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Voorwoord   

 
De masterscriptie zoals deze hier nu voor u ligt, was de laatste grote taak die ik binnen de 

masteropleiding Landschapsgeschiedenis moest volbrengen om de titel Master of Arts (MA) 

te verdienen. Na mijn bacheloropleiding Archeologie –tevens aan de Rijksuniversiteit van 

Groningen- heb ik bewust voor deze unieke masteropleiding gekozen, omdat deze opleiding 

mij veel kon leren over de hoe de archeologie die we vinden tot stand is gekomen en over 

hoe deze geschiedenis ook nog zichtbaar is in onze directe leefomgeving. Zelf vind ik het 

belangrijk dat we ons bewust zijn van de niet altijd zichtbare, maar vaak wel aanwezige 

cultuurhistorie van de nederlandse landschappen. Op deze manier kunnen we het natuurlijk 

en culturele erfgoed beter waarderen en daarmee ook beter beschermen.  

Voordat ik aan deze scriptie begon, heb ik een aantal maanden bij Natuurmonumenten 

stage mogen lopen op het beheerkantoor Veluwezoom en het Deelerwoud, te Rheden. Hier 

mocht ik een cultuur-historisch en archeologisch onderzoek uitvoeren naar een oude 

boskern genaamd Het Asselt, direct gelegen naast de veel beter bekende Posbank. Dit stage-

onderzoek had een vrij archeologisch karakter gekregen aangezien er tijdens het veldwerk 

bijzonder veel – veel meer dan aanvankelijk werd gedacht – archeologisch materiaal in de 

vorm van voornamelijk aardewerk en ijzerslak gevonden werd. Ook draaide het hier telkens 

om de betekenis van de mysterieuze kuil, centraal in het bos gelegen, te achterhalen. Tot op 

de dag van vandaag is de daadwerkelijke betekenis hiervan niet zeker, maar mijn (en met 

mij vele andere) nieuwsgierigheid omtrent het raadselachtige verleden van Het Asselt was 

wel degelijk gewekt en dit leidde dan ook tot dit verder verdiepende scriptie-onderzoek.  

Graag wil ik mijn dank betuigen aan alle personen die mij hebben geholpen tijdens het 

onderzoek en het schrijven van de scriptie. Op de eerste plek gaat mijn dank uit naar prof. 

dr. ir. Theo Spek, voor zijn deskundige begeleiding en zijn nuttige feedback op de 

conceptversies. Dankzij zijn goede begeleiding en zijn altijd aanwezige enthousiasme wist ik 

steeds weer met frisse moed verder te schrijven. Daar waar ik soms de weg kwijt was met 

waar ik nu nieuwe aanwijzingen moest zoeken, wist hij me altijd weer de goede richting in 

te duwen. En daar waar ik het op papier niet meer goed wist te verwoorden, wist hij me ook 

steeds weer op de juiste weg te helpen.  

Daarnaast wil ik graag nogmaals André ten Hoedt en Michiel Purmer als mijn 

stagebegeleiders bij Natuurmonumenten bedanken voor hun professionele begeleiding, de 

leerzame tijd en bovenal de mooie ervaring. Ook voor het feit dat ik altijd op hen terug 

mocht vallen en voor het geduld dat ze soms gehad moeten hebben.  

Ook wil ik graag een aantal personen bedanken die bereid waren middels een interview of 

via mailcontact hun kennis met mij te delen. In alfabetische volgorde: Jan van Doesburg, 

Ineke Joosten, K. Leenders, Elyze Storms-Smeets, Willem Vletter en Walter de Wit. 
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Ten slotte wil ik ook nog mijn vriend, vriendinnen en familie bedanken voor de vele peptalks 

als ik “door de bomen het bos” weer eens niet kon zien. Oma, bedankt voor de vele 

middagen die ik bij jou in gezelschap heb mogen doorbrengen! 
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Samenvatting 
 

De Veluwe is een schatkamer als het gaat om bos; er zijn veel oude bossen te vinden. Voor 

de meeste mensen zijn ze de ideale plek om door heen te wandelen op een mooie dag en 

om tot rust te komen. Er is echter veel wat deze wandelaars aan het blote oog ontgaat. De 

lange geschiedenis van zo’n bos zie je er niet zo aan af. Dit is erg jammer, aangezien veel 

Veluwse bossen een bijzonder rijke geschiedenis kennen.  

Dit geldt zo ook voor de hoog op de stuwwal gelegen boskern genaamd Het Asselt, 

gemeente Rheden (Veluwezoom). De mysterieuze structuren die hier in het boslandschap 

en door middel van het AHN zijn waar te nemen, vormen nog maar het spreekwoordelijke 

zichtbare “topje van de ijsberg”. Het vormen de relicten van een bijzonder rijke 

gebruikshistorie van het bos in een ver verleden.  

Na het uitvoeren van een stage-onderzoek, met als doel het achterhalen van de 

ontstaansgeschiedenis van deze structuren, bleek dat Het Asselt – evenals een groot aantal 

andere Veluwse bossen – zowel landschappelijk als historisch-geografisch nog onderbelicht 

zijn. Het doel van deze scriptie was dan ook het uitzoeken van de landschaps-, bezits- en 

gebruiksgeschiedenis van Het Asselt en dit in haar bredere landschappelijke context (de 

Veluwe) te plaatsen om zo een beter beeld van haar ontstaan te ontwikkelen. 

In deze scriptie is dan ook allereerst getracht een zo compleet mogelijk beeld te schetsen 

van de fysische geografie en het cultuurhistorisch landschap van de Veluwe, om vervolgens 

de landschapsgeschiedenis van Het Asselt zelf te bestuderen. De ligging van Het Asselt is de 

voornaamste reden van de relatief goede preservatie van de structuren die vermoedelijk 

ten tijde van de Veluwse ijzerproductie vanaf de Vroege Middeleeuwen zijn ontstaan. 

Het derde hoofdstuk focust zich dan ook op de grootschalige ijzerwinning en –productie die 

zich op de Veluwe heeft afgespeeld. Daarnaast zijn er in Het Asselt al tijdens het stage-

onderzoek vele oppervlaktevondsten gedaan die gekoppeld kunnen worden aan deze vroeg-

industriële periode. Deze sporen en relicten lijken er op te duiden dat er een (tijdelijke) 

nederzetting ten behoeve van de ijzerproductie in Het Asselt gevestigd was. De 

houtskoolproductie moet hierbij een grote rol hebben gespeeld en het is dan ook goed 

mogelijk dat hiervoor eikenhakhout uit Het Asselt gebruikt werd. 

Ook na de Middeleeuwen heeft Het Asselt als nog duidelijk als productiebos voor hakhout 

gediend. De gedetailleerde kaarten die vanaf de 17de eeuw verschijnen, geven een goed 

overzicht van de bebossing destijds en laten dan ook zien dat Het Asselt een duidelijk 

begrensd en bebost gebied was. Allerlei oude actes laten daarnaast zien dat de heer van 

Middachten het bos in particulier bezit had. De huidige bosvegetatie van Het Asselt vormt 

dan ook nog een bijzonder relict van het voormalige hakhoutbos. De vreemd gevormde 

vormen het bewijs dat het bos vermoedelijk al gedurende eeuwen intensief door de mens in 

gebruik is geweest.       
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Figuur 1.1: Gebiedsafbakening van het eigendom van Natuurmonumenten op de zuidelijke Veluwe (lichtgroen) met daarbij in rood omcirkeld het bos Het 
Asselt. Bron: CMSi database NM (2018). 
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1. Inleiding  
 

§ 1.1 Aanleiding tot het onderzoek 

Tijdens mijn stage bij Natuurmonumenten op de beheereenheid Veluwezoom en het 

Deelerwoud –waar het Nationaal Park Veluwezoom (ca. 5.100 ha), het Deelerwoud (ca. 

1250 ha) en enkele IJsseluiterwaarden onder vallen (fig. 1.1) – werd al snel duidelijk dat 

deze organisatie een rijk bezit aan natuurlijk en cultureel erfgoed beheerd, waarover nog 

veel kennis te vergaren is. Vooral de oude (male)bossen die hier op de zuidelijke Veluwe, 

maar grotendeels ook noordelijker op de Veluwe te vinden zijn, zijn geschiedkundig en 

historisch-geografisch nog sterk onderbelicht.1 Toen in de afgelopen jaren in het veld 

verscheidene tot nog toe onverklaarbare structuren in deze bossen ontdekt werden, was 

het niet moeilijk om de uitdaging aan te grijpen om een nader landschapshistorisch 

onderzoek te mogen uitvoeren naar zo’n oude Veluwse boskern. Zo kwam ik voor het eerst 

in aanmerking met het mysterieuze bos genaamd Het Asselt (fig. 1.2).    

Hoewel Natuurmonumenten in Het Asselt tegenwoordig een beleid van ”niets doen” voert 

om op deze manier een zo ‘natuurlijk’ mogelijk bos te creëren, bleken er nog verschillende 

structuren in het boslandschap zichtbaar te zijn die het intensieve antropogene gebruik van 

dit bosgebied in het verleden onthullen. Verscheidene structuren, bestaande onder andere 

uit wallen, greppels, kuilen, taluds en een steilrand, zijn hier vermoedelijk vele eeuwen 

                                                           
1 Horst (2011), p. 10. 

Figuur 1.2: Aanzicht van het bos genaamd Het Asselt vanaf de heide van het Herikhuizerveld (februari 2018). 
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geleden gevormd en zijn tot op de dag van vandaag – alhoewel soms in beperkte mate – 

zichtbaar in het veld. Ze spreken tot de verbeelding, maar hun vroegere functie en daarmee 

vaak ook hun betekenis is veelal verloren gegaan.  

Mijn taak tijdens een in 2018 uitgevoerd stage-onderzoek was dan ook het in kaart brengen 

van deze raadselachtige structuren en vervolgens een verklaring voor het ontstaan ervan te 

vinden. Tijdens het veldwerk bleek vervolgens dat het Het Asselt rijk is aan archeologie. 

