze vergelijking van het kaartmateriaal en de luchtfoto is naar voren gekomen dat niet alle 

omheiningen die weergegeven zijn op de luchtfoto terug te vinden zijn op de kaart. Daarnaast zijn 

perceelgrenzen van de kaart niet altijd terug te vinden op de luchtfoto. De conclusie de hieruit 

getrokken kan worden is dat een historische kaartstudie wel gebruikt kan worden om inzicht te 

krijgen in de omheiningen van een gebied, maar dat dit geen bron is die geschikt is om volledig 

uitsluitsel te geven over alle omheiningen en omheiningsoorten op perceelniveau.   
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5.3. Komgebied 

Rond de rivierduin waar het dorp Hernen op gelegen is, zijn twee komgebieden te vinden. Van 

beide kommen wordt de ontwikkeling van het landgebruik in de periode 1850-1930 beschreven. 

Vervolgens worden de veel voorkomende omheiningen zoals deze gekarteerd worden opgesomd, 

waarna deze verder onderzocht worden op basis van de combinatie van de luchtfoto en het 

kaartmateriaal.    

5.3.1. Landgebruik 

Parallel aan de noordzijde van het rivierduin liggen de Waalkomgronden van Hernen die worden 

ontwaterd door de Woezikse Leigraaf. De komgronden aan de waalzijde worden ook wel aangeduid 

als het Kampbroek en het Hernens Broek. Aan de westzijde van het dorp liggen de Buiten- en 

Binnen geestgronden. Deze gronden zijn wat hoger gelegen zandgronden te midden van de nattere 

komkleigronden. Ten zuiden van de rivierduintop liggen komgronden van de Maas die worden 

aangeduid als de Neerveldse Polder.124   

 

Figuur 35: Komgebied van 1813-1930 

Uit deze kaartstudie blijkt dat beide kommen overwegend in gebruik zijn als grasland op een aantal 

akkerpercelen ten westen van het dorp op de geestgronden en ten zuiden van de Maas te vinden. 

Tussen 1850-1930 zijn er geen veranderingen in het landgebruik waargenomen.    

                                                
124 Schulte, A.G. (1986), p.421. 
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5.3.2. Omheiningen 

De afrasteringen in dit gebied worden op drie manieren weergegeven. Een variant is met stippen 

en relatief grote rechte lijnen tussen de stippen. De tweede variant is met stippen die verbonden 

worden door een klein lijnstuk. De derde variant zijn kleine stipjes die zo dicht op elkaar gezet zijn 

dat ze zelf een lijn vormen.  In de komgronden van de Waal komen er voornamelijk sloten voor als 

perceelgrens. Er zijn hier in totaal tien afrasteringen gevonden op de historische kaart. De 

komgronden van de Maas hebben overwegend afrasteringen als perceelgrens. Sloten en greppels 

komen hier wel voor maar veel minder dan in de komgronden van de Waal.  

 

Figuur 36: Uitsnede Flerdeweg Hernen 

Op figuur 36, is nummer 38 op de historische kaarten als een rij bollen die onderling wordt 

verbonden door lijnen weergegeven. Op de luchtfoto is te zien dat de heggen niet helemaal recht 

zijn. De noordelijkste rij heeft bomen, de zuidelijkste rij is een meer golvende lijn met 

verdikkingen. Waarschijnlijk is de noordelijke rij een rij bomen naast een sloot. De donkere lijn 

loopt richting een sloot met schutlaken. De zuidelijke grens van nummer 38 is waarschijnlijk een 

sloot met struiken of kleine bomen want ook deze lijn loopt door richting een sloot.   

 

Van nummer 42 is niet duidelijk te zien wat het is. Het zou een sloot kunnen zijn of een strakke 

heg. Nummer 41 is een wat bredere omheining die recht gesnoeid is. Nummer 48 laat een heg met 

overstaanders zien. Nummer 57 geeft een heg aan die niet helemaal recht afgeknipt is, de lijn is op 

de luchtfoto niet helemaal recht, maar er zijn ook niet echt uitstekende boomkronen te zien, zoals 

het lijnstuk wat aan de zuidzijde aan 57 grenst.  
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Figuur 37: Uitsnede tussen het dorp Hernen en de Woezikse Leigraaf 

 In het broek ten noorden van Hernen zijn geen heggen te herkennen. Alle lijnen die als 

omheiningen voor de percelen dienen geven sloten aan. Alleen parallel aan de weg ten noorden 

van Hernen zijn bomen ingetekend. Deze bomen zijn niet op de luchtfoto te zien langs de weg, 

enkel aan de noordzijde van de akkerpercelen. Hier lijkt het te gaan om een rij bomen, zonder 

tussengroei van planten.    

  

Uit deze gecombineerde kaart-fotostudie komt naar voren dat afrasteringen die bestaan uit bollen 

met een iets dikkere verbindingslijn een bomenrij langs een (droge) sloot voorstellen. 

Afrasteringen die opgebouwd zijn uit bollen met hele kleine lijntjes ertussen, zoals heg 57 op de 

historisch foto geven strak geschoren heggen weer.   

 

5.4.  Huidige situatie 

Op het rivierduin kwamen van oudsher boomlanen en houtwallen voor, met name langs de 

bosgebieden. De akkers bestonden uit open field systemen waardoor de afrasteringen zich 

beperkten tot omheiningen rond bebouwing. In de kommen is het voorkomen van omheiningen 

afhankelijk van de waterhuishouding. Langs akkers en drogere graslanden komen verschillende 

typen afrasteringen voor, waar de nattere graslanden enkel sloten als perceelgrens kennen.   

 

In de zestiger jaren zijn er plannen gemaakt voor de ontsluiting van het gebied. Hierbij is de 

dorpskern aan de westkant van Hernen gescheiden van het bos en de oostkant van het dorp.3 De 

plannen voor de infrastructuur zijn uitgevoerd ten tijde van de ruilverkaveling, die in het gebied 

tussen 1975-1980 plaatsvond. De grootste veranderingen hebben plaatsgevonden op de 

komgronden van de Maas. Hier lagen vroeger kleine percelen omrand door allerhande verschillende 

afrasteringen. Met de ruilverkaveling hebben deze plaatsgemaakt voor grote akkerpercelen en nog 

grotere weilanden. De percelen in de komgebieden ten noorden van Hernen werden van elkaar 
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gescheiden door sloten. De noord-zuid georiënteerde sloten zijn grotendeels blijven liggen, alleen 

zijn de afrasteringen die vroeger op percelen tussen twee sloten lagen weggehaald.    

 

In de tachtiger jaren van de twintigste eeuw is ook de dorpskern uitgebreid. Hierdoor zijn alle 

wegen nu in het dorp omrand door huizen. Daarnaast zijn er nieuwe wijken aangelegd op de 

akkers in het dorp. Onderstaande afbeelding geeft de aanleg van de snelweg vanuit de lucht 

weer. Door de verdichting in de bebouwing zijn er maar een paar afrasteringen rond de erven 

overgebleven

 

Figuur 38: Luchtfoto van de aanleg van de A50 Hernen, gefotografeerd vanuit zuidoostelijke hoek 

Op figuur 38 is een bomenrij te zien aan de zuidkant van het kasteel. Tussen de huizen tegenover 

deze bomenrij zijn veel heggen te zien. Ook komt er uit deze afbeelding naar voren dat de 

kommen geen heggen bevatten. Dit bevestigt de analyse van de lijnelementen in de vorige 

paragraaf. Het wandelpad wat parallel aan de Dorpsstraat loopt kent net als de foto uit 1945, 

inderdaad een laanstructuur die niet is weergegeven op de historische kaarten.  

  

Van de ruilverkavelingen naar de huidige situatie is een klein sprongetje in de tijd. Op de 

afbeelding op de volgende pagina zijn de bevindingen van de vergelijkende studie tussen de 

historische situatie in Hernen en de huidige situatie weergegeven.  De gekleurde lijnen geven aan 

op welke plaatsen historisch groen zou kunnen zijn bewaard. 
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Figuur 39: Overzichtskaart wat voor groene structuren op dezelfde plekken zijn blijven liggen als op de Historische kaarten, met waar mogelijk een afbeelding van de 
historische heggen in de huidige situatie. Hernen.
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De heggen en houtwallen in het dorp zijn intact gebleven op plaatsen waar de bebouwing niet 

verdicht is. Voorbeelden zijn heggen en houtwallen bij het kasteel  en een van de houtwallen in het 

bosgebied aan de oostzijde zijn nog deels aanwezig. In de komgebieden zijn een paar 

laanstructuren overgebleven, maar alle heggen zijn in feite weg. De omheiningen die op de 

historische kaarten rond de hele rivierduin lagen, zijn nog deels intact, maar deze zijn nog niet 

opgenomen in de inventarisatie van Gielen en Aertssen.125 

 

De heggen die wel geïnventariseerd zijn, liggen rond de percelen van oude boerderijen in de 

dorpskern en rond het kasteel. Meer dan driekwart van deze exemplaren bestaat uit Meidoorn, 

minder dan een kwart uit beuken.   

  

                                                
125 Persoonlijke mededeling: Aertssen, S. (09 oktober 2019), Wijchen. 
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6. Casestudy Balgoij 

Balgoij is de laatste casestudy die in dit onderzoek wordt behandeld. De casus is gelegen in het 

jonge rivierkleilandschap en omvat de oeverwallen waarop de dorpskern Balgoij ligt en het grootste 

deel van het buurtschap Eindsestraat. Daarnaast zijn de kommen ten noorden van deze 

oeverwallen in deze casestudy meegenomen.  

 

Figuur 40: Ligging casus Balgoij op de Bonnekaart uit 1870 

Het landschapstype jong rivierkleilandschap is opgedeeld in de eenheden oeverwal en kom. Eerst 

komt de landschapseenheid de oeverwal aan bod. Deze paragraaf is opgesplitst in een beschrijving 

van het landgebruik tussen 1850-1930, waarna de veel voorkomende omheiningstypen in dit 

landschap worden benoemd. Vervolgens worden de omheiningstypen geanalyseerd door de 

combinatie van luchtfoto’s uit de Tweede Wereldoorlog en historische kaarten te maken. Na deze 

analyse wordt dezelfde volgorde van sub paragrafen toegepast in het komgebied.  Vervolgens zal 

het voorkomen van omheiningen en de verandering in het landgebruik kort worden samengevat en 

word de huidige situatie behandeld.  