Zonder professionele zoekapparatuur werden reeds meer dan tweehonderd 

oppervlaktevondsten in het gebied gedaan voornamelijk bestaande uit fragmenten van 

aardewerk en ijzerslakken.2 Om die reden lag de kern van het stageproject op de tastbare 

archeologie van Het Asselt, dat wil zeggen de in het veld zichtbare sporen en de genoemde 

archeologische vondsten. Hoewel dit archeologische onderzoek zeker een belangrijke eerste 

stap was in het ontdekken van wat zich hier in het bos over de afgelopen eeuwen heeft 

afgespeeld, dient dit onderzoek echter meer als een verkennend onderzoek naar de 

geschiedenis van Het Asselt te worden beschouwd, dan als een meer breed uitgevoerd 

interdisciplinair onderzoek naar de lange termijnontwikkeling van dit boslandschap. Veel 

historische zaken betrekking houdende tot zowel de bezitsgeschiedenis als de 

gebruiksgeschiedenis van het bos zijn bijvoorbeeld nog niet goed onderzocht.  

Een vervolgstudie in de vorm van deze masterscriptie was dan ook voor de hand liggend, in 

de hoop een uitgebreider beeld van de geschiedenis van Het Asselt te krijgen en daarmee 

wellicht nieuwe inzichten in de cultuurhistorische gelaagdheid van de Veluwse bossen in het 

algemeen te krijgen. Dat onderzoek dient niet alleen een wetenschappelijk doel, maar ook 

een maatschappelijk doel. Vanuit een cultuurhistorisch perspectief is het immers van groot 

belang om meer inzicht en overzicht te verkrijgen van de ontstaanswijze van het 

hedendaagse cultureel en natuurlijk erfgoed. Daarmee kan behoud en beheer van dit 

erfgoed door beheerders en overheden beter worden geborgd.  

 

§ 1.2 Stand van onderzoek 

De belangrijkste bevindingen van dit bovengenoemde stage-onderzoek zullen in deze 

paragraaf allereerst behandeld worden om een inzicht in de stand van het onderzoek naar 

Het Asselt te geven. Hieruit zal blijken dat Het Asselt een lange ontwikkeling heeft 

doorgemaakt, waarbij onderwerpen als de middeleeuwse ijzerindustrie, de malebossen, de 

eikenhakcultuur en de relatie met het landgoed Middachten belangrijke rode draden 

vormden. Aangezien het voor verder wetenschappelijk onderzoek naar de 

ontstaansgeschiedenis van Het Asselt essentieel is om een achtergrond in de huidige kennis 

van deze kernonderwerpen te hebben, zullen deze kernonderwerpen vervolgens dan ook 

per deelonderwerp uiteengezet worden.  

                                                           
2 Zie voor een verdere beschrijving het stageverslag van Kleine Koerkamp (2018): “Het Asselt en haar kuil; een 
eeuwenoud raadsel onthuld?” 
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Figuur 1.3: Bewerkte versie van een hillshade van Het Asselt waarop verscheidene structuren zijn waar te nemen. Bron: AHN 
(2018); Vletter (2018); Kleine Koerkamp (2018). 

 

Onderzoek naar Het Asselt 

Uit het stage-onderzoek is gebleken dat de in Het Asselt aanwezige antropogene sporen een 

intensief gebruik van het bos door de mens in het verleden lijken te bevestigen. Niet alleen 

de vele merkwaardige structuren die op (bewerkte) hillshades van het AHN te zien zijn (fig. 

1.3), maar ook de vele archeologische vondsten uit het bos tonen aan dat de mens 

gedurende de afgelopen eeuwen actief gebruik van Het Asselt heeft gemaakt.  

Echter, om vervolgens achter de precieze aard en ontstaansgeschiedenis van de in Het 

Asselt aanwezige structuren te komen, bleek lastig. Naast dat ze met het blote oog 

nauwelijks nog in het landschap waar te nemen zijn, zijn niet bij alle structuren aanwijzingen 

gevonden die hun betekenis zouden kunnen onthullen. Wel kon er op basis van een eigen 

bodemonderzoek geconcludeerd worden dat er een verband lijkt te zijn tussen het soort 

ondergrond en de ligging van de structuren binnen Het Asselt. Aan de hand van dit beperkte 

bodemonderzoek werd namelijk waargenomen dat de structuren zich grotendeels op de 

meer zandige ondergrond in de hoger gelegen delen van Het Asselt bevinden en dus niet op 

de eveneens in het gebied aanwezige lössgronden (fig. 1.4).  

Daarnaast kan dankzij de vele archeologische vondsten geconstateerd worden dat de 

Asseltse structuren vrijwel zeker antropogeen van aard zijn. In mijn eerdere stage-

onderzoek constateerde ik dat een grote steilrand in het gebied weliswaar een natuurlijke 
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oorsprong kent, maar bij de grote kuil met ringwal gaat het daarentegen zeker om een door 

de mens gemaakt verschijnsel. Een argument hiervoor is de bijzonder hoge concentratie 

archeologisch materiaal dat in de directe nabijheid ervan gevonden werd. Deze grote kuil 

met geul bleek zowel letterlijk als figuurlijk het middelpunt van Het Asselt te vormen. De 

vondsten die dankzij het gewroet van de wilde zwijnen praktisch voor het oprapen lagen, 

bestaan voornamelijk uit middeleeuws aardewerk, klappersteen en ijzerslak, welke te 

koppelen zijn aan een eerste belangrijke periode in de geschiedenis van Het Asselt; namelijk 

de middeleeuwse ijzerindustrie.3  

De negentig scherven die gevonden zijn, laten een grote verscheidenheid zien als het gaat 

om de datering en het soort aardewerk. Naast het gebruikelijke kogelpot aardewerk uit de 

Vroege en Late Middeleeuwen, is er namelijk ook veel import aardewerk gevonden 

waaronder Badorf (8ste-9de eeuws), Pingsdorf (10de tot 13de eeuws), Elmpt aardewerk (1050-

1350 na Chr.) en proto steengoed (midden 13de eeuw). Hiermee is er een breder spectrum 

aan middeleeuws aardewerk gevonden, dan verwacht werd.  

De vondst van de in Het Asselt in vier concentraties aangetroffen (fragmenten van) 

klappersteen is een tweede argument voor de middeleeuwse ijzerindustrie aldaar. Bekend is 

dat klapperstenen in dagzomen op de Veluwe in hoge concentraties aan het oppervlak 

voorkomen.4 Samen met houtskool –waarvan ook sporen zijn gevonden in Het Asselt- 

                                                           
3 Zie ook het stageverslag van Kleine Koerkamp (2018). 
4 Heidinga (1984).  

Figuur 1.4: Een shaded relief van het AHN (van relatief hoog naar relatief laag= wit-oranje-rood-geel-groen) met daarop de punten van de 
zwijnenkuilen die bestudeerd zijn. De oranje stippen geven de kuilen aan waarin stuwwalmateriaal/zand aangetroffen is en de blauwe stippen geven 
aan dat er in deze kuilen löss gevonden is. Bron: AHN (2018); QGIS (2018). 
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vormen deze klapperstenen de hoofdbestanddelen voor het maken van ruw ijzer. Dit werd 

gedaan met behulp van aftapovens gemaakt van leem en gaf als afvalproduct de 

zogenaamde ijzerslak; een derde vondstcategorie uit Het Asselt met een groot aantal 

fragmenten bestaande uit zowel kleine brokjes als grote stukken.  

Al met al lijken deze vondsten een bewijs te vormen voor de veronderstelling dat de 

middeleeuwse ijzerindustrie ook in Het Asselt heeft plaatsgevonden. Hoewel dit zeker voor 

Het Asselt een nieuwe bevinding is, is dit geen schokkende conclusie gezien het feit dat er 

op de centrale en zuidelijke Veluwe veel meer vondsten met betrekking tot de 

middeleeuwse ijzerindustrie zijn gevonden.5 Gezien de grootte van deze middeleeuwse 

industrie op de Veluwe, is het dan ook zeker mogelijk dat Het Asselt en haar structuren hier 

onderdeel van zijn geweest. De grote kuil zou als winnningskuil van klappersteen, maar 

meer waarschijnlijk als waterput voor de alledaagse (drink)waterbehoefte van de 

(seizoens)nederzetting in Het Asselt gediend kunnen hebben. Een bomkrater van een F1-

raket uit de Tweede Wereldoorlog is in ieder geval uitgesloten, gezien het feit dat de grote 

kuil al op een kaart uit 1648 aanwezig is (zie hoofdstuk 2, fig. 2.26 en bijlage 1).  

Waar de Middeleeuwen ons in Het Asselt een rijk archeologisch archief hebben 

achtergelaten, is dit niet te zeggen van de daarop volgende periode; de tijd van de marken 

en landsheren. Om te reconstrueren wat zich in Het Asselt heeft afgespeeld in de periode 

vanaf de Late Middeleeuwen zijn we allereerst aangewezen op schriftelijke bronnen en 

historische kaarten, welke helaas niet altijd even goed bewaard zijn gebleven. Het 

archeologisch materiaal dat uit deze tijd stamt en in Het Asselt gevonden is, is namelijk 

summier. Een tweetal steeltjes van 17de-eeuwse tabakspijpen laat zien dat er wellicht 

bosarbeiders in Het Asselt aan het werk zijn geweest. Aangezien er vanaf de Late 

Middeleeuwen marken en meer specifiek voor de Veluwe malebossen opgericht werden om 

onder andere de houtkap te reguleren, zou het mogelijk kunnen zijn dat Het Asselt ook een 

geschiedenis als malebos kent. Onduidelijk is nog of Het Asselt in de Nieuwe Tijd als 

productiebos voor een zelfstandige marke gediend heeft of dat het bos privébezit van de 

heer van Middachten was. Voordat Het Asselt in 1920 in handen van Natuurmonumenten 

kwam, was het in ieder geval al eeuwenlang in het bezit van Middachten. Het was ook in 

deze tijd – 1648/’49 om precies te zijn – dat Stadhouder Willem II een wildbaan op de 

Veluwe liet aanleggen, waarin ook een deel van Het Asselt werd opgenomen.6  

Samenvattend lijkt het er dus op dat Het Asselt vanaf de Vroege Middeleeuwen het bezit 

van verschillende machthebbers/eigenaren is geweest die allen (mede) het gebruik van het 

bos hebben bepaald en daarmee ook hun sporen in het boslandschap hebben 

achtergelaten. Hierbij gaat het niet alleen om kleinschalige plaatselijke gebeurtenissen die 

er hebben plaats gevonden, maar ook blijkt dat Het Asselt onderdeel heeft uitgemaakt van 

meer grootschalige historische evenementen.  

                                                           
5 Zuyderwijk (2019); De Lange (2019); Nieuwenhuize (2019). 
6 Scholten (2010). 



16 
 

 

 

Onderzoek naar de middeleeuwse ijzerindustrie op de Veluwe 

Hoewel men zeker in de 17de eeuw al op de hoogte moet zijn geweest van de op de Veluwe 

aanwezige ijzerkuilen, was het amateur-archeoloog Jaap Moerman die vanaf de jaren 

twintig als eerste dergelijk soort restanten van de middeleeuwse ijzerindustrie op redelijke 

wijze in beeld bracht.7 Zo begon hij met zijn onderzoek naar een slakkenhoop van ruim 650 

ton slakmateriaal bij het Orderbos, waar hij ook aardewerk en de tegenwoordig 

zogenoemde ‘sikkel van Moerman’ vond.8 De vervolgens door Moerman in kaart gebrachte 

slakkenhopen bleken allen gelegen te zijn op de oostelijke stuwwal tussen Assel (nabij 

Apeldoorn en niet te verwarren met Het Asselt!) en de Onzalige Bossen boven Rheden.9 

Sinds dit pionier-onderzoek van Moerman is de interesse in deze vroegmiddeleeuwse 

industrie onder archeologen en historici sterk toegenomen, wat leidde tot meer 

wetenschappelijk onderzoek naar dergelijk soort restanten. 

Zo was prof. dr. H.A. Heidinga als archeoloog betrokken bij opgravingen in het 

Kootwijkerzand (1970-1979) en op de Braamberg bij Hoog Buurlo (1981).10 De in Kootwijk 

opgegraven achtste tot tiende-eeuwse nederzetting bleek over een opmerkelijk grote 

hoeveelheid aardewerk dat uit het Duitse Rijnland geïmporteerd was te beschikken. Dit 

wees op een grotere welstand en meer contacten met de buitenwereld dan men in zo’n 

agrarisch als marginaal te kwalificeren gebied mocht verwachten.11 Toen er bij de resten van 

een 7de-eeuwse nederzetting op de Braamberg vervolgens sporen van ijzerverwerking 

gevonden werden, is er dan ook door Heidinga – maar ook al eerder door Moerman – een 

verband gezocht tussen de ijzerbewerking van Hoog Buurlo en de relatieve welvaart van het 

vroegmiddeleeuwse Kootwijk.12 

                                                           
7 De term ‘ijzerkuyl’ komt al voor op een 17de-eeuwse kaart van landmeter Van Geelkercken (Zuyderwijk, 
2019). Moerman (1957; 1960; 1968-1969; 1970). 
8 Moerman (1968/1969); Zuyderwijk (2019). 
9 Moerman (1968/1969; 1970); De Lange (2019); Nieuwenhuize (2019); Zuyderwijk (2019). 
10 Heidinga (1987). 
11 Heidinga (1984;1987); Joosten & Van Nie (1995), p. 203. 
12 Heidinga (1987); Joosten & Van Nie (1995), p. 203-204; Moerman (1957; 1960; 1968-1969; 1970). 

Figuur 1.5: Foto van Jaap Moerman in een ijzerkuil op de Asselsche 
Heide. Bron: CODA Museum (2019). 

Figuur 1.6: Een luchtfoto van het Veluwse heidelandschap waarop rood-
bruine vlekken in het zand te zien zijn. Ze zijn ontstaan door weggelekte 

gesmolten ijzer en geven dan ook de standplaats van middeleeuwse 
ijzerovens aan. Bron: De Veluwenaar (2013). 
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Hierna volgden veel meer ontdekkingen van sporen van de middeleeuwse ijzerindustrie in 

bijvoorbeeld het Spelderholt (bij Beekbergen), de Achterste Steenberg (bij Hoog-Buurlo), 

Uddel en Loenen.13 Deze vondsten bestaande uit ijzerslakken (en –hopen), 

houtskoolmeilers, (import-) aardewerk, resten van ijzerovens en (nederzetting-) smederijen 

werden verspreid over de centraal tot zuidelijke Veluwe gevonden en laten daarmee steeds 

beter de omvang van deze vroegmiddeleeuwse ijzerindustrie zien. Joosten en Van Nie 

concluderen op basis van chemische analyses en de hoeveelheid gevonden ijzerslak dat er 

gedurende de (vroege) Middeleeuwen ruim 55 miljoen kilo ijzer op de Veluwe geproduceerd 

moet zijn.14 Een dergelijke grootschalige productie veronderstelt dat dit ijzer ook voor 

export bedoeld moet zijn geweest en tevens veronderstelt het een hoog 

organisatieniveau.15 Heidinga wijst de regionale handelspolitiek dan ook niet zozeer aan de 

lokale elite toe, maar eerder aan een paar erg rijke aristocraten die de bossen in dit gebied 

in bezit hadden, namelijk de graven van Hamaland.16 

Naast deze recentelijke ontdekking dat de middeleeuwse ijzerindustrie veel grootschaliger is 

dan aanvankelijk gedacht werd, moet ook de oorspronkelijke opvatting van het tijdsbestek 

waarin de ijzerproductie op de Veluwe plaatsvond, worden aangepast. Hoewel men eerst 

uitging van een Veluwse ijzerproductie tussen de 7de tot 9de/10de eeuw na Christus, gaat 

men nu van tijdspanne van de 5de tot zeker 12de eeuw na Christus uit.17 Doordat er steeds 

meer vindplaatsen bijkomen en door een nieuwe geochemische techniek om de herkomst 

van ijzer te kunnen bepalen, worden er steeds weer meer gegevens bekend. Hierdoor blijkt 

het gebied en de intensiteit van de productie steeds weer groter dan gedacht.18 

 

Onderzoek naar de Veluwse malebossen  

Waar we bij het reconstrueren van de geschiedenis van de vroegmiddeleeuwse 

ijzerindustrie voornamelijk op archeologische vondsten zijn aangewezen, wordt het 

bronnenaanbod vanaf de Late Middeleeuwen groter.19 Echter, ondanks het ruimere aanbod 

aan geschreven bronnen en historische kaarten, zijn de malebossen die in de Late 

Middeleeuwen op de Veluwe ontstonden geschiedkundig en historisch-geografisch nog 

sterk onderbelicht.20  

Uit onderzoek van M. Horst is gebleken dat er in de tweede helft van de 19de eeuw voor het 

eerst door rechtsgeleerden over de Veluwse maalschappen – waarmee zowel het fysieke 

grondgebied als de organisatie die het malebos bestuurde en beheerde wordt bedoeld – 

                                                           
13 De Lange (2019); Nieuwenhuize (2019); Zuyderwijk (2019). 
14 Joosten & Van Nie (1995), p. 208; Joosten (2004); Joosten (2019). 
15 Joosten & Van Nie (1995), p. 209; Zuyderwijk (2019). 
16 Heidinga (1990), p. 9-14. 
17 Van Duijvenvoorde (2006), p. 20-32; Kleine Koerkamp (2018); CODA Museum (2019); Nieuwenhuize (2007; 
2019); Historiek (2019); Zuyderwijk (2019). 
18 Joosten (2004); Joosten (2019); CODA Museum (2019). 
19 Slicher van Bath (1964), p. 55. 
20 Horst (2011), p.10. 
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geschreven.21 Men nam aan dat de maalschappen waren ontstaan uit de oorspronkelijke 

Veluwse bossen. Als gevolg van de bevolkingstoename in de Vroege Middeleeuwen werden 

de bossen namelijk steeds schaarser en heeft men om die reden het gebruik van de 

resterende bossen gereglementeerd.22 Deze regels met betrekking tot wie er vee in het bos 

mocht laten grazen en welk aandeel hij of zij in de houtopbrengst had, werden – evenals de 

overige administratie en de notulen van vergaderingen – vastgelegd in maleboeken.  

J.J.S. Sloet heeft tussen 1890 en 1910 alle bekende marke- en maleboeken opgespoord, 

getranscribeerd en in twee delen gepubliceerd. Zijn levenswerk wordt nog tot op heden als 

het standaardwerk over marken en maalschappen gezien.23 A.H. Martens van Sevenhoven 

heeft Sloet’s onderzoek aangevuld en een kaart gemaakt waarop de begrenzingen van de 

marken in Gelderland worden weergegeven. Op deze kaart zijn ook de maalschappen 

ingekleurd, waardoor de (verdwenen) maalschappen voor het eerst ruimtelijk weergegeven 

worden.24  

In 1977 kwam een onderzoek over de natuur, het landschap en de cultuurhistorie van de 

Veluwe uit waarin voor het eerst een classificatie van de Veluwse bossen gemaakt werd op 

basis van gebruiksgeschiedenis in plaats van op ecologische gronden.25 De malebossen 

waren een onderdeel van deze classificatie en de huidige grenzen ervan werden op een 

Bostypenkaart in de bijlage weergegeven.26 J. Buis heeft zich verdiept in de 

bosbouwgeschiedenis van Nederland, waarbij hij ook het accent legt op het gebruik en het 

beheer van het bos door de marken.27 J.H. de Rijk geeft eind twintigste eeuw in zijn artikel 

“Vergeten Veluwse malebossen” nog eens een duidelijk overzicht van de door Sloet (1911), 