 

De conclusie van dit hoofdstuk zal antwoord geven op de vraag welk soorten omheiningen in de 

verschillende landschapstypen en landgebruikstypen voorkwamen en waar deze objecten het beste 

bewaard zijn gebleven.  
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6.1 Oeverwal 

In de vroege middeleeuwen lag Balgoij op het hoogste punt van de oeverwal ten zuiden van de 

Maas.126 De naam Balgoij staat ook voor lichte verhoging (Bal) bij een weiland aan een rivierbocht 

(oi).127 Zoals besproken in hoofdstuk twee heeft de Maas haar loop in de vroege middeleeuwen 

veranderd. Hierdoor is het oeverwal landschap bij Balgoij vrij complex.  Het overblijfsel van deze 

rivierloopverandering is dat er een verlande Maasarm is ontstaan die ten noorden van het dorp 

Balgoij in het landschap ligt. Deze Maasarm vormt een hoefijzervormig bos en ligt in het verlengde 

van de Balgoijse Broeksloot en de Balgoijse wetering.  

 

De bewoning van Balgoij is begonnen vanuit een groep boerderijen geconcentreerd op de 

oeverwal. Het land rond deze dorpskern is met ontginningsassen lopend vanaf de kerk ontgonnen. 

De komgronden ten westen van het dorp zijn ontgonnen toen de Maasbanddijk gesloten is en de 

Balgoijse wetering is doorgetrokken naar het oosten. Balgoij en Keent vormden samen één 

heerlijkheid en één rechtsgrens, tot de beiden dorpen in 1923 bij de gemeente Overasselt werden 

gevoegd. Vervolgens is Keent van Balgoij gescheiden door de kanalisatie van de maas in 1958. Bij 

de samenvoeging van de gemeenten Heumen en Overasselt, hebben de inwoners van Balgoij in 

1977 gekozen om zich aan te sluiten bij de gemeente Wijchen. 

6.1.1. Landgebruik 

 

Figuur 41: Oeverwal Balgoij van 1850-1930 

 

Figuur 42: Oeverwal Eindsestraat van 1850-1930 

                                                

 
127 De Bondt, Chr. & Maas, G.J. (2003). P.30 
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De algemene trend die in de periode tussen 1850-1930 naar voren komt is dat het grasland in 

oppervlakte toeneemt ten koste van akkerland en dat de hoeveelheid boomgaarden in de dorpen 

toeneemt ten opzichte van de akkers.  

 

De akkers ten zuiden van de dorpskern zijn niet van elkaar gescheiden, daar lopen alleen 

voetpaden doorheen maar hier zijn in de loop van de tijd kleinere percelen ontstaan. Deze kleinere 

percelen zijn allemaal omheind, waardoor het aantal heggen in deze periode is toegenomen. De 

akkers ten zuiden van Balgoij, ter hoogte van Keent, worden gedeeltelijk in gebruik genomen als 

graslanden tussen 1870-1930. Bij deze verandering worden de percelen verder opgedeeld en 

uitgebreid met heggen. De toename van het aantal heggen is in diezelfde periode ook te zien op de 

akkers aan de noordzijde van de Eindsestraat.  

 

Uit deze kaartstudie blijkt dat de akkers altijd wel afrasteringen kenden, maar dat de hoeveelheid 

van deze objecten is toegenomen in het begin van de twintigste eeuw. Met name akkers en 

boomgaarden worden omheind in dit gebied.  

6.1.2. Omheiningen 

In deze casus komen drie omheiningstypen veel voor. Ten eerste zijn alle erven voorzien van een 

afrastering. Daarnaast zijn de akkers niet allemaal in gebruik als akkercomplexen, maar zijn er ook 

percelen omheind. De oppervlakte omheinde akkerpercelen neemt toe in de periode tussen 1850-

1930. Zo wordt de grote akker rechts van het dorp Balgoij op de TMK nog enkel doorkruist door 

wegen wat ontwikkelt tot allemaal kleine omheinde percelen op de Bonnekaart van 1930.  De 

akkers op de Eindsestraat waren gedurende de hele periode omheind. Opvallend is dat er in deze 

casus bijna geen hakhout- of bospercelen liggen waardoor hakhoutstroken nodig zijn om te 

voorzien in de vraag naar hout. In deze casus zijn de hakhoutstroken voornamelijk langs de 

hoofdwegen te vinden.   

 

In de komende alinea’s wordt er een nader onderzoek verricht naar de afgebeelde omheiningen en 

het voorkomen van deze elementen in het echt. Voor deze studie is gebruik gemaakt van een 

luchtfoto van Balgoij die door de geallieerden gemaakt is in de Tweede Wereldoorlog  op 19 

september 1944. Deze vergelijking is wat moeilijker dan in de voorgaande casussen omdat de 

Bonnekaarten van Hernen en Malden gedurende de jaren 30 nog zijn herzien. Van Balgoij is de 

jongste Bonnekaart in 1928 verschenen en de daaropvolgende topografische kaart is pas in 1954 

gepubliceerd.  
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Figuur 43: Uitsnede Eindsestraat 22-39 vergeleken met de Bonnekaart uit 1937 en de topografische kaart uit 
1950.  

Op afbeelding 43 is de Eindsestraat van nummer 22-39 weergegeven. Het patroon van heggen is 

tussen 1930-1950 sterk veranderd, waardoor dit fragment van de foto wordt vergeleken met zowel 

1930 als 1950. Het perceel aan de linkerzijde van huisnummer 34 wordt aan de linkerkant 

begrenst door een heg of bomenrij. Deze is op beide kaarten niet als zodanig gekarteerd. Rond het 

huis van 34 is wel een erfomheining gekarteerd op de 1930 Bonnekaart. Op de luchtfoto is dit te 

zien als een heg met overstaanders.  

 

Drie percelen ten noorden van de Eindsestraat 22 liggen op de topografische kaart uit 1950 

afrasteringen in hetzelfde patroon als op de luchtfoto. De heggen hebben op de luchtfoto aan de 

horizontale kanten de vorm van een rechte lijn met lichte boomvorm. De verticale heggen worden 

wel gekenmerkt door boomkruinen. Het gaat hier waarschijnlijk om heggen met overstaanders die 

aan de horizontaal afgebeelde kant dichter op elkaar geplant zijn dan langs de verticale grenzen. 

 

Rond het erf van nummer 22 ligt een bomenrij. Deze staat op de kaart van 1950 afgebeeld als een 

rechte lijn. Opvallend is dat de boomgaarden op deze afbeelding voornamelijk aan de erf- of 

straatkant een dichte lijn begroeiing lijken te hebben op het boomgaardperceel in de hoek rechts 

onderin na.  

 

Rond de huizen zijn ook contouren van een hegachtig object te zien. Deze zijn veel dunner dan de 

heggen in het veld. Dit kan zijn omdat ze of veel dunner zijn, waardoor ze moeilijker te zien zijn of 

omdat ze minder hoog zijn waardoor ze minder schaduw hebben of een combinatie van die twee 

factoren. Wat opvalt is dat het in bijna alle gevallen gaat om een rechte ononderbroken streep 

groen zonder bomen ertussen.  
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Met name percelen die op de 1950 topografische kaart worden ingetekend als boomgaarden 

hebben in het echt waarschijnlijk een heg gehad, hoewel dat niet op de kaart is weergegeven. 

Daarnaast blijkt uit deze afbeelding dat erfomheiningen waarschijnlijk bestonden uit geschoren 

heggen met af en toe overstaanders. Afrastering die is ingetekend met bollen die dicht op elkaar 

staan maar wel verbonden worden met een lijntje, staan waarschijnlijk voor een heg met 

overstaanders. Deze zijn op bovenstaande uitsnede voornamelijk op de grens van akkerlanden met 

graslanden te zien. 

 

Figuur 44: Uitsnede de Wegelaer 

Hierboven is een luchtfoto van de Wegelaer te zien. Hier is het boomgaardperceel omrand door een 

heg met overstaanders. Ook hier is het symbool op de kaart een rij bollen die dicht op elkaar staan 

maar wel onderling verbonden worden met een verbindingslijntje.  

Langs de lijn van het Balgoijs Schutlaken (64) zijn geen overduidelijke heggen waarneembaar. 

Langs de Broeksloot daarentegen zijn duidelijk bomen te herkennen. Deze zijn op de kaart 

ingetekend als een rechte lijn met bollen waarbij de lijn dikker is dan bij normale heggen. De bollen 

staan hier veel dichter op elkaar dan het symbool wat voor het Balgoijs schutlaken is gebruikt.  

Het perceel met de nummers 49 en 68 is ingetekend als afrastering die eerder gebruikt is voor 

heggen met overstaanders. Waarschijnlijk is dit bij nummer 49 ook het geval, hoewel dat hier 

moeilijk te zien is. Bij het nummer 68 lijkt de heg op veel plaatsen te ontbreken, maar de bomen 

zijn daarentegen wel duidelijk te zien. Het zou aannemelijk zijn dat de bomen overblijfselen zijn 

van een vroegere heg met overstaanders.  

 

De ingetekende heg van nummer 47 is op de luchtfoto niet te herkennen als bomenrij of als heg 

met overstaanders omdat de foto een hele rechte lijn laat zien. De punt van 47 en 64 is echter wel 

als dikke lijn te zien. Misschien hebben er in de hoek nog overstaanders gestaan. Opvallend is dat 

de afrasteringen die ingetekend zijn ten zuiden van de boerderij, op de historische luchtfoto vooral 

rechte lijnen lijken.  
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Naar aanleiding van figuur 44 is het duidelijk geworden dat niet alle heggen die ingetekend zijn als 

kleine bollen die onderling verbonden zijn door een streep, staan voor overstaanders met heggen. 

Het is met dit kaartbeeld wel duidelijk geworden dat bollen die wat verder uit elkaar staan en met 

dikkere lijnen aan elkaar verbonden zijn, staan voor sloten of andere watergangen.  
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6.2  Komgebied 

De kom ten oosten van het dorp is ontgonnen na het sluiten van de ringdijk, tussen het jaar 1321-

1424.128 De komgronden zijn bereikbaar vanaf de doorgaande wegen over de ringdijk, en de grote 

wegen door Balgoij. Van bebouwing is geen sprake.  