Martens van Sevenhoven (1924 en 1925) en Zuiderveen Borgesius (1973) gedane 

bevindingen, waarbij de nadruk op het malebos als cultuurhistorisch landschapselement ligt 

(fig. 1.7).28 

In de 21ste eeuw lijkt het onderzoek naar de oude Veluwse (male)bossen tot dusver vooral 

vanuit een ecologisch punt bekeken te worden.29 Zo onderzoeken R.J. Bijlsma, N.C.M. Maes 

en R.J. Rövekamp bijvoorbeeld de historische ecologie van oude bossen. Ze stellen dat de 

aanwezigheid van bepaalde bosplanten kan duiden op een hoge ouderdom van het bos.30  

Wat betreft de verspreiding van deze oude malebossen is bekend is dat de langst in stand 

gebleven bosmaalschappen in het hart van de Veluwe – gemeente Apeldoorn, Epe, Putten, 

                                                           
21 Horst (2011), p. 13. 
22 Slicher van Bath (1964); Elzebroek (2019). 
23 Sloet (1911; 1913). 
24 Martens van Sevenhoven (1925). 
25 Ten Houte de Lange (1977). 
26 Zie kaartbijlage Bostypenkaart in Ten Houten de Lange (1977). 
27 Buis (1985). 
28 De Rijk (1990). 
29 Horst (2011), p. 18. 
30 Bijlsma (2002); Maes en Rövekamp (2002).  
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Ede en Ermelo – gevonden worden. Aan de rand van de stuwwal bestonden ze ook: het 

Dierense bos, het Ellekomse bos, het Middachter bos en het Rheder- en WorthRedebos. Van 

een aantal bossen hoger gelegen op de stuwwal is niet geheel duidelijk of het oorspronkelijk 

malebossen zijn geweest die later in particuliere handen zijn geraakt, bijvoorbeeld door 

verkoop van alle of het overgrote deel van de aandelen. Het betreft de Onzalige bossen, de 

Essop en ook Het Asselt.31  

 

Onderzoek naar de hakhoutcultuur 

Hoe dan ook, malebos of niet, het staat vast dat de Veluwse bossen echte gebruiksbossen 

waren die veelal voor het telen van brand- en timmerhout – maar later ook voor 

bijproducten als eek – dienden (fig. 1.8).32 Hoewel er vaak van uit wordt gegaan dat 

malebossen uit hooghout – dat wil zeggen opgaande bomen zoals we die nu kennen – 

bestonden, was dit niet altijd het geval.33 Op de Veluwe was er ten minste vanaf de Late 

                                                           
31 Martens van Sevenhoven (1924), p. 91-92; Scholten (2010); Elzebroek (2019). 
32 Bouwer (2008); Goutbeek (2015). 
33 Martens van Sevenhoven (1924), p. 89; Goutbeek (2015), p.14; Horst (2011), p. 15. 

Figuur 1.7: De ligging van de door J.H. de Rijk (1990) besproken malebossen op de Veluwe. Naar: de Rijk (1990), fig. 3. 
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Middeleeuwen namelijk ook al sprake van houtproductie op speciale hakhoutcomplexen; de 

zogenaamde hakhoutcultuur.34  

Het handboek van E. Joosten uit de eerste helft van de 19de eeuw wordt tot op heden als 

standaardwerk op het gebied van hakhoutbossen gezien. Hierin omschrijft hij de 

verscheidenheid aan soorten hakhoutbossen die onder andere bestaan uit de boomsoorten 

eik, es, els, esdoorn, berk, iep en de wilg.35 Wat betreft de verspreiding van de meest 

voorkomende boomsoorten op de Veluwe heeft Sloet Oldhuis in 1843 een statistiek 

gemaakt. Hieruit blijkt dat er in totaal zo’n 24.000 ha. bos op de Veluwe aanwezig was, 

waarvan er ruim 13.000 ha. uit eiken- en elzenhakhout bestond. Martens van Sevenhoven 

stelt dat het percentage hakhout op de Veluwe sinds 1850 sterk verminderd is en het 

percentage aan naaldhout daarentegen is toegenomen.36 

                                                           
34 Goutbeek (2015), p. 16. 
35 Joosten (1821). 
36 Martens van Sevenhoven (1924), p. 107. 

Figuur 1.8: Bosarbeiders bij hun talhouthopen. Talhout is het hout dat overblijft wanneer eikenstammetjes zijn ontdaan van 
hun schors, het product dat voorop stond in de eikenhakhoutcultuur. Foto genomen in 1913, verkregen via De Wit (2019). 
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In de 20ste eeuw staat het onderzoek naar de (Veluwse) hakhoutbossen vooral in het teken 

van het bosbouwkundige aspect en het economisch belang van deze bossen.37 Daarnaast 

verschijnen er verschillende artikelen van onder andere Thijsse, Westhoff en Mörzer Bruijns 

in het natuurtijdschrift ‘de Levende Natuur’ waarin vooral de biologische kant van het 

hakhoutbos belicht wordt.38 Maar als vervolgens aan het einde van de 20ste eeuw het 

onderzoek naar de geschiedenis van het beheer van de bossen meer uitgebreid wordt, 

begint men het (eiken)hakhout als een cultuurhistorisch landschapselement meer te 

waarderen.39 Zo heeft bijvoorbeeld Staatsbosbeheer een reeks rapporten over het 

historisch onderzoek naar het beheer van bossen en natuurterreinen laten uitbrengen en 

heeft de Provincie Gelderland de oude boskernen op de Veluwe in kaart gebracht. Met 

behulp van de historisch topografische atlas van omstreeks 1840 en de kaart van De Man 

(ca. 1805) zijn hierbij de oude boskernen – o.a. bestaande uit hakhoutbos – geselecteerd en 

in het veld nader geïnventariseerd.40  

Nadat men de cultuurhistorische waarde van dergelijk soort oude boskernen is gaan inzien, 

verscheen er eind 20ste eeuw en begin 21ste eeuw dan ook noemenswaardige hoeveelheid 

aan artikelen waarin het behoud van de historische bossen voorop staat en er voor nieuwe 

beheervisies gepleit wordt. Zo onderstrepen Maes en Rövekamp nogmaals hoe uniek het 

Veluwse (eiken)hakhoutbos is en stellen dan ook dat er een nieuwe beheervisie gewenst is 

om het behoud van dit cultuurhistorische element veilig te stellen.41 Boosten en Benthem 

zien de eikenhakhoutstoven ook als levend cultuurhistorisch erfgoed en houden zich 

daarom bezig met het herstel van de oude bosrelicten op de Veluwe.42 P.A.G. Jansen en L.C. 

Kuiper komen zelf met nieuwe suggesties voor het beheer en daarmee het behoud van 

hakhout in het algemeen.43 

Bij de meest recentelijke publicaties wordt er weer een meer uitgebreid beeld van de 

geschiedenis van het (eiken)hakhout gegeven. Waar Goutbeek zich specifiek richt op het 

eikenhakhout langs de Vecht, onderzoekt Bouwer de bredere geschiedenis van de Zuid-

Veluwse bossen waarbij de eikenhakhoutcultuur weer een grote rol blijkt te spelen.44 

 

Onderzoek naar de landschapsontwikkeling van de Veluwezoom 

Over de historische geografie van de Veluwe is veel geschreven. Naast de veelgebruikte 

handboeken die het algehele ontstaan van Nederland de aardwetenschappelijke hoek 

behandelen, zijn er ook uitgebreide landschapsbiografieën waarin zowel de fysische 

geografie als de historische geografie van de Veluwe aan bod komen. Zo vormen de boeken 

                                                           
37 Brouwer (1967); Aalbers (1982). 
38 Thijsse (1941); Westhoff & Bruijns (1964). 
39 Molenaar & Schimmel (1984); Heybroek (1989). 
40 De Man (1984); Maes (2002); Maes & Rövekamp (2002). 
41 Maes & Rövekamp (2002; 2005). 
42 Boosten & Benthem (2011). 
43 Jansen & Kuiper (2001). 
44 Bouwer (2008); Goutbeek (2015). 
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van onder andere H.J.A. Berendsen (2004; 2005), D.E. Mulder et al. (2003), A.G. Jongmans, 

M.W. Van den Berg en M.P.W. Sonneveld (2012) en E. Stouthamer, K.M. Cohen en W.Z. 

Hoek (2015) basisstukken als het gaat om een algemeen inzicht in de opbouw van het 

Nederlandse landschap.45 J. Bazelmans, H. Weerts en M. Van der Meulen gaan vervolgens in 

op het landschap van Nederland in het Holoceen, waarbij de invloed van de mens op dit 

cultuurlandschap een steeds grotere rol krijgt.46 Vervloet focust zich binnen deze historische 

geografie op het zandlandschap van Nederland, waar de Veluwe onderdeel van is en 

Bouwer richt zich daarbij meer specifiek op de geschiedenis van de Veluwezoom.47  

Uit dit vooronderzoek wordt snel duidelijk dat deze landschapsvormende processen evenals 

de mens van grote invloed zijn geweest op het feit dat de Veluwe een lange geschiedenis 

van bebossing kent. Zoals zojuist verteld, werden deze bossen sinds de Late Middeleeuwen 

veelal als malebossen gemeenschappelijk beheerd. Maar daarnaast groeide vlak na de 

Middeleeuwen ook het particuliere bosbezit.48 Vanaf de 17de eeuw trok de rijke elite uit het 

westen van Nederland namelijk naar de Veluwezoom en stichtte hier uitgebreide 

landgoederen en buitenplaatsen met uitgebreide landgoedbossen. Het zogenoemde Gelders 

Arcadië staat vandaag de dag bekend als het meest landschapskenmerkende aspect van de 

Veluwezoom en het gebied is dan ook rijk aan cultuurhistorie (fig. 1.9).49  

Omtrent het particuliere bosbezit van deze welgestelde families zoals bijvoorbeeld 

Rosendael, Middachten, Sonsbeek en Doorwerth zijn we niet zo goed ingelicht als dat van 

de overheid en van de maalschappen, omdat de archieven van de particuliere bezittingen 

(de huisarchieven) in het algemeen niet onder ons bereik zijn. Martens van Sevenhoven 

komt tot de conclusie dat er op het gebied van het bosbeheer van de particulieren wel 

andere gedrukte geschriften, voornamelijk uit de 19de eeuw aanwezig zijn. Hij stelt dat er in 

het kohier der verponding of grondbelasting die voor de gehele provincie Gelderland 

omstreeks 1650 opgemaakt is betrekkelijk weinig particulieren wegens bosbezit zijn 

aangeslagen. Bij de meeste kastelen vond men wel enig opgaand hout en bij enkele – onder 

andere Doorwerth en Middachten – behoorden natuurbossen waaruit de heer zijn brand- 

en timmerhout uithaalde. Van sierbossen was in die tijd nog in slechts een paar gevallen 

sprake van en van bosaanleg op woeste gronden door de eigenaren nog in het geheel niet.50 

Doordat de rijke elite hun bezit wegens administratieve redenen vaak graag in beeld liet 

brengen door kaartmakers, zijn er wat betreft de architectuur en de inrichting van de 

landgoederen, tuinen en bossen in veel gevallen nog gedetailleerde kaarten overgebleven. 