6.2.1 Landgebruik 

 

Figuur 45: Landgebruik komgronden tussen 1850-1930 

Dit gebied heeft tussen 1850-1930 dezelfde perceelvormen gehouden, maar er zijn een aantal 

heggen aan toegevoegd. De graslanden die direct aan de noordwestzijde van het dorp Balgoij 

grenzen, worden voornamelijk van elkaar gescheiden door sloten. Aan de zuidelijke zijde van de 

west-kom zijn juist vaker heggen te vinden dan sloten. Daarnaast valt het op dat de percelen die 

verder van de Balgoijse oeverwal liggen, grotere percelen en minder vaak heggen hebben.  

 

De kommen zijn gedurende de periode 1850-1930 voortdurend in gebruik als grasland.  Aan de 

zuidzijde van Balgoij lag het dorp Keent. In 1937 zijn de komgebieden en het dorp Keent van 

Balgoij afgesneden bij het normaliseren, ofwel rechttrekken van de meanders, van de Maas.129 In 

de kommen en uiterwaarden van Keent was een grote hoeveelheid heggen te vinden die in een 

radiale structuur waren geplant.  

 

                                                
128 Heiningen, H. (1972), p. 22-24.  
129 Schulte, A.G. (1982), p.287.  
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Dit gebied dient onder andere vanwege haar vergelijkbare omvang en documentatie als de andere 

gebieden als derde gebied in de casestudy.130 De casus leek initieel ook te beschikken over 

luchtfoto’s uit de tijd van de kanalisering van de Maas. Uit nader onderzoek bleek echter dat deze 

foto’s niet op de betreffende plek waren genomen, maar ter hoogte van Gennep en door foute 

archivering naar voren kwamen.  

 

De kommen van Balgoij hadden veel heggen waarvan er nu nog een paar exemplaren over zijn. 

Opvallend voor de uiterwaarden langs grote rivieren in Nederland is dat de heggen eigenlijk alleen 

maar voor lijken te komen in de binnenbochten van meanders en niet langs de sneller stromende 

buitenbochten. Een logische verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat wanneer de rivier buiten haar 

oevers treed de stroom in de uiterwaarden die langs de binnenbochten liggen niet sterk genoeg is 

om de heggen te vernielen, in tegenstelling tot de uiterwaarden aan de buitenbochten van de 

rivier. Een andere logische verklaring is dat de uiterwaarden aan de binnenbochten van de rivier 

langzaam groeien en dus worden ontgonnen, waarde uiterwaarden aan de buitenbochten langzaam 

afkalven waardoor de uiterwaarden langs de buitenbochten niet breed genoeg zijn om volledig in 

gebruik te nemen. 

6.2.2. Lijnelementen 

De veelvoorkomende omheiningen in het komgebied van Balgoij zijn afrasteringen om 

graslandpercelen, laanstructuren langs wegen, maar die zijn al in het oeverwalhoofdstuk 

behandeld, greppels en sloten.  

 

In de komende alinea’s worden deze veelvoorkomende lijnelementen verder onderzocht aan de 

hand van twee luchtfoto’s. De meeste vergelijkingen worden gedaan aan de hand van de luchtfoto 

genomen op 19 september 1944. De westelijke kom van Balgoij staat op een andere foto, maar 

deze is van een lage kwaliteit en omvat niet het gehele westelijke komgebied. Deze is ter illustratie 

toegevoegd als figuur 46.  

 

Uit deze figuur blijkt dat er veel omheiningen in het westelijke komgebied van Balgoij te vinden 

waren. Helaas zitten er wolken voor de afbeelding en is deze te onscherp om verschillende heggen 

te onderscheiden. Het positieve is wel dat de bolletjes met strepen ertussen inderdaad iets van 

houtige omheiningen weergeven.  

                                                
130 De huidige stand van zaken in Balgoij is goed in kaart gebracht. Door voor alle casusgebieden 
een vaste maat te hanteren ontstaat er een consistenter gemiddeld beeld in de vergelijking met 
het verleden en heden. Eventuele alternatieven, de uiterwaarden van Nederasselt en Overasselt, 
kenden wel veel heggen. Dit gebied is echter nog niet goed in kaart gebracht in het bestaande 
onderzoek. Ook is de omvang van het gebied te afwijkend van de andere casussen om mee te 
kunnen nemen in het onderzoek. Ook zijn in de komgebieden geen heggen meer te vinden, waar 

dit in Balgoij wel het geval is.   
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Figuur 46: Uitsnede westelijk komgebied van Balgoij 

 

Figuur 47: Uitsnede van de overgang tussen oeverwal en kom ten noordoosten van het dorp Balgoij 

Figuur 47 geeft het noordoosten van Balgoij weer. Hier is de houtwal aan twee kanten van de weg. 

Deze is op de luchtfoto te zien als één dikke rij bomen. Aan de oostzijde van het dorp zou er een 

laan langs de weg moeten liggen. Dit is op de luchtfoto niet te zien. De percelen die ten noorden 

van de Protestantse kerk liggen zijn omheind met bomen. Dit blijkt ook uit de luchtfoto. Het gaat 

hier waarschijnlijk om een heg met overstaanders.  

 

Het perceel wat van de protestante kerk naar het oosten loopt, heeft op de luchtfoto maar twee 

herkenbare bomen. Het perceel wat uitkomt op het houtwal pad heeft aan de achterzijde een 

rechte strakke lijn. Dit duidt op een heg strak aaneengesloten heg zonder overstaanders. 
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Figuur 48: Uitsnede van de heg tegenover de huidige Torenstraat 21C 

Op figuur 48 is een heg te zien die duidelijk bestaat uit struiken met bomen. De schaduwen in het 

veld laten zien dat de heg niet geheel recht geschoren is.  
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6.3 Huidige situatie 

De impact van de ruilverkavelingen op Balgoij is zeer groot geweest. Zoals overal maakten 

gemengde boerenbedrijven plaats voor gespecialiseerde agrarische bedrijven.131 De ruilverkaveling 

startte in deze casus in 1976. Anders dan in Hernen of Malden had de Centrale Cultuurtechnische 

Commissie, de commissie van de overheid die de ruilverkaveling moest voorbereiden, de heggen 

van Balgoij als waardevol landschap beoordeeld. In de landschapsbeschrijving voor de 

ruilverkaveling wordt het landschap als volgt beschreven: “In het rivierkleigebied liggen de polders 

van Balgoij en Niftrik. Men treft hier als markering van een oud verkavelingspatroon vele 

meidoorn- en sleedoorn-hagen aan. Voor al in de eerst genoemde polder zijn deze vrij gaaf.” – 

CCC, p.13.132   

In het Landschapsplan is daarom relatief veel aandacht besteedt aan het behoud en reconstructie 

van het heggenlandschap: 

 

Figuur 49: De casus Balgoij en het behoud van groen in de ruilverkavelingsperiode 

De lichtgroene kriebellijntjes zijn ‘te behouden singels’, de lichtgroene bolletjes zijn ‘te behouden 

bomen’ en de blauwe stippellijn staat voor een gebied waar heggen behouden of gereconstrueerd 

moeten worden. Het donkergroene is compensatiebos en het rode zijn boomgaarden. Hier valt 

direct op dat de lijntjes niet tot in grote mate van detail zijn aangebracht op de getekende kaart. 

                                                
131 Historische Vereniging Tweestromenland. (2015). P. 207-211 
132 Centrale Cultuurtechnische Commissie (1964). P.13 
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Daarnaast zijn veel heggen niet gemarkeerd om bewaard te blijven. Volgens Gielen waren de 

heggen ten tijde van de ruilverkaveling in een zeer slechte staat, om de groenstructuren in het 

landschap te houden zijn veel verschillende soorten bij geplant in de oorspronkelijke heggen, 

waardoor de aanblik van de heg niet past bij de ooit historische heg en waardoor sporen van 

historisch beheer niet te zien zijn vanaf de buitenkant van de heg. Hij zegt wel de binnenkanten 

van deze ruilverkavelingsheggen nog eens te willen onderzoeken.133 

 

In 2019 hebben de heggen van Balgoij het opnieuw zwaar. Een aantal boeren in de omgeving 

kunnen de heggen niet zo waarderen en beargumenteren dat de heggen hun opbrengsten in de 

weg staan. Ook geven zij aan bang te zijn voor de verspreiding van ziektes zoals bacterievuur in de 

meidoornheggen. Aertssen gaf aan dat deze boeren ook herstelprojecten van andere heggen 

dwarsbomen, waardoor het moeilijk is om de situatie van de historische heggen in het dorp te 

verbeteren.134 

 

Uit de analyse van de historische kaarten en de huidige satellietbeelden van de omgeving komt het 

naar voren dat er best wel wat heggen, lanen, bossen en singels op dezelfde plek te zien zijn. Met 

name de hoefijzervormige houtwal tegenover de protestantse kerk is goed bewaard gebleven. 

Volgens Aertssen is deze houtwal helemaal dichtgegroeid, maar zou het object veel kennis kunnen 

opleveren over het historisch beheer. Het historische beheer van heggen hebben de 

heggenonderzoekers met name aangetroffen in erfheggen. Ook hebben ze op twee plaatsen een 

nieuwe heg aangelegd, maar deze zijn op de beschikbare luchtfoto’s van Esri en Google niet 

waarneembaar.  

                                                
133 Persoonlijke mededeling: Gielen, J. (09 oktober 2019), Nijmegen. 
134 Persoonlijke mededeling: Aertssen, S. (07 oktober 2019), Wijchen. 
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Figuur 50 Huidige toestand van heggen in Balgoij 
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6.4 Conclusie 

In de hoofdstukken vier, vijf en zes zijn drie casussen aan bod gekomen die model staan voor de 

landschapstypen in dit onderzoeksgebied. In ieder hoofdstuk zijn het landgebruik en voorkomende 

omheiningen in het gebied omschreven. Uit deze analyse bleek in welke landschapseenheden en 

met welk landgebruik vaak historische heggen voorkwamen.  