De historische kaarten die veel over de afmetingen, de inrichting en het gebruik van 

bijvoorbeeld een bos kunnen vertellen, zijn te raadplegen in de gemeentearchieven, 

                                                           
45 Mulder et al. (2003); Berendsen (2004; 2005); Jongmans, Van den Berg & Sonneveld (2012); Stouthamer, 
Cohen & Hoek (2015).  
46 Bazelmans, Weerts & Van der Meulen (2011). 
47 Bouwer (2008); Vervloet (2010). 
48 Martens van Sevenhoven (1924), p. 91. 
49 Stoms-Smeets (2011). 
50 Martens van Sevenhoven (1924), p. 105-106. 
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provinciale archieven (het Gelders Archief) en de rijksarchieven. Daarnaast bevinden zich in 

deze archieven vaak ook andere historische documenten waarin zaken betrekking 

houdende tot het bezit en financiën nog aanwezig zijn. 

 

§ 1.3  Begrippen kader  

De begrippen middeleeuwse ijzerindustrie, malebos en eikenhakhoutbos zijn drie 

overkoepelende thema’s binnen de landschaps-, bezits- en gebruiksgeschiedenis van Het 

Asselt. Alle drie de onderwerpen geven een duidelijke indicatie van hoe het bos in het 

verleden gebruikt is en indirect ook door wie het beheerd is en kunnen daardoor mede 

verklaren hoe het bos Het Asselt gevormd is tot het bos zoals wij dit nu kennen. Hoewel het 

eerder verrichte onderzoek naar deze thema’s in de vorige paragraaf al aan bod is gekomen, 

zal de theoretische betekenis van deze drie belangrijke begrippen in deze paragraaf 

toegelicht worden, om zo ook het eigen scriptie-onderzoek nader te kunnen inkaderen.  

 

De middeleeuwse ijzerindustrie 

Al vanaf de ijzertijd – ca. 800 v. Chr. tot de Romeinse tijd – werd er in Nederland ijzer 

geproduceerd en in de Romeinse tijd ontstond er in het Vechtgebied een eerste 

grootschalige industrie waarbij moerasijzererts als grondstof werd gebruikt om ijzer te 

produceren.51 Vanaf de Vroege Middeleeuwen bloeide er vervolgens op de Veluwe een nog 

grootschaligere ijzerindustrie op. De benodigde grondstoffen klappersteen, houtskool en 

                                                           
51 Zie bijlage 2 voor een overzicht van de geologische en archeologische perioden. Schut & Groenewoudt 
(2003); Van Duijvenvoorde (2006). 

Figuur 1.9: Stichting en de ligging van de landgoederen en buitenplaatsen die samen het Gelders Arcadië vormen. Bron: Storms-Smeets (2011), p. 32. 
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leem waren hier allen ruim voorhanden.52 Geschat wordt dat in enkele eeuwen tijd op de 

Veluwe ruim vijftig miljoen kilo ijzer geproduceerd werd; veel meer dan aanvankelijk werd 

gedacht.53  

De theorie dat er in Nederland in het verleden drie zowel geografisch als chronologisch van 

elkaar gescheiden ijzerproductiegebieden bestaan hebben, moet volgens de huidige 

inzichten enigszins aangepast worden. Hoewel deze theorie nog wel opgaat voor het 

Overijsselse Vechtgebied en Midden-Salland waar men in de inheems-romeinse periode 

ijzer heeft geproduceerd en het Montferland waar de grootschalige ijzerproductie uit de 9de 

tot 12de eeuw dateert, gaat dit niet geheel meer op voor de Veluwe waar men vanaf de 

tweede helft van de 7de eeuw tot de 10de eeuw na Christus ijzer op grote schaal zou hebben 

geproduceerd.54 Niet alleen door mijn eigen stage-onderzoek, maar ook door ander 

archeologisch onderzoek naar de vroege Veluwse industrie, is inmiddels duidelijk dat de 

periode waarin de ijzerproductie plaatsvond langer is dan aanvankelijk werd aangenomen.55 

De nieuwe bevindingen geven een tijdspanne van de 5de tot de 12de eeuw na Christus aan.56  

Aangezien de enorme hoeveelheid ijzer die op de Veluwe geproduceerd werd de regionale 

behoefte ver te boven moet zijn gegaan, is het zeker aannemelijk dat een groot deel van het 

ijzer naar belangrijke handelscentra zoals Dorestad, naar Scandinavië of naar het Duitse 

Rijnland werd geëxporteerd.57 Dit gebeurde tot ongeveer de 10de tot 12de eeuw, toen de 

Veluwse ijzerproductie eindigde.  

 

De marken en malebossen 

In de Volle Middeleeuwen (12e-13e eeuw) hebben de bestaande buurtschappen op de 

Veluwe het beheer van de gemeenschappelijke gronden in hun dorpsgebieden (marken) 

strakker gereglementeerd.58 Het woord marke betekent oorspronkelijk grens, maar werd 

later ook de naam van een door een grens omsloten dorpsgebied als ook de gebruikers en 

eigenaren van de bestaande boerderijen in een dorp die gezamenlijk het gebruik van de 

gemeenschappelijke gronden binnen hun territoir regelden. Dat had dan betrekking op het 

gebruik van die gronden om er schapen op te weiden, te plaggen, maar ook om hout uit de 

gemeenschappelijke bossen te halen. Deze gemeenschappelijke bossen worden ook wel 

malebossen genoemd en werden min of meer onafhankelijk van de marken beheerd door 

de maalschappen waarin aanvankelijk alleen de geërfde boeren uit de onmiddellijke 

                                                           
52 Joosten & Van Nie (1995), p. 206-207. 
53 Historiek (2019). 
54 Joosten & Van Nie (1995), p. 203; Joosten (2004); Duijvenvoorde (2006). 
55 Zuyderwijk (2019). 
56 Historiek (2019); Zuyderwijk (2019). 
57 Joosten & Van Nie (1995), p. 211; Historiek (2019). 
58 Elzebroek (2019). 
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omgeving gerechtigd waren, maar later – na verkoop van aandelen door deze boeren – ook 

steeds meer grootgrondbezitters en stedelingen.59  

 

De eikenhakhoutcultuur 

Al vanaf de Middeleeuwen vindt er productie van hout op speciale hakhoutcomplexen 

plaats. In het geval van de Veluwe was er vaak sprake van eikenhakhout.60 De 

hakhoutcultuur is een perceelsgewijze bedrijfsvorm die gebruik maakt van de eigenschap 

dat veel boomsoorten weer snel uitlopen nadat de stam is gekapt (fig. 1.10). Het na de kap 

resterende deel van de stam wordt stobbe of stoof genoemd en hierop ontstaat een pruik 

van nieuwe loten of telgen. Deze kunnen vervolgens na enige jaren opnieuw worden gekapt, 

wat een bepaalde cyclus of omloop aan het hakhout geeft. De stoof blijft ondertussen 

doorgroeien en krijgt steeds dikkere stammen, waardoor er circa elke tien jaar meer dan 

polsdikke, rechte stammetjes kunnen worden geoogst (fig. 1.11).61  

Deze perceelsgewijze hakhoutcultuur is in de Middeleeuwen ontstaan, mogelijk als gevolg 

van de voortgaande degradatie van de Veluwse bossen en is veel rendabeler gebleken dan 

hooghout, wat opgaand bos is met bomen die natuurlijk uitgroeien tot een dikte en hoogte 

waarop ze kaprijp worden geacht en dan worden geveld en verwerkt vooral tot 

timmerhout.62   

                                                           
59 De Rijk (1990); Scholten (2010). 
60 Bouwer (2008). 
61 Ludwig & Maes (2006); Goutbeek (2015), p. 14-16; De Wit (2019). 
62 Goutbeek (2015), p. 14. 

Figuur 1.10: Deze illustratie laat zien hoe de eik zich dankzij de hakhoutcultuur klonaal vermeerdert.  
Door het meerdere malen afzetten van de nieuwe telgen, ontstonden er sterke verdikkingen onder de plek waar het hout 
werd afgezet. Door de telgen zo laag mogelijk aan de grond af te zetten, zijn deze verdikkingen bovengronds nauwelijks te 
zien. Ondergronds zijn ze echter wel degelijk aanwezig in de vorm van kluwen levende en dode wortels en restanten van 
oude stobben. Een langdurig hakhoutbeheer laat dus een duidelijke, steeds verder uitdijende stoof in de ondergrond achter. 
Bron: Den Ouden, Copini & Sass-Klaassen (2009), p. 84. 
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Hakhout kwam zowel voor in bos als op cultuurland. Daar lagen stroken hakhout als 

afscheiding tussen landbouwpercelen of werden aarden wallen met hakhout beplant.63 De 

eikenhakhoutbossen komen veelvuldig voor op de Veluwe, in Brabant, Drenthe en Overijssel 

en vormden niet alleen een belangrijke bron voor brandhout en de bereiding van houtskool, 

maar ook voor de productie van eek (eikenschors) waaruit looistoffen voor de 17de-eeuwse 

leerlooierijen werd gewonnen. Daarnaast werden de eikels en het blad als veevoer 

gebruikt.64 In de 18de eeuw was het hakhoutbos in Nederland veel algemener dan het 

opgaande bos. Door de komst van alternatieve looistoffen aan het einde van de 19de eeuw 

zakten de prijzen voor het eikenhakhout echter flink en na de Tweede Wereldoorlog werd 

er slechts nog incidenteel hakhout gehakt.65  

Tegenwoordig worden veel van deze oude hakhoutbossen een spaartelgenbos genoemd, 

aangezien organisaties zoals Natuurmonumenten hier sinds begin 20ste eeuw begonnen is 

met op alle oude stoven één telg te ‘sparen’ en de rest heeft weggehakt (fig. 1.12).66 

 

§ 1.4  Probleemstelling 

Algemeen gesproken is er nog veel wat we niet weten over de Veluwse bossen. Voor 

gegevens omtrent de Gelderse bossen uit de Vroege Middeleeuwen, zijn we veelal 

afhankelijk van de archeologische vondsten. Hoewel de archieven ons vanaf de 14de en 15de 

eeuw langzamerhand meer bijzonderheden opleveren, worden de gegevens vanaf de 16de 

eeuw pas talrijk genoeg om een denkbeeld van de bebossing van Gelderland te kunnen 

                                                           
63 Neefjes (2018), p. 54. 
64 Maes & Rövekamp (2005), p. 35; Ludwig & Maes (2006). 
65 Neefjes (2018), p. 54. 
66 Maes & Rövekamp (2002); Goutbeek (2015), p. 19; De Wit (2019). 

Figuur 1.11: Een gekapt oud eikenhakhoutbos nabij het gehucht Emmen langs de Overijsselse Vecht. De 
oude stobben liepen steeds weer uit, waardoor de nieuwe (polsdikke) stammen iedere 7 tot 12 jaar gekapt 

konden worden. Foto: Landschap Overijssel 

Figuur 1.12: Deze gedeeltelijk uitgegraven 
eikenspaartelg van een voormalig 

eikenhakhoutbos op de Wilde Kamp laat een 
duidelijk ondergronds verdikte hakhoutstoof 

zien. Bron: Den Ouden, Copini & Sass-Klaassen 
(2009), p. 84. 
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vormen op grond van historisch vaststaande feiten.67 Hoewel de langst in stand gebleven 

bosmaalschappen in het hart van de Veluwe daardoor beter onderzocht konden worden, 

blijken de oude (male)bossen die niet alleen op de noordelijke Veluwe, maar ook op de 

zuidelijke Veluwe te vinden zijn, zowel geschiedkundig als historisch-geografisch 

onderbelicht te zijn.68 Daarnaast is van een aantal bossen hoger gelegen op de stuwwal niet 

eens duidelijk of het oorspronkelijk malebossen zijn geweest of dat deze al eeuwen lang 

privébezit zijn geweest en waar deze bossen dan precies voor werden gebruikt.69 

Uit het voorafgaande stage-onderzoek is gebleken dat Het Asselt zo’n oude boskern vormt, 

waar nog lang niet alles over geschreven is. De vele structuren en archeologische vondsten 

die in het boslandschap te vinden zijn, wijzen op een oud bos met waarschijnlijk heel 

bijzondere cultuurhistorische waarden. Zo lang het verhaal van Het Asselt echter niet 

duidelijk is, blijft het gissen naar de geschiedenis van dit bos en daarmee het belang ervan 

vanuit een cultuurhistorisch oogpunt. De aanwijzingen die er gevonden zijn voor de 

middeleeuwse ijzerindustrie, de malebossen en de eikenhakhoutindustrie zullen nader 

onderzocht moeten worden om zo de geschiedenis van Het Asselt te kunnen onthullen. Als 

consequentie van deze onbekendheid van de ontstaansgeschiedenis van Het Asselt, wordt 

het bos met haar structuren en andere archeologische bijzonderheden (nog) niet 

aangemerkt als natuurlijk en/of cultureel erfgoed. Het gevolg is dat de objecten en de 

zichtbaarheid van de structuren door de jaren heen door natuurlijke erosie en door het 

gedrag van fauna verslechteren. Vanuit een cultuurhistorisch perspectief zou het uitermate 

zonde zijn als dit soort wellicht wel eeuwenoude objecten met mogelijk een hoog 

cultuurhistorische waarde teniet gaan. 

 

§ 1.5  Doelstelling en onderzoeksvraag 

Waar de focus bij het stage-onderzoek op het archeologische aspect lag, wordt in dit 

scriptie-onderzoek de nadruk vooral gelegd op de bredere landschapsgeschiedenis en 

landschapshistorische context. Daarbij spelen historische bronnen zoals archieven, kaarten 

en toponiemen een belangrijke rol. Zo kan het achterhalen van de gebruiks- en 

bezitsgeschiedenis van Het Asselt hopelijk bijdragen aan de algemene kennis op het gebied 

van de Veluwse bossen.  

Met de centrale onderzoeksvraag ‘Hoe zag de landschaps-, bezits- en gebruiksgeschiedenis 

van het eeuwenoude bos Het Asselt er over de periode vanaf de Vroege Middeleeuwen tot 

het heden uit en hoe past het verhaal van Het Asselt in het bredere beeld van de Veluwe?’ 

wordt getracht het mysterieuze verleden van Het Asselt te ontrafelen en daarmee een 

bijdrage te leveren aan de huidige kennis van de historische bossen op de Veluwe. Hoe 

                                                           
67 Martens van Sevenhoven (1924), p. 89. 
68 Horst (2011), p. 10. 
69 Martens van Sevenhoven (1924), p. 91-92; Scholten (2010). 
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groter de kennis die we over een gebied bezitten en daarmee het belang ervan inzien, des 

te beter kunnen we het historisch erfgoed in de toekomst beschermen.  

 

§ 1.6 Opbouw van de scriptie en onderzoeksmethoden 

Om een zo duidelijk mogelijk beeld te geven van de geschiedenis van Het Asselt, is er voor 

een thematische en semi-chronologische opbouw gekozen. Op deze manier kan er per 

thema (en tevens per hoofdstuk) gebruik van verschillende bronnen gemaakt worden. Door 

deze interdisciplinaire aanpak, waarbij er door de verschillende bronnen met elkaar te 

combineren beter verbanden tussen de diverse vakgebieden gelegd kunnen worden, 

ontstaat er hopelijk een zo compleet mogelijk begrip van de geschiedenis van het 

onderzoeksgebied.  

De drie thema’s die in deze scriptie uitgebreid bestudeerd zijn, zijn de fysische geografie en 

het historisch cultuurlandschap (H2), de ijzerindustrie in de Vroege en Volle Middeleeuwen 

(H3) en de bossen en het bosgebruik vanaf de Late Middeleeuwen (H4). Hierbij vormen de 

landschaps-, bezits- en gebruiksgeschiedenis de overkoepelende kernonderwerpen die in 

ieder hoofdstuk steeds terugkeren. Daarnaast is er voor gekozen om per hoofdstuk 

allereerst een breder regionaal overzicht – dat wil zeggen van de Veluwe(zoom) – te geven, 

voordat er ingezoomd wordt op Het Asselt. Een goed begrip van de geschiedenis van de 

wijdere omgeving kan immers leiden tot een beter inzicht in de geschiedkundige processen 

die hebben plaatsgevonden in Het Asselt. 

Het eerstvolgende hoofdstuk heeft als doel een goed beeld van Het Asselt in haar 

landschappelijke context te geven. De fysische geografie van de Veluwe(zoom) en Het Asselt 

zullen door middel van literatuurstudie en een vergelijkende kaartstudie bestudeerd 

worden, waardoor reeds een inzicht in de opbouw van het boslandschap en de daar 

aanwezige (antropogene) structuren verkregen kan worden. Door vervolgens het veld in te 

gaan, kunnen zowel de structuren als het type vegetatie beter in beeld gebracht worden. 

Het bestuderen van de cultuurhistorie van het gebied en de toponymie kan daarnaast ook 

bijdragen aan een beter begrip van de aanwezigheid van deze structuren.  

Het derde hoofdstuk zal uitgebreid ingaan op de Veluwse ijzerindustrie van de Vroege tot 

Volle Middeleeuwen. Door middel van een literatuurstudie zal allereerst een achtergrond in 

de technische en sociaal-economische aspecten van deze vroeg historische industrie 

gegeven worden. Met behulp van GIS en het AHN zullen vervolgens de overblijfselen van 

deze ijzerwinning en –productie in beeld gebracht worden, waarbij ook gefocust wordt op 

de rol van Het Asselt in dit geheel. 

In het vierde hoofdstuk zal het beheer van de Veluwse bossen – en meer specifiek ook Het 

Asselt – vanaf de Late Middeleeuwen tot ongeveer 1900 bestudeerd worden. Net als bij het 

vorige hoofdstuk staan hier het gebruik en het bezit van deze bossen centraal. 

Archiefonderzoek zal eerst moeten uitwijzen of Het Asselt inderdaad een malebos is 
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geweest. Als dit het geval is, zal het maleboek wellicht nog op bijzonderheden met 

betrekking op het beheer van het bos kunnen wijzen. Verder kan archiefonderzoek van 

groot belang zijn bij het uitzoeken van de eigendomssituatie van Het Asselt in de laatste 

paar eeuwen. Het vertalen van oude oorkonden en aktes opgemaakt tussen de 16de een 

19de eeuw kan hier wellicht aan bijdragen en vormt daarnaast een belangrijk hulpmiddel bij 

het achterhalen waarvoor het bos gebruikt werd. 

In het laatste, afsluitende hoofdstuk wordt gepoogd tot een algehele conclusie te komen. 