 

Het stuwwallandschap van Malden bleek niet veel heggen te hebben. In dit gebied werden 

voornamelijk erfomheiningen gevonden naast de houtwallen die de bossen en wegen omheinden 

(tabel 14). In het sandrlandschap was dit ook het geval. De akkers vormden complexen, enkel 

langs wegen waren houtwallen gelegen en om huizen waren echte omheiningen te zien.  

Tabel 14 Veel voorkomende omheiningen op de stuwwal en sandr 

 

In het oude rivierterraslandschap was dit anders. Dit gebied is ontgonnen door middel van smalle 

strookpercelen die van elkaar werden gescheiden door sloten en heggen. Als de grond te nat was 

kwamen er loofbossen voor die soms rabatten of houtwallen bezaten. In dit gebied stonden 

nauwelijks huizen dus erfomheiningen waren hier logischerwijs niet veel te vinden.   

Tabel 15 Veel voorkomende omheiningen in het rivierterraslandschap 

 

 

Tegenwoordig zijn er niet veel heggen meer over. Inmiddels is het hele oude rivierterraslandschap 

in gebruik als grasland. De smalle percelen hebben plaatsgemaakt voor grotere blokken die van 

elkaar gescheiden zijn door sloten, soms met een boomsingel daarnaast gelegen. Er is geen sprake 

meer van historische heggen. In het sandrlandschap zijn de heggen rond de erven in een paar 

gevallen bewaard gebleven. De vermoedelijke houtwallen naast de wegen zijn deels weggehaald. 

Een van de houtwallen is in de ruilverkavelingsperiode vergroot als natuurcompensatiegebied. De 

houtwallen rond de bospercelen zijn nog niet in detail onderzocht. Op de hoge stuwwal zijn de 
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meeste houtwallen verdwenen in periode rond de Tweede Wereldoorlog, maar er zijn er een paar 

bewaard gebleven langs de bosranden van Heumensoord en de huidige Heemtuin. Beide 

houtwallandschappen kenden een houtwal bestaand uit eikenhakhout.  

 

Voor het rivierduinlandschap Hernen geldt ook dat de akkers enkel werden doorbroken door paden 

en wegen en dat de bossen houtwallen of houtsingels als grenzen hadden. Tabel 14 komt dan ook 

overeen met de gevonden lijnsymbolen in Hernen. Ook hier waren de erfomheiningen de 

belangrijkste gevonden heggen. Het is opvallend dat de wegen die ingetekend stonden op de 

historische kaarten op de luchtfoto werden weergegeven als wegen met lanen of wegen met 

houtsingels of wallen. Het zou daardoor mogelijk kunnen zijn dat lijnen die altijd als wegen zijn 

gekarteerd ook historisch houtwal of heggenbeheer gekend hebben. In het dorp Hernen zijn ook 

alleen erfomheiningsheggen van meidoorn teruggevonden en houtwallen van eikenhakhout.  

 

De komgronden van Balgoij en Hernen laten zien dat de nattere gebieden vaak enkel sloten als 

perceelgrenzen hadden. De heggen kwamen voor in combinatie met sloten, in combinatie met 

overstaanders of als los object. In de kommen was weinig bebouwing dus erfomheiningen speelden 

hier geen grote rol in het landschap.  

Tabel 16: Veelvoorkomende omheingingen in de komgebieden 
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Tegenwoordig zijn er bijna geen omheiningen of bomenrijen overgebleven door de vergroting van 

percelen en door het wegvallen van het nut en de noodzaak van heggen voor de huidige landbouw. 

Met name in Hernen is er bijna geen heg meer over. In Balgoij zijn er net wat meer heggen 

overgebleven omdat de cultuurtechnische commissie onder de indruk was van het 

heggenlandschap al daar.  

 

Op de oeverwal en de heggen rond akkerpercelen of boomgaarden zijn de erfomheiningen van 

belang. Daarnaast stonden er regelmatige houtwallen of (hak)houtsingels naast de doorgaande 

wegen.  

 

Tabel 17: Veelvoorkomende omheiningen op de oeverwal 

 

Op de oeverwal zijn er relatief veel erfomheiningen bewaard gebleven. Ook de houtsingels langs de 

wegen zijn grotendeels intact gebleven. De akkerranden zijn in veel gevallen verdwenen omdat 

heggen door de ruimte die ze innemen gezien worden als een landbouwopbrengst beperkend 

object. De akkerranden die nog bestaan verbinden vaak akkers met huizen, waarbij de heg bij het 

huis gesnoeid is en richting het land uitgeschoten is. Zelfs in dit landschapstype is het zoeken naar 

nog overgebleven historische heggen.  

 

Op de volgende pagina geeft tabel 18 een samenvattend overzicht van de omheiningen rond 1900, 

te midden van de historische kaartstudie, de situatie van 1945, de situatie waarin luchtfoto’s en 

kaartmateriaal zijn gecombineerd en de heggen die nu nog over zijn. Ook zijn de grote 

veranderingen aangegeven die invloed gehad kunnen hebben op het aantal heggen. 
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Tabel 18: Overzichtstabel van het voorkomen van omheiningen en de overblijfselen ervan in combinatie met 
grote landgebruiksveranderingen 

Landschap 1900 1945 Nu Grote 

veranderingen 

Stuwwallandschap 

Stuwwal (Malden) 

Weinig heggen, 

enkel rond 

erven. 

Houtwallen langs 

wegen en 

bosrand 

Weinig heggen, 

houtwallen langs 

bosrand, nog een 

beetje 

erfomheiningen 

Weinig heggen, 

houtwallen langs 

bosrand, nog heel 

weinig 

erfomheinigngen 

Tussen 1900 en 1940 

regelmatig houtwallen, 

tijdens de 

wereldoorlog zijn deze 

allemaal geëgaliseerd 

ten behoeve van een 

vliegveld. 

Stuwwallandschap 

Sandr (Malden) 

Weinig heggen, 

enkel 

erfomheiningen 

houtwallen langs 

wegen en bossen 

Weinig heggen, 

enkel 

erfomheiningen 

houtwallen langs 

wegen en bossen 

Weinig heggen, 

enkel 

erfomheiningen, 

nog een paar 

houtwallen  

Van open bouwland 

naar stadsfuncties en 

grasland 

Stuwwallandschap 

Daluitspoelingswaaier 

& oud 

rivierterraslandschap 

(Malden) 

Veel heggen en 

houtwallen, met 

name langs 

sloten 

Veel heggen en 

houtwallen met 

name langs 

sloten. Moeras is 

veranderd in 

grasland. 

Weinig heggen, 

enkel sloten, soms 

nog een 

houtsingel. 

Broeklandontginning 

door middel van kleine 

percelen, sloten, 

bomen en heggen, 

daarna de aanleg van 

het Maas-Waalkanaal 

en de ingebruikname 

van het gebied met 

grote blokken grasland 

Zandlandschap 

Rivierduin (Hernen) 

Heggen & 

afrastering langs 

de randen van de 

zandrug, enkel 

rond aan de rand 

liggende 

akkerlanden.  

Heggen & 

afrastering langs 

de randen van de 

zandrug, enkel 

rond aan de rand 

liggende 

akkerlanden. 

Weinig heggen, 

enkel nog 

houtwallen langs 

kasteel en bos. 

Heggen enkel als 

erfomheining 

Met de ruilverkaveling 

zijn veel percelen aan 

elkaar gemaakt 

waardoor ze geen 

afrastering meer 

hebben.  

Jong 

rivierkleilandschap 

Kom (Hernen & 

Balgoij) 

Aan de Waalkant 

weinig heggen, 

aan de Maaskant 

veel heggen, 

sloten en 

houtsingels. 

Aan de Waalkant 

weinig heggen, 

aan de Maaskant 

veel heggen en 

afrastering zowel 

om akkers als 

om grasland 

Weinig heggen Met de ruilverkaveling 

zijn veel percelen aan 

elkaar gemaakt 

waardoor ze geen 

afrastering meer 

hebben. In de kom ten 

westen van Balgoij 

veel ruilverkavelings-

heggen aangelegd.  

Jong 

rivierkleilandschap 

Oeverwal (Balgoij) 

Veel heggen rond 

erven, akkers en 

boomgaarden. 

Met name in het 

deel met 

lintbebouwing 

Veel heggen rond 

erven, akkers en 

boomgaarden. 

Met name in het 

deel met 

lintbebouwing 

Matig veel heggen Door de 

ruilverkaveling zijn 

veel heggen 

verdwenen, maar rond 

de oude erven zijn nog 

regelmatig oude 

exemplaren te vinden.   
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Naar aanleiding van de resultaten van deze studie kan het landschap in vier landschapstypen 

worden ingedeeld. De landschappen zijn onderscheiden op basis van de geomorfologie van het 

fysische landschap. In het pleistoceen is het stuwwallandschap, het oude rivierterraslandschap en 

een deel van het zandlandschap ontstaan. In het holoceen is ook het stuifzandlandschapseenheid 

en het jonge rivierkleilandschap ontstaan. Deze vier landschappen zijn door middel van casestudy’s 

verder onderzocht.  

 

Uit de studie van historische kaarten is naar voren gekomen dat alle negentiende-eeuwse kaarten 

verschillende omheiningstypen, lanen en waterwerken aangaven. In de luchtfotocombinatiestudies 

in de casushoofdstukken is gebleken dat er in zijn algemeenheid vijf verschillende omheiningen een 

belangrijke rol speelden in alle landschappen.  

Tabel 19: Overzicht belangrijke omheiningen op de Bonnekaart van 1930 

 

Deze omheiningen komen elk op sommige plaatsen veel voor, op sommige plaatsen minder vaak 

voor. Hieronder staan in het kort de landgebruikstypen per onderzocht landschapseenheid en -type 

kort aangegeven.  