Daarnaast zullen er aanbevelingen voor toekomstig onderzoek en voor het toekomstige 

beheer van Het Asselt en haar omgeving gedaan worden. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figuur 1.13: Foto van een 17de-eeuwse acte op perkament met een uithangend zegel. Bron: Gelders Archief, toegangsnr. 0522, inventarisnr. 1.01-245. 
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Figuur 2.1: Topografische kaart van de Veluwe met daarop de ligging van Het Asselt aangegeven. De Veluwe wordt begrensd door de voormalige 
Zuiderzee in het noorden, de IJssel in het oosten, de Rijn in het zuiden en de provincie Utrecht in het westen. Uitgelicht is het hoger gelegen 
Veluwemassief. Bron: Neefjes (2018), p. 11. 
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2. Fysische geografie & het historisch cultuurlandschap 
 

“Elk landschap is een weerspiegeling van zijn verleden”.70 Het uiterlijk van ieder landschap 

wordt immers bepaald door allerlei natuurlijke, maar ook antropogene processen die zich er 

in de geschiedenis hebben afgespeeld. Om de structuren in het boslandschap van Het Asselt 

beter te begrijpen, dient dan ook de landschapsgenese van Het Asselt bestudeerd te 

worden. Om de opbouw van Het Asselt echter goed te kunnen begrijpen, is het van belang 

om eerst ook naar de fysische geografie van de gehele Veluwe te kijken. Een goede kennis 

op dit gebied is namelijk essentieel bij het verklaren van de historische menselijke 

activiteiten die er vervolgens hebben plaatsgevonden.  

 

§ 2.1 De geschiedenis van de Veluwe(zoom)  

Fysische geografie 

Het bos Het Asselt behoort tot het Nationaal Park Veluwezoom en het Deelerwoud, wat deel 

uitmaakt van de Veluwe; een veel groter natuurgebied dat zich uitstrekt van de IJssel tot de 

Gelderse Vallei en van de Rijn tot Harderwijk (fig. 2.1). Met bijna vijfduizend hectare is dit 

een van de grootste aaneengesloten natuurgebieden in Nederland. Het bestaat uit bos, 

heide, stuifzand en landgoederen met landbouwgrond en herbergt een grote variëteit aan 

planten en dieren.71  

Het heuvelachtige landschap van de Veluwe is hoofdzakelijk gevormd tijdens de voorlaatste 

ijstijd; het Saalien. Door de geleidelijke temperatuurdaling breidde het landijs zich in het 

midden-Saalien (200.000 tot 150.000 jaar geleden) vanaf Scandinavië over een groot deel 

van het tegenwoordige Europa uit. Het ijs dat lobvormig over ons land uitvloeide, kwam 

tijdens de maximale ijsuitbreiding (150.000 jaar geleden) tot aan de lijn Haarlem-

Nijmegen.72 De ijsmassa’s die het land toen bedekten hebben de ondergrond als een 

bulldozer omhoog gedrukt, waardoor onder andere de stuwwallen van de Veluwe werden 

gevormd (fig. 2.2 en 2.3).73  

De Nederlandse stuwwallen zijn in meerdere stuwingsfasen ontstaan (fig. 2.4).74 Tijdens de 

eerste fase ontstond het Drentse keileemplateau en drong er vanuit het Noordzeebekken – 

dat met landijs gevuld was – een ijslob de Gelderse Vallei binnen, waarin gedurende het 

vroeg-Saalien de Rijn-Maas stroomde. Aan de westzijde hiervan werd toen de Utrechtse 

Heuvelrug gevormd en aan de oostkant ontstonden de stuwwallen van Wageningen-Ede en 

van Oud-Reemst. Vervolgens drong het ijs door in het IJsseldal, vanwaar de Betuwe-ijslob 

                                                           
70 Bouwer (2008), p. 11. 
71 Vereniging Natuurmonumenten (2001). 
72 Bouwer (2008), p. 12; Wesselingh (2019). 
73 Berendsen (2004), p. 159; Stouthamer, Cohen & Hoek (2015), p. 185; Wesselingh (2019). 
74 Verbraeck (1984); Stouthamer, Cohen & Hoek (2015), p. 185-189. 
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westwaarts tot de lijn Zevenaar-Valburg-Elst doortrok. Door zijwaartse opstuwing 

ontstonden toen de stuwwallen van de Oost- en de Zuid-Veluwe, waaronder die van 

Arnhem waar vandaag de dag Het Asselt op gelegen is.75 Deze stuwwallen bestaan 

hoofdzakelijk uit Vroeg- en Midden-Pleistocene fluviatiele afzettingen met daarop een 

dunne bedekking van materiaal dat in het ijs werd meegebracht.76 Onder de gletsjertongen 

die het zand opstuwden, werden diepe glaciale bekkens gevormd. Dit vormen nu de laagten 

van de Gelderse Vallei, het IJsseldal, de Leuvenumse Beek en gedeeltelijk ook de Zuiderzee 

en de Betuwe.77  

Tijdens de korte zomers van het Saalien stroomde veel met zand en grind beladen 

smeltwater onder het gletsjerijs vandaan. Daardoor ontstonden uitgestrekte 

spoelzandvlakten die men ook wel sandrs noemt. Tussen Ede, Oud-Reemst en Heelsum 

liggen bijvoorbeeld licht hellende spoelzandwaaiers (fig. 2.3 en 2.4).78  

Bij het afsmelten van de sneeuw op de gedeeltelijk nog bevroren ondergrond, ontstonden 

vervolgens in de laatste ijstijd (het Weichseliën) smeltwaterdalen in de hellingen naar het 

noordoosten en het zuidoosten. Deze hebben op sommige plaatsen – voornamelijk op de 

                                                           
75 Maarleveld (1953); Verbraeck (1984). 
76 Natuurmonumenten (1991), p. 5; Maarleveld (1955); Berendsen (2005); Stouthamer, Cohen & Hoek (2015), 
p. 185. 
77 Maarlevled & De Lange (1977), p. 15-16; Neefjes (2018), p. 17. 
78 Kloosterhuis (1975a), p. 37. 

Figuur 2.3: Een hillshade van de Veluwe met in rood de ligging van Het 
Asselt aangegeven. Op deze hoogtekaart is het heuvelachtige 
stuwwallandschap te zien dat in het Saalien gevormd is. Ook zijn de sandrs 
en smeltwaterdalen in het reliëf waar te nemen. Bron: ESRI, QGIS, AHN 
(2019). 

Figuur 2.2: Hoogtekaart van het Actueel Hoogtebestand Nederland waarop 
goed de relatieve hoogteverschillen te zien zijn (van hoog naar laag: rood – 
geel – groen – blauw). De hoogste toppen van de stuwwallen liggen 
parallel aan het IJsseldal en reiken tot zo’n 100 meter boven NAP. De rode 
stip geeft de ligging van Het Asselt weer. Bron: ESRI, QGIS, AHN (2019). 
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Veluwezoom – een vrij grote diepte gekregen. Het materiaal dat op deze manier uit de 

stuwwal spoelde, werd in de vorm van puinwaaiers onder aan de helling neergelegd.79  

Aan het eind van de ijstijden heerste er een toendraklimaat, waarin door de wind veel zand 

en fijner materiaal werd verplaatst.80 De wind kwam enige tijd vermoedelijk uit westelijke 

richting en legde op Midden-Nederland vooral dekzand neer. In de luwte van de stuwwallen 

van de zuidelijke Veluwe en van Nijmegen werd (evenals in Zuid-Limburg) löss afgezet. Ook 

de smeltwaterdalen kregen een dekzand- of lössdek. Deze dalen kregen een asymmetrische 

vorm doordat op de in de luwte gelegen westelijke dalhellingen meer löss bezonk dan op de 

wind gelegen oostelijke dalhellingen.81 Door erosie spoelde een deel van het dekzand en de 

löss van de hellingen naar beneden, wat de landbouwkundige waarde van de gronden in het 

overgangsgebied zeer ten goede kwam.82  

In het lage gebied had de IJssel in het 

Weichseliën geen vaste bedding, maar 

een vlechtend verloop met talrijke geulen. 

In het Holoceen werd het klimaat echter 

milder en nam de erosie af. De Rijn die in 

de Saale-ijstijd aan de voet van de 

stuwwal had gestroomd, volgde daarna 

(in de Eemtijd) vermoedelijk het IJsseldal 

naar het noorden. Nu boog hij weer naar 

het westen, waardoor ten zuiden van de 

stuwwal rivierafzettingen werden 

gedeponeerd.83 De rivier kreeg vervolgens 

een min of meer vaste loop waarin veel 

meanders voorkwamen. In het rivierdal 

ontstond een patroon van geulen en 

ruggen, dat hedendaags het 

kronkelwaardensysteem wordt 

genoemd.84  

                                                           
79 Berendsen (2004); Scholten (2010); Stouthamer, Cohen & Hoek (2015), p. 205. 
80 Maarlevled & De Lange (1977), p. 15-21; Scholten (2010); Neefjes (2018), p. 17. 
81 Kloosterhuis (1975a), p. 38-39; Zagwijn et al. (1985), p. 16; Natuurmonumenten (1991), p. 9; Berendsen 
(2005), p. 47; Stouthamer, Cohen & Hoek (2015). 
82 Scholten (2010). 
83 Berendsen (2005); Stouthamer, Cohen & Hoek (2015). 
84 Natuurmonumenten (1991), p. 10; Berendsen (2005); Scholten (2010). 

Figuur 2.4: De verschillende fasen in de vorming van de 
stuwwallen in Midden-Nederland, waarbij de rode stip de 

ligging van Het Asselt aangeeft. Bron: Stouthamer, Cohen & 
Hoek (2015), fig. 7.6, p. 189; naar Maarleveld (1953; 1981) 

en Busschers et al. (2008). 
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Het cultuurhistorisch landschap  

Het Nationaal Park Veluwezoom staat vandaag de dag landelijk bekend als een 

natuurgebied van grote recreatieve waarde en trekt jaarlijks circa 2 miljoen bezoekers.85 De 

combinatie van uitgestrekte bossen, heidevelden en stuifzanden op een reliëfrijke 

ondergrond zorgt voor een bijzonder gelaagd landschap met hoge ecologische waarden 

waar men graag doorheen struint.  