 

Het eerste onderzochte landschapstype is het stuwwallandschap waarin de eenheden stuwwal, 

sandr en daluitspoelingswaaier gevonden zijn. In de hogere delen van dit landschap waren 

voornamelijk houtwallen in gebruik langs wegen en bosranden. De akkercomplexen en heidevelden 

die deze landschappen hadden, werden niet omheind. Heggen zijn enkel gevonden langs de erven 

van boerderijen. Het lage deel van het stuwwallandschap, de daluitspoelingswaaier loopt over in 

het oude rivierterraslandschap. Dit is het tweede landschapstype. De daluitspoelingswaaier van het 

stuwwallandschap duikt in het casestudygebied onder het oude rivierterraslandschap, waardoor dit 

tweede landschapstype de fysische kenmerken van de broeklanden hier bepaalt. De broeklanden 

van het oude rivierterraslandschap liggen laag in het landschap en werden gekenmerkt door rechte 

stroken grasland met af en toe een bos en een moeras. Deze perceelrijen werden van elkaar 

gescheiden door sloten uitgerust met singels. Langs de wegen die deze broeklanden doorkruisten 
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waren wel lanen, singels en hagen gelegen. Ook perceelscheidingen die verticaal over het land 

liepen kenden heggen als omheining. In het gehele stuwwal – en oude rivierterraslandschap zijn 

weinig heggen overgebleven. De broeklanden zijn uitgerust met betere sloten en grotere 

blokpercelen waardoor heggen en singels hier verdwenen zijn. De houtwallen langs de wegen in 

het sandrlandschap zijn ook grotendeels verdwenen, er staan enkel nog houtsingels. Op de 

stuwwal is er door de aanleg van een tijdelijk vliegveld in de Tweede Wereldoorlog geen heg of 

houtwal gespaard gebleven, op de houtwallen die het bos omranden na. De relicten van het 

historisch beheer zijn in deze landschappen uitsluitend langs boerenerven gevonden.  

 

Het derde landschapstype is het zandlandschap, opgedeeld in het dekzand- stuifzand- en 

rivierduinlandschap. De dek- en stuifzandgebieden zijn ofwel sterk verstedelijkt in de afgelopen 

honderd jaar ofwel in gebruik als natuurgebied waardoor de samenhang tussen landschap en 

omheiningen in dit onderzoeksgebied niet voor deze landschapseenheden uitgezocht kon worden. 

Voor de rivierduinen is deze relatie wel onderzocht. Uit de casestudy Hernen is gebleken dat het 

dorp, de akkers en bossen op de rivierduinkop ofwel donk gelegen waren. Ook hier was met name 

sprake van houtwallen langs de bossen, omheiningen langs de huizen en open akkers zonder 

omheiningen. Opvallend is wel dat er een aaneengesloten omheining langs de grens tussen het 

donk en de omliggende komgronden was. Tegenwoordig zijn de houtwallen nog aan te treffen. De 

historische erfomheiningen zijn alleen langs oude boerderijen waar geen bebouwingsverdikking 

heeft plaatsgevonden terug te vinden. De donk omvattende omheining is niet bewaard gebleven, 

evenals de akkers, die nu grotendeels in gebruik zijn als woonwijk.  

 

Het laatste en vierde landschap is het jonge rivierkleilandschap, bestaand uit oeverwallen, kommen 

en uiterwaarden. Dit landschap is in Balgoij verder onderzocht. De uiterwaarden zijn voor het 

onderzoek naar omheiningen alleen interessant als ze in de binnenbocht van een rivier liggen, 

omdat in de uiterwaarden aan de buitenbocht van de rivier geen heggen te vinden zijn. De 

aanwezigheid van heggen is in de uiterwaarden van Balgoij niet meer het geval waardoor enkel de 

kommen en de oeverwal nader zijn onderzocht. Op de smalle oeverwal, gekenmerkt door 

lintbebouwing, waren veel heggen tussen lijnvormige akkerpercelen te vinden. Op de bredere delen 

waar een dorpskern ligt, waren de akkers vaak akkercomplexen die enkel werden doorkruist door 

wegen. Langs boomgaarden en erven waren in beide gevallen veel omheiningen te vinden. 

Houtwallen lagen voornamelijk langs de hoofdwegen van het dorp. De komgronden kenden een 

strookverkaveling die omheind was door sloten, heggen en singels. Met name heggen en sloten 

met singels kwamen vaak voor. De sloten ontwaterden op grotere sloten, waarvan de zijkanten 

vaak beplant waren met bomen. In de huidige situatie zijn de heggen met name rond oude 

boerderijen nog terug te vinden. In de kommen zijn de heggen vrijwel verdwenen. De nog steeds 

bestaande heggen in kommen zijn in de ruilverkaveling verbeterd door middel van het toevoegen 

van extra plantsoorten waardoor de aanblik van deze heggen niet meer te vergelijken is met de 

aanblik van de historische heggen. De houtwallen langs de hoofdwegen zijn vervangen door 

boomlanen zonder ondergroei.  
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 Het verwerven van meer kennis over de lijnsymbolen op historische kaarten door middel van:   

 het raadplegen van archiefstukken die gemaakt zijn als handleidingen voor het opstellen 

van de historische kaart. 

 de hoeveelheid geraadpleegde kaarten vergroten om de verschillende kaartweergaves van 

heggen in een bredere database te vergelijken om zo tot nog beter inzicht te komen 

van hegtypologieën en hegsoorten op historische kaarten.   

 een casestudy uitwerken van één dorp waar veel archieffoto’s van bekend zijn zodat 

kaarten aan de werkelijke situatie getoetst kunnen worden.  

De kennis over heggen vergroten door middel van:   

 het uitbreiden van de studie naar heggen in een ander onderzoeksgebied. In het Rijk van 

Nijmegen zijn alle kadastrale archieven tijdens de Tweede Wereldoorlog vernietigd. Door de 

studie naar heggen in een ander onderzoeksgebied te herhalen waar deze archieven en 

met name de notariële akten bewaard zijn gebleven, inzicht kunnen geven in het beheer 

wat grondeigenaren verplicht moesten uitvoeren aan de aanwezige omheiningen. Dit zou 

meer inzicht kunnen geven in verschillende soorten omheiningen.  

 het uitvoeren van een dendrologische ofwel boomkundige studie op plaatsen die 

aangegeven zijn als plaatsen voor historische heggen. Als de boomsoorten op deze plekken 

specifiek blijkt te zijn kan dit oude heggen aantonen op plaatsen waar beheerrelicten uit de 

heggen verdwenen zijn. Het zou goed zijn om een dergelijk onderzoek in meerdere 

landschapseenheden uit te voeren omdat de verscheidenheid van 

gekarteerde hegtypen kan zitten in een soortdiversiteit en niet louter in een ander type 

omheining.  

 het doen van bodemkundig onderzoek naar houtwallen. Dit onderzoek zou inzicht kunnen 

geven in de ouderdom van de wallen. Een dergelijke studie kan inzicht geven in de reden 

voor de aanleg van de houtwal.   

Het behouden van heggen door middel van: 

 uit deze studie blijkt dat de best bewaarde heggen te vinden zijn rond boerenerven, 

waardoor het verbeteren van de kennis over historische heggen bij de eigenaren van de 

boerderijen essentieel is om de heggen te behouden. Als eigenaren op de hoogte zijn van 

de bijzondere exemplaren die zij bezitten, gaat de waardering voor de heg omhoog, 

waardoor de heg niet achteloos verdwijnt bij een tuinrenovatie.  

 het onder de aandacht brengen van historische heggen en houtwallen bij een breed publiek 

door het verstrekken van informatie over heggen. Dit zou ook het cultuurlandschap in 

bredere zin kunnen omvatten. Idealiter zou de voorlichting over cultuurlandschap, 

historische heggen en houtwallen moeten plaatsvinden in samenspraak met een goede 

communicatie- en promotieadviseur. De mogelijke kanalen om dit doel te bereiken zouden 

zijn: YouTube videos, het promoten van heggen op social media, het publiceren 

van krantenartikelen en het aanbieden van cursussen en informatieavonden. Hierbij hoort 

ook het inlichten van trailrunners, veldrijders, mountainbikers en andere sporters die 
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gebruik maken van reliëf in bossen om hun sport te kunnen beoefenen over de diversiteit 

aan houtwallen en de cultuurhistorische waarde daarvan.  

 het opleiden van mensen die zich bekwamen in het onderhoud van heggen die dit 

vervolgens kunnen uitvoeren voor overheden zoals gemeenten of provincie. Hierdoor 

worden boeren niet belast met het onderhoud van objecten die hen geen voordelen 

opleveren in hun huidige bedrijfsvoering.  

 in bredere zin zou het goed zijn om in het primair of voortgezet onderwijs aandacht te 

besteden aan het Nederlandse cultuurlandschap zodat de jongere generatie het landschap 

leert waarderen.   
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Voorpagina: 

Persoonlijke bewerking van: 

Schaars, H.E. (12-08-2019). Maasmolen bij Overasselt. Persoonlijk archief.   

Fotocollectie Regionaal Archief Nijmegen – GN288 -Maas-Waalkanaal 

Bonnekaart (1870). Kaartblad b572 – Heumen/Malden 

Voorwoord: 

 Foto gemaakt door Jef Gielen in Overasselt op 14 februari 2019.  

Hoofdstuk 1: 

Figuur 1:  

1a: Prikkeldraad: Anmabetonshop (2019), gevonden op 12/9/2019 via: 

https://www.anmabetonshop.be/en/weideafsluiting-toebehoren/2897-schrikdraad-

prikkeldraad-250m.html 

 1b: Houten hek: Rutjes Omheiningen en Hekwerken (2019), gevonden op 12/9/2019 via:  

https://www.rutjespaardenboxen.nl/product-categorie/omheiningen/houten-

omheiningen/ 

Figuur 2: 

2a: Gevlochten heg:  

Gielen, J. (2017-11-30), Overasselt RKkerkhof Beuken (6).  

2b: Vlechtwerken omheining: Landidee (2019). Gevonden op 12/9/2019 via:  

  https://www.landidee.nl/moestuin/zelf-een-schutting-van-wilgentenen-vlechten/ 

2c: Tuunwal: Texel Vrienden (2019), gevonden op 12/9/2019 via: 

  https://texelvrienden.nl/tuunwal-nou-precies/ 

2d: Houtwal: Heemtuin Malden (2019), gevonden op 12/9/2019 via:  

  https://www.heemtuinmalden.nl/Houtwal.html 

Figuur 3: Afbakening Onderzoeksgebied 

  Kadaster. (2018). Topotijdreis. Gevonden op 24-9-2019 via:  http://topotijdreis.nl/ 

Figuur 4:  

De Tranchotkaart en de geraadpleegde Bonnekaartbladen van het onderzoeksgebied 

Tranchot, J.J. (1813). Nimègue Nord- 3 Nimègue Sud / Carte de la Rhénanie par Tranchot et v. 

Étouffant 1803-1820. Gevonden op 23-6-2019 via:  https://studiezaal.nijmegen.nl/detail.php?nav_id=2-

1&index=2&imgid=14233703&id=3620153 

Bonnekaartbladen van het onderzoeksgebied 

Topografische Dienst van het Ministerie van Defensie. (omstreeks 1870), 

Chromotopografische kaart des Rijks. Kaartblad 532, 553, 554, 571. Geraadpleegd 

via het Kenniscentrum Landschap. 

Figuur 5: Een van de ingevulde inventarisatie formulieren 

Gielen, J. & Aertssen, S. (2019). Inventarisatieformulier 0016WSA. 

Figuur 6: De heggenonderzoekers bezig met heggen. Links Jef Gielen, rechts Sjoerd Aertssen 

Aertssen, S. (09-10-2019). Verkregen op aanvraag uit persoonlijk archief.  

Figuur 7: Overzicht van de geïnventariseerde heggen geprojecteerd op de Bonnekaart 
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  Database: Gielen, J. & Aertssen, S. (mei 2019).  

 Topografische Dienst van het Ministerie van Defensie. (omstreeks 1870), 

Chromotopografische kaart des Rijks. Kaartblad 532, 553, 554, 571. Geraadpleegd 

via het Kenniscentrum Landschap. 

Hoofdstuk 2: 

Figuur 8: Loop van de Maas en de Rijn gedurende 10 fases in het pleistoceen. De rode cirkels 

accentueren het deel van het onderzoeksgebied waar het oud rivierterraslandschap nog steeds aan 

de oppervlakte waarneembaar is.  

Peeters, J., Busschers, F. S., & Stouthamer, E. (2015). Fluvial evolution of the 

Rhine during the last interglacial-glacial cycle in the southern North Sea basin: a 

review and look forward. Quaternary international, 357, p.180. 

Figuur 9: Dekzand – lichtgroene dikke lijnen op de AHN - in het Hatertse en Overasseltse vennengebied. De vennen zijn in 

de laagtes tussen de dekzand en stuifzandkopjes te zien. 

Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN). (2019). Kaartviewer Esri coördinaat 185.324 – 419.513. 

Gevonden 20-05-2019,via: https://ahn.arcgisonline.nl/ahnviewer/ 

Figuur 10: Rivierduinen in Bergharen. De 3K20 en 4K20 gronden, de goudgele kleuren zijn 

rivierduinen die deels begraven liggen onder holocene afzettingen (donken). Op de grootste 

rivierduinkop is een latere stuifzandafzetting te zien. 

Koomen, A.J.M., Maas, G.J. & Onderstal J. (2008). Geomorfologische Kaart van 

Nederland (clickable map). Alterra Wageningen, Wageningen University.  

Figuur 11: Schematische tekening van een meanderend riviersysteem. De binnenbocht groeit, de 

buitenbocht erodeerd tot er mogelijke en doorbraak plaatsvindt waardoor de meander kan worden 

afgesneden. 

Willemse, N. (2019). Schematische weergave van het meanderproces. Gevonden 

op 18-06-2019 via: https://mijngelderland.nl/inhoud/specials/verbeelding-van-de-

waal/meanderende-rivieren 

Figuur 12: Landgebruik op de stuwwal 
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Topografische Dienst van het Ministerie van Defensie. (omstreeks 1870), 

Chromotopografische kaart des Rijks. Kaartblad 532, 553, 554, 571. Geraadpleegd 

via het Kenniscentrum Landschap. 

Koomen, A.J.M., Maas, G.J. & Onderstal J. (2008). Geomorfologische Kaart van 

Nederland (clickable map). Alterra Wageningen, Wageningen University.   

Figuur 13: Landgebruik in het oude rivierterraslandschap 

       Persoonlijke bewerking van:  

Topografische Dienst van het Ministerie van Defensie. (omstreeks 1870), 

Chromotopografische kaart des Rijks. Kaartblad 532, 553, 554, 571. Geraadpleegd 

via het Kenniscentrum Landschap. 

Koomen, A.J.M., Maas, G.J. & Onderstal J. (2008). Geomorfologische Kaart van 

Nederland (clickable map). Alterra Wageningen, Wageningen University. 

Figuur 14: Landgebruik in het zandlandschap 

Persoonlijke bewerking van:  
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Topografische Dienst van het Ministerie van Defensie. (omstreeks 1870), 

Chromotopografische kaart des Rijks. Kaartblad 532, 553, 554, 571. Geraadpleegd 

via het Kenniscentrum Landschap. 

Koomen, A.J.M., Maas, G.J. & Onderstal J. (2008). Geomorfologische Kaart van 

Nederland (clickable map). Alterra Wageningen, Wageningen University. 

Figuur 15: Eigendom Heidegronden. 

HisGis. (2019). Kaartapplicatie Gelderland. Schaal 156,06, coördinaat 

180511,420205. Gevonden op 19-06-2019 via: 

http://hisgis.fa.knaw.nl/?db=zzvs&layer=050Gelderland1832%20gebouwen&layer=

050Gelderland1832%20percelen&style=0&style=0&x0=149166.40413&x1=149234

.422694&y0=487370.999695&y1=487302.981131  

Figuur 16: Landgebruik in het jonge rivierkleilandschap 

      Persoonlijke bewerking van:  

Topografische Dienst van het Ministerie van Defensie. (omstreeks 1870), 

Chromotopografische kaart des Rijks. Kaartblad 532, 553, 554, 571. Geraadpleegd 

via het Kenniscentrum Landschap. 

Koomen, A.J.M., Maas, G.J. & Onderstal J. (2008). Geomorfologische Kaart van 

Nederland (clickable map). Alterra Wageningen, Wageningen University. 

Hoofdstuk 3: 

Figuur 17: HisGis kaart met aangegeven houtwallen langs de oostzijde van Hatert, ten noorden van Malden. De sterren 

geven aan wat de houtwallen zijn. 
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.422694&y0=487370.999695&y1=487302.981131 

Hoofdstuk 4: 

Figuur 18: Het casestudygebied Malden ingezoomd op de Tranchotkaart. Rechtsboven is de locatie 

van de casus op het originele kaartblad gesitueerd. De rode punt rechtboven het casusgebied is de 

stad Nijmegen. 
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Figuur 19:Stuwwallandschap van 1813-1930 
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Topografisch Bureau (1850-1864) Topografische Militaire Kaart van het Koninkrijk 

der Nederlanden. Kaartblad 40, 45, 46. Geraadpleegd via het Kenniscentrum 

Landschap.  

 Topografische Dienst van het Ministerie van Defensie. (omstreeks 1870), 

Chromotopografische kaart des Rijks. Kaartblad 532, 553, 554, 571. Geraadpleegd 

via het Kenniscentrum Landschap. 

Topografische Dienst van het Ministerie van Defensie. (omstreeks 1930), 

Chromotopografische kaart des Rijks. Kaartblad 532, 553, 554, 571. Geraadpleegd 

via het Kenniscentrum Landschap. 

Figuur 20: Uitsnede van de historische luchtfoto vergeleken met de topografische kaart uit 1945. 

Het kruispunt bij De Kluis, tussen de Jufferstraat en de Rijksweg. 

Persoonlijke bewerking van: 

Kadaster WOII luchtfoto’s; Gelderland, Heumen, Malden, (22 februari 1945). Vlucht 
106, run 4444, fotonummer 4027.    
https://originals.dotkadata.com/Luchtfoto/show?id=298951#!1&bestand=106G-
4444_4027&id=299005 
Topografische kaart.  (1945). Topotijdreis. Gevonden op 10-08-2019 via: 
http://topotijdreis.nl/ 

Figuur 21: Airstrip de Kluis in het stuwwallandschap 

Nijmegen Market Garden Veterans Website. (2019). Air strip B-91 De Kluis. Gevonden op 

10-10-2019 via: https://home.kpn.nl/been0319/stories6.html 

Figuur 22: Sandrlandschap van 1813-1930. V.l.n.r.v.b.n.o. Tranchot, TMK, Bonnekaart 1870, 

Bonnekaart 1930 

Persoonlijke bewerking van: 
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Étouffant 1803-1820. Gevonden op 23-6-2019 via:  https://studiezaal.nijmegen.nl/detail.php?nav_id=2-

1&index=2&imgid=14233703&id=3620153 

Topografisch Bureau (1850-1864) Topografische Militaire Kaart van het Koninkrijk 

der Nederlanden. Kaartblad 40, 45, 46. Geraadpleegd via het Kenniscentrum 

Landschap.  

 Topografische Dienst van het Ministerie van Defensie. (omstreeks 1870), 

Chromotopografische kaart des Rijks. Kaartblad 532, 553, 554, 571. Geraadpleegd 

via het Kenniscentrum Landschap. 

Topografische Dienst van het Ministerie van Defensie. (omstreeks 1930), 

Chromotopografische kaart des Rijks. Kaartblad 532, 553, 554, 571. Geraadpleegd 

via het Kenniscentrum Landschap. 

Figuur 23: HisGis kaart open akkercomplex in het sandrlandschap 

Persoonlijke bewerking van: 

HisGis. (2019). Kaartapplicatie Gelderland. Schaal 77.55 cm, coördinaat 

185121,421657. Gevonden op 19-06-2019 via: 
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050Gelderland1832%20percelen&style=0&style=0&x0=149166.40413&x1=149234

.422694&y0=487370.999695&y1=487302.981131  
Figuur 24: Uitsnede van de Hatertseweg in Malden 

  Persoonlijke bewerking van: 
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Kadaster WOII luchtfoto’s; Gelderland, Heumen, Malden, (22 februari 1945). Vlucht 
106, run 4444, fotonummer 4027.    
https://originals.dotkadata.com/Luchtfoto/show?id=298951#!1&bestand=106G-
4444_4027&id=299005 
Topografische kaart.  (1945). Topotijdreis. Gevonden op 10-08-2019 via: 
http://topotijdreis.nl/ 

Figuur 25: Uitsnede van de eerste boerderij van de Jufferstraat van de Hatertseweg richting de 

Rijksweg. 