In het verleden was de Veluwe ook al een bekende plek voor de mens, zo blijkt uit de vele 

sporen van menselijke activiteiten die zijn gevonden op de Veluwe.86 Hoewel lange tijd op 

grond van een gebrek aan archeologische vondsten aangenomen werd dat dit gebied pas 

vrij laat bewoond raakte, lijkt de steeds grotere verzameling archeologisch vondstmateriaal 

er op te wijzen dat dit niet het geval is en dat de Veluwe al ruim voor de jaartelling bewoond 

was.87 De oudste sporen van de aanwezigheid van de mens in het gebied stammen namelijk 

al uit het eerste deel van het Saalien, ongeveer 300.000 tot 250.000 jaar geleden. De vondst 

van stenen werktuigen in de gestuwde afzettingen bij Rhenen en op de noord-Veluwe laat 

zien dat de Neanderthaler hier al vóór de vorming van de stuwwallen op mammoet en 

rendier jaagde (fig. 2.6).88   

De mens komt echter pas na de vorming van de stuwwallen goed in beeld in de laatste 

millennia van het laat paleolithicum, zo’n 12.000 tot 9.000 jaar voor Christus. Het einde van 

het paleolithicum (oude steentijd) valt ongeveer samen met het einde van het Weichselien 

                                                           
85 Gorter (2014), p.17. 
86 Blommesteijn, Heidinga & Van Regteren Altena (1977); Gorter (2014), p. 15.  
87 Vervloet (1977; 2011), p. 152; Storms-Smeets (2011), p. 24. 
88 Roebroeks (2005), p. 105; Niekus & Stapert (2005), p. 96-103; Bouwer (2008), p. 13. 

Figuur 2.5: De paars bloeiende heide op de Posbank bij Rheden trekt ieder jaar opnieuw een groot aantal bezoekers. 
Foto gemaakt door Fraanje (augustus 2019). 
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(bijlage 2), toen onze streken uit boomloze, koude steppen 

bestonden.89 In deze laatste fasen van de Weichsel-ijstijd werd 

de Veluwe bewoond door rondtrekkende rendierjagers. 

Archeologische vondsten die uit deze periode stammen, 

bestaan onder andere uit verblijfsporen, vuurstenen werktuigen 

en wapens. Zo zijn er laat-paleolithische haardplaatsen en 

vuursteenconcentraties gevonden bij Rhenen Ede, Ermelo en 

Epe.90  

Rond 9700 v. Chr. liep de laatste ijstijd ten einde. In het hierop 

volgende holoceen werd het klimaat warmer en de neerslag 

gelijkmatiger.91 Stuifmeelonderzoek heeft aangetoond dat het 

open toendralandschap rond 8000 v. Chr. veranderde in een 

gesloten boslandschap met vooral dennen en berken. 

Uitgestrekte loofbossen met onder andere eiken, linden en iepen 

ontstonden rond 6000 v. Chr. op de Veluwse zandgronden. 

Hierbij waren de bossen op de rijkere zanden van de meeste stuwwallen dichter bebost dan 

die op de armere dekzanden en de smeltwaterafzettingen. In de nattere dalen lagen 

elzenbroekbossen en op de laagste plekken mogelijk ook moeras.92 De mens moest zich in 

het zogenoemde mesolithicum (midden steentijd) op de Veluwe dan ook aan het 

veranderende natuurlandschap aanpassen, maar profiteerde in de bosrijke gebieden van 

een veel gunstiger milieu dan hun laat-paleolithische voorouders.93 De rondtrekkende jagers 

en verzamelaars maakten dan ook dankbaar gebruik van het bos door het hout te gebruiken 

voor de bouw van hun tijdelijke kampementen. Verder verzamelden ze er noten en bessen 

en jaagden ze op wild. Ook werd er gevist in beken. Van deze samenlevingen zijn, naast een 

paar hutplattegronden en verkoolde nootdoppen, vrijwel alleen vuurstenen 

gebruiksvoorwerpen (microlithen) overgebleven zoals mesjes, pijlpunten of schrabbers om 

huiden schoon te krabben. Dit soort artefacten zijn vooral in zandverstuivingen bij Wekerom 

en Otterlo gevonden.94  

Vanaf het neolithicum (jonge steentijd; van 5300 tot 2000 v. Chr.) wordt de invloed van de 

mens op het Veluwse landschap veel groter. Het klimaat van Noordwest-Europa wordt 

natter en koeler en er vinden ingrijpende veranderingen plaats zoals de introductie van de 

akkerbouw en veeteelt en de daarmee samenhangende bouw van boerderijen.95 Omstreeks 

3500 v. Chr. is de landbouw op de Veluwe geïntroduceerd, hoewel er aanwijzingen zijn dat 

                                                           
89 Bouwer (2008), p. 15-18. 
90 Van Es et al. (1988), p. 62-63; Bouwer (2008), p. 17. 
91 Stouthamer, Cohen & Hoek (2015). 
92 Neefjes (2018), 23. 
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Figuur 2.6: Een vuurstenen vuistbijl uit het 
paleolithicum, gevonden in de gestuwde oude 

afzettingen van de Maas en Rijn bij Rhenen. Bron: 
Rijksmuseum van Oudheden, f 1990/7.28. 
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eerdere bewoners hier al contacten hadden met 

landbouwers in aangrenzende streken.96 Aangenomen 

wordt dat deze neolithische boeren voor het eerst 

open plekken in het bos creëerden om hier hun 

boerderij te bouwen. Dit gebeurde aanvankelijk vooral 

in de minder dichte bossen op armere zandgronden 

buiten de stuwwallen, in de nabijheid van open water 

waar gevist en gejaagd kon worden. Door de groeiende 

bevolking en de grotere grazende veestapel 

ontstonden er echter steeds meer en grotere open 

plekken in het bos. De ontbossing had verarming en 

verzuring van de toch al arme zandgrond tot gevolg en 

hierdoor ontstonden zogenaamde humuspodzolen, 

waar een groot deel van de Veluwe hedendaags uit 

bestaat (fig. 2.7). Al vóór 2000 v. Chr. vormden deze 

open plekken de voorlopers van de tegenwoordige 

Veluwse heidevelden: open vlakten met schrale 

graslanden, heide en bosrestanten.97 De uitputting van 

de akkergrond leidde tot een verplaatsing van de 

bewoning.98 Zo hebben in Drenthe bijvoorbeeld 

boeren van de Trechterbekercultuur hun akkers 

herhaaldelijk binnen één gebied verplaatst.99 

Uiteindelijk bleek het schrale zand voor de neolithische 

boeren op de Veluwe ook niet meer rendabel genoeg, 

waardoor velen uitweken naar de rijkere zandgronden 

van met name de stuwwallen. Ergens tussen 2900 en 

2500 v. Chr. moeten ze hier – en zelfs op de hogere 

delen van de stuwwal – hun akkers hebben 

aangelegd.100 Ook hier ontstonden vervolgens open 

plekken in het bos waar vee werd geweid en akkers 

werden aangelegd. Doordat de akkers en 

weidegronden echter maar kort in gebruik bleven, kon 

dankzij de vruchtbare grond het bos weer gemakkelijk 

terug groeien. Er ontstond een open ‘leefbos’ met 

                                                           
96 Brounen et al. (2007). 
97 Neefjes (2018), p. 23-25. 
98 Bouwer (2008), p. 24. 
99 Spek (2004), p. 129-135. 
100 Neefjes(2018), p. 23-25. 

Figuur 2.7: Het Veluwemassief bestaat tegenwoordig 
grotendeels uit arme gronden: de humuspodzolen en 
stuifzanden. Vanaf 2800 v. Chr. werden deze minder 

aantrekkelijk om te wonen, waardoor men naar de rijkere 
zanden verhuisde: de moderpodzolen. De rode stippen geven 
de laat-neolithische vondstlocaties aan. Bron: Neefjes & Spek 

(2014). 

Figuur 2.8: Een klokbeker, gevonden bij het Uddelermeer. 
Bron: RMO, e1929/3.5. 
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oerbosrestanten, akkers, begraasde open plekken met kruidige vegetaties. Dit bos bestond 

uit eik, linde, iep, es en beuk.101  

De oudste neolithische nederzettingen die gevonden zijn, behoren tot de 

Trechterbekercultuur (circa 3500 tot 2700 v. Chr.) en zijn onder andere blootgelegd nabij 

Elspeet en Ugchelen. Van de iets jongere Enkelgrafcultuur (2800 tot 2400 v. Chr.) is slechts 

één nederzetting op de Ginkelse Heide onderzocht.102 Daarnaast zijn op de Veluwe 

vondsten van de Standvoetbekercultuur (circa 2450 tot 2000 v. Chr.) aangetroffen, welke 

bestaan uit aardewerk en grafheuvels.103  

Vanaf de bronstijd verschijnen er op de Veluwe veel meer grafheuvels. Grafheuvels van de 

Klokbekercultuur (circa 2400 tot 1900 v. Chr.; fig. 2.8) bij Lunteren en Bennekom laten 

bijzondere grafinventarissen zien. Naast de gebruikelijke vuursteenartefacten werden er 

namelijk ook koperen gebruiksvoorwerpen en wapens in gevonden.104 Deze grafheuvels 

lagen vaak op goed zichtbare plekken in het landschap zoals op open plekken in het bos of 

langs een belangrijke route (fig. 2.9). Ook werden ze op markante landschappelijke plekken 

opgeworpen, zoals op heuveltopjes, aan de randen van stuwwalplateaus of langs beken.105 

Onderzoek heeft daarnaast uitgewezen dat er een verband lijkt te zijn tussen de 

verschuivingen in de locatie van grafheuvels het verplaatsingspatroon van de 

boerennederzettingen, wat alles te maken heeft met de hierboven genoemde uitputting van 

de cultuurgronden. In zowel het laat-neolithicum als in de bronstijd had men op de Zuid