  Persoonlijke bewerking van: 

Kadaster WOII luchtfoto’s; Gelderland, Heumen, Malden, (22 februari 1945). Vlucht 
106, run 4444, fotonummer 4027.    
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4444_4027&id=299005 
Topografische kaart.  (1945). Topotijdreis. Gevonden op 10-08-2019 via: 
http://topotijdreis.nl/ 

Figuur 26: Uitsnede van de Berkenhof 

  Persoonlijke bewerking van: 

Kadaster WOII luchtfoto’s; Gelderland, Heumen, Malden, (22 februari 1945). Vlucht 
106, run 4444, fotonummer 4027.    
https://originals.dotkadata.com/Luchtfoto/show?id=298951#!1&bestand=106G-
4444_4027&id=299005 
Topografische kaart.  (1945). Topotijdreis. Gevonden op 10-08-2019 via: 
http://topotijdreis.nl/ 

 

Figuur 27:Oude rivierterraslandschap van 1813-1930. V.l.n.r.v.b.n.o. Tranchot, TMK, Bonnekaart 

1870, Bonnekaart 1930 

Persoonlijke bewerking van: 
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Topografisch Bureau (1850-1864) Topografische Militaire Kaart van het Koninkrijk 
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Topografische Dienst van het Ministerie van Defensie. (omstreeks 1930), 

Chromotopografische kaart des Rijks. Kaartblad 532, 553, 554, 571. Geraadpleegd 

via het Kenniscentrum Landschap. 

Figuur 28: Uitsnede van de Hatertsteweg tussen de Elshof en de Bothalenshof 

  Persoonlijke bewerking van: 
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Topografische kaart.  (1945). Topotijdreis. Gevonden op 10-08-2019 via: 
http://topotijdreis.nl/ 

Figuur 29: Overzichtskaart wat voor groene structuren op dezelfde plekken zijn blijven liggen als 

op de Historische kaarten, met waar mogelijk een afbeelding van de historische heggen in de 

huidige situatie Malden. 

Persoonlijke bewerking van: 

Topografische Dienst van het Ministerie van Defensie. (omstreeks 1870), 

Chromotopografische kaart des Rijks. Kaartblad 532, 553, 554, 571. Geraadpleegd 

via het Kenniscentrum Landschap. 

Schaars, E.H. en Schaars, C.J.H. Persoonlijk fotoarchief augustus 2019.  

Figuur 30: Historische heggen die gevonden zijn in de veldinventarisaties van Gielen en Aertssen 

Persoonlijke bewerking van: 

Database: Gielen, J. & Aertssen, S. (mei 2019). 

Topografische Dienst van het Ministerie van Defensie. (omstreeks 1870), 

Chromotopografische kaart des Rijks. Kaartblad 532, 553, 554, 571. Geraadpleegd 

via het Kenniscentrum Landschap. 

Hoofdstuk 5: 

Figuur 31: Ligging van het casestudygebied Hernen 
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Topografische Dienst van het Ministerie van Defensie. (omstreeks 1870), 

Chromotopografische kaart des Rijks. Kaartblad 532, 553, 554, 571. Geraadpleegd 
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Figuur 32: Landgebruik rivierduin Hernen in de periode 1850-1930. V.l.n.r. TMK, Bonnekaart 1870, 

Bonnekaart 1930.  
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Topografische Dienst van het Ministerie van Defensie. (omstreeks 1930), 
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via het Kenniscentrum Landschap. 

Figuur 33: Uitsnede kasteel Hernen. 
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Topografische kaart.  (1945). Topotijdreis. Gevonden op 10-08-2019 via: 
http://topotijdreis.nl/ 

Figuur 34: Uitsnede kruispunt De Dreef en Kasteellaantje Hernen 

Kadaster WOII luchtfoto’s (25 november 1944) Vlucht 106G, run 3001, fotonummer 
4048 & fotonummer 4050 
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Topografische kaart.  (1945). Topotijdreis. Gevonden op 10-08-2019 via: 
http://topotijdreis.nl/ 

Figuur 35: Komgebied van 1813-1930 
Persoonlijke bewerking van: 

Topografisch Bureau (1850-1864) Topografische Militaire Kaart van het Koninkrijk 
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Landschap.  

 Topografische Dienst van het Ministerie van Defensie. (omstreeks 1870), 

Chromotopografische kaart des Rijks. Kaartblad 532, 553, 554, 571. Geraadpleegd 

via het Kenniscentrum Landschap. 

Topografische Dienst van het Ministerie van Defensie. (omstreeks 1930), 

Chromotopografische kaart des Rijks. Kaartblad 532, 553, 554, 571. Geraadpleegd 

via het Kenniscentrum Landschap. 

Figuur 36: Uitsnede Flerdeweg Hernen 

Persoonlijke bewerking van: 

Kadaster WOII luchtfoto’s (25 november 1944) Vlucht 106G, run 3001, fotonummer 
4048 & fotonummer 4050 
Topografische kaart.  (1945). Topotijdreis. Gevonden op 10-08-2019 via: 
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Figuur 37: Uitsnede tussen het dorp Hernen en de Woezikse Leigraaf 

Kadaster WOII luchtfoto’s (25 november 1944) Vlucht 106G, run 3001, fotonummer 
4048 & fotonummer 4050 
Topografische kaart.  (1945). Topotijdreis. Gevonden op 10-08-2019 via: 
http://topotijdreis.nl/ 

Figuur 38: Luchtfoto van de aanleg van de A50 Hernen, gefotografeerd vanuit zuidoostelijke hoek 

Persoonlijke bewerking van: 

  Tweestromenland Archief (z.j.). 1600028F. Gevonden op 14 juli 2019, Wijchen.  

Figuur 39: Overzichtskaart wat voor groene structuren op dezelfde plekken zijn blijven liggen als 

op de Historische kaarten, met waar mogelijk een afbeelding van de historische heggen in de 

huidige situatie Hernen. 
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Topografische Dienst van het Ministerie van Defensie. (omstreeks 1870), 
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via het Kenniscentrum Landschap. 

Schaars, E.H. en Schaars, C.J.H. Persoonlijk fotoarchief augustus 2019.  

Database: Gielen, J. & Aertssen, S. (mei 2019).  
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Hoofdstuk 6: 

Figuur 40: Ligging casus Balgoij Bonnekaart 1870 
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Topografische Dienst van het Ministerie van Defensie. (omstreeks 1870), 
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via het Kenniscentrum Landschap. 

Figuur 41: Oeverwal Balgoij van 1850-1930 
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Landschap.  

 Topografische Dienst van het Ministerie van Defensie. (omstreeks 1870), 

Chromotopografische kaart des Rijks. Kaartblad 532, 553, 554, 571. Geraadpleegd 

via het Kenniscentrum Landschap. 

Topografische Dienst van het Ministerie van Defensie. (omstreeks 1930), 

Chromotopografische kaart des Rijks. Kaartblad 532, 553, 554, 571. Geraadpleegd 

via het Kenniscentrum Landschap. 

Figuur 42: Oeverwal Eindsestraat van 1850-1930 
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Topografische Dienst van het Ministerie van Defensie. (omstreeks 1930), 

Chromotopografische kaart des Rijks. Kaartblad 532, 553, 554, 571. Geraadpleegd 

via het Kenniscentrum Landschap. 

Figuur 43: Uitsnede Eindsestraat 22-39 vergeleken met de Bonnekaart uit 1937 en de 

topografische kaart uit 1950. 
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Topografische kaart.  (1945). Topotijdreis. Gevonden op 10-08-2019 via: 
http://topotijdreis.nl/ 

Figuur 44: Uitsnede de Wegelaer 

Persoonlijke bewerking van: 
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3001_4177&id=292250  
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Topografische kaart.  (1945). Topotijdreis. Gevonden op 10-08-2019 via: 
http://topotijdreis.nl/ 

Figuur 45: Landgebruik komgronden 1850-1930 
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der Nederlanden. Kaartblad 40, 45, 46. Geraadpleegd via het Kenniscentrum 
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 Topografische Dienst van het Ministerie van Defensie. (omstreeks 1870), 

Chromotopografische kaart des Rijks. Kaartblad 532, 553, 554, 571. Geraadpleegd 

via het Kenniscentrum Landschap. 

Topografische Dienst van het Ministerie van Defensie. (omstreeks 1930), 

Chromotopografische kaart des Rijks. Kaartblad 532, 553, 554, 571. Geraadpleegd 

via het Kenniscentrum Landschap. 

Figuur 46: Uitsnede westelijk komgebied van Balgoij 

Persoonlijke bewerking van:  

Scottisch National Collection of Aerial Photography. (24 oktober 1944). Vlucht 4, 

run 1146, fotonummer 3103 

Topografische kaart.  (1945). Topotijdreis. Gevonden op 10-08-2019 via: 
http://topotijdreis.nl/ 

Figuur 47: Uitsnede van de overgang tussen oeverwal en kom ten noordoosten van het dorp 

Balgoij 
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Vlucht 106G, run 3001, fotonummer 4177. 
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3001_4177&id=292250  

Topografische kaart.  (1945). Topotijdreis. Gevonden op 10-08-2019 via: 
http://topotijdreis.nl/ 

 

Figuur 48: Uitsnede van de heg tegenover de huidige Torenstraat 21C 

Persoonlijke bewerking van: 

Kadaster WOII luchtfoto’s; Gelderland, Wijchen, Balgoij Lith. (19 september 1944). 

Vlucht 106G, run 3001, fotonummer 4177. 

https://originals.dotkadata.com/Luchtfoto/show?id=298951#!1&bestand=106G-

3001_4177&id=292250  

Topografische kaart.  (1945). Topotijdreis. Gevonden op 10-08-2019 via: 
http://topotijdreis.nl/ 

Figuur 49: De casus Balgoij en het behoud van groen in de ruilverkavelingsperiode 

Persoonlijke bewerking van: 

 Topografische Dienst van het Ministerie van Defensie. (omstreeks 1930), 

Chromotopografische kaart des Rijks. Kaartblad 532, 553, 554, 571. Geraadpleegd 

via het Kenniscentrum Landschap. 

Centrale Cutluurtechnische Commissie. (1964). Bijlage landschappenkaart.  
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Figuur 50: Huidige situatie Balgoij  

Persoonlijke bewerking van: 

Topografische Dienst van het Ministerie van Defensie. (omstreeks 1870), 

Chromotopografische kaart des Rijks. Kaartblad 532, 553, 554, 571. Geraadpleegd 

via het Kenniscentrum Landschap. 

Schaars, E.H. en Schaars, C.J.H. Persoonlijk fotoarchief augustus 2019.  

Database: Gielen, J. & Aertssen, S. (mei 2019). 

*alle kaarten van de casusgebieden zijn op schaal 1:5454. De kaarten van Malden zijn 0º gedraaid, 

de kaarten van Hernen zijn 54 º gedraaid, de kaarten van Balgoij zijn 12 º gedraaid 
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Bijlagen 

1. Definities van omheiningen en heggen 

Heggen/ Hagen: worden door Duitse en Nederlandse deskundigen gebruikt voor levende 

veldafscheidingen die stukken land van elkaar scheiden omdat planten op een rechte lijn en op een 

kleine afstand van elkaar worden geplaatst, waardoor deze ondoordringbaar is. De heg heeft geen 

vaste afmetingen omdat deze afhankelijk zijn van de plantsoorten van de heg, de locatie, het 

gebruik en het beheer van de heg.135 Ze zijn bedoeld als eigendomsmarkering of veekering. Door 

de struiken niet alleen naast elkaar te planten maar ook in elkaar te verstrengelen ontstaat er een 

dichte ondoordringbare barrière.136 In het Engels heeft het woord ‘hedge’ een bredere betekenis. 

De Engelsen verstaan ook veldmuren, stenen wallen en aarden wallen onder dit begrip, waarbij 

‘fence’ gebruikt wordt voor iedere soort veldomheining.137 Dit komt omdat de term oud-Englse 

term ‘gehaegen’ alleen iets zegt over het omheinen, afsluiten van land.138 Vanuit de Duitse 

afstamming van het woord Haag wordt historisch gezien een middel wat permissie gaf om een stuk 

land te omsluiten of te beschermen waarbij alle anderen het recht werd ontnomen om de heg te 

vernielen, te verplaatsen of te vervangen.139 Volgens Baas et al. worden heggen en hagen als 

termen meestal door elkaar gebruikt, waarbij de heg doelt op een strak geschoren exemplaar en 

waarbij een haag meer doet denken aan vrij uitgroeiende elementen.140 Lex Roeleveld beweert in 

zijn boek juist het tegengestelde. “Hagen worden ook wel gebruikt voor sierheggen die merendeels 

laag en strak zijn. Heggen worden meer gebruikt voor de heggen in het veld rond akkers en 

weiden.” Roeleveld stelt ook dat hagen uit één soort bestaan zoals beuk, meidoorn liguster of 

haagbeuk. Deze planten komen niet tot bloei en ze dragen geen vruchten omdat ze meermaals per 

jaar worden geknipt. De heggen in het veld zijn veekerende elementen die ondoordringbaar 

gemaakt zijn door struiken met doorns in elkaar te vlechten. Deze heggen zijn vaak rijk in 

soorten.141 Het onderscheid wat Roeleveld beschrijft dacht ik ook in het veld in mijn casusgebied te 

merken, maar voor mijn scriptie is dit nuance-verschil niet relevant waardoor heg en haag hier 

door elkaar gebruikt zullen worden.  

Binnen de heggen zijn er een aantal soorten te onderscheiden: de gevlochten en de gelegde 

heg.142 Met gevlochten wordt bedoeld dat de takken van de struiken door middel van een knik 

(bocht van +- 90 graden waarbij de tak waarschijnlijk geknikt is bij het vlechten), of door middel 

van een buiging in elkaar verstrengeld worden. Met leggen wordt bedoeld dat niet de takken, maar 

de stammen met elkaar worden verbonden. Dit kan door middel van een bepaalde aanplant van 

                                                
135 Müller, G. (2013), p.38. 
136 Baas, H. et al. (2005), p.63-64. 
137 Reckham, O. (1986), p.181. 
138 Williamson, T. (2002), p.70.  
139 Müller, G. (2013), p.38. 
140 Baas, H. et al. (2005), p.63-64.  
141 Ketelaar, H., Roeleveld, L. & Dolmans, L. (2014), p.26. 
142 Müller, G. (2013), p.38. 
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struiken, of door middel van het deels inhakken van struiken waarna de stammen in een soort 

diagonale houding tegen elkaar worden gelegd.  

 

Omheining of Veldomheining: Smalle barrière met een ongedefinieerde hoogte en een grote 

verscheidenheid aan materialen, tussen twee stukken land. Omheiningen kunnen levend, van 

metaal en van hout zijn. Levende omheiningen omvatten heggen, houtwallen en singels die 

hetzelfde doel dienen.143 Niet-levende omheiningen zijn aarden wallen zonder begroeiing, hekken 

van metaal, wijzend op prikkeldraad of schrikdraad, en hekken van hout, doelend op 

paalconstructies van hout waarbij verticale palen op een vaste afstand van elkaar in de grond 

worden vastgezet en die verbonden worden door horizontale of diagonale palen die onderling en/of 

aan de verticale palen verbonden zijn.144 De metalen en houten varianten zijn ontstaan en 

verspreid in de negentiende en twintigste eeuw.145 

 

Veldomsluiting/veldafscheiding: bestaat uit heggen, houtwallen of veldwallen en omsluiten 

percelen land die gebruikt worden voor agrarische doeleinden buiten een dorpskern. 146 In de 

meeste gevallen samenhangend met eigendomsgrenzen. De Duitse vertaling stamt af van een 

woord wat iets omvatte als leef in vrede met je buren, indringers, vijanden, wilde dieren en de 

effecten van het weer. In deze scriptie worden veldomsluitingen en veldafscheidingen gebruikt als 

verzamelnaam voor objecten die als doel hebben een perceel land af te sluiten van het omliggende 

land. De locatie van deze objecten ten opzichte van een bewoningsconcentratie wordt achterwege 

gelaten. 

 

Wallen: in een rechte lijn opgeworpen aarde voor verschillende doeleinden. Een kale wal wordt 

een aarden wal genoemd, een wal waar planten op staan wordt een houtwal genoemd. Of deze 

planten in een heg of een singel vormen is in dit onderzoek niet relevant. 

 

Houtwal/wildwal/eswal: “een door de mens opgeworpen aarden wal met een aangeengesloten 

beplanting van verschillende houtsoorten. Veelal ligt aan beide zijden een greppel waardoor het 

wallichaam steile kanten krijgt”.147 Wallen zijn multifunctioneel inzetbaar, ze laten ten eerste 

duidelijk zien waar een eigendomsgrens ligt, ten tweede zijn ze een effectieve veekering, zeker in 

combinatie met greppels. Op de derde plaats is een houtwal effectief voor het invangen van zand 

bij zandverstuivingen. Ten vierde zijn er houtwallen als bevorderaar van een watersysteem 

gebruikt waardoor stukken land een voor een onder water gezet konden worden of de wal ervoor 

zorgde dat het achterliggende land langer droog bleef. Tenslotte is een houtwal lange tijd van 

                                                
143 Müller, G. (2013), p.38. – Vrije vertaling van het Duitse ‘heck’, in Engels vertaalde ‘fence’.  
144 Baas, H. et al. (2005). 
145 Müller, G. (2013), p.38. 
146 Müller, G. (2013), p.38. 
147 Baas, H. et al. (2005), p.72. 
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militair belang geweest als defensiemiddel tegen indringers. Houtwallen met de laatstgenoemde 

functie noemt men ook wel landweer.148  

 

Houtsingel/Hakhoutsingel: een strook hakhout die aandoet als een houtwal, maar geen aarden 

ophoging onder de beplanting kent.  

 

Lanen: een rechte rij bomen waarbij de bomen niet verbonden zijn met elkaar, maar elkaar 

hoogstens met de kruinen kunnen raken.149 Veelal bestaande uit bomen van dezelfde soort. De 

bomen zijn voornamelijk op een min of meer gelijke afstand van elkaar aangeplant. In de meeste 

gevallen zijn lanen een overblijfsel van een esthetisch ideaal uit de Renaissance en de Verlichting 

waarbij bomen in geometrische vormen of langs zichtassen werden aangeplant. Voor deze tijd 

werden lanen aangelegd om de wegen en de reizigers op de wegen te beschermen tegen invloeden 

van de wind en als bron van hout voor de houtproductie. In Nederland zijn voornamelijk de abeel, 

beuk, eik, linde, iep, paardenkastanje, plataan en wilg gebruikt als soorten voor het bekleden van 

lanen. Lanen kennen een dubbele, een rij bomen aan weerszijde van een weg en een enkele 

variant, een rij bomen aan een zijde van een weg.150 

 

Solitaire boom: alleenstaande bomen. In de meeste gevallen zijn ze om esthetische redenen 

aangeplant. Ze hadden vroeger functies als bakenboom, herdenkingsboom of veroordelingsboom. 

In een wei geven deze bomen beschutting aan het vee, langs de rivier zijn het herkenningsbomen 

voor schippers.151  

                                                
148 Baas, H. (2005), p.72-73. 
149 Müller, G. (2013), p.38.   
150 Baas, H. et al. (2005), p.95. 
151 Ketelaar, H., Roeleveld, L & Dolmans, L. (2014), p.33. 
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2. Landschapstypenkaart 
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3. Casestudyanalyse omheiningen 

Tabel 20: Analyse stuwwal 

 

Tabel 21: Analyse Sandr 
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Tabel 22: Analyse oud rivierterraslandschap 
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Tabel 23: Analyse Hernen rivierduin 
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Tabel 24: Analyse Hernen Kom 

 



 
156 Bijlagen 

 

Tabel 25: Analyse Balgoij oeverwal 
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Tabel 26: Analyse Balgoij Kom 
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4. Berekeningen van heghoogten 
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5. Databestand van heggeninventarisatie in de casestudy gebieden 

 

Figuur 51: grafiek malden 
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Figuur 52 Grafiek Hernen 
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Figuur 53 Grafiek Balgoij 
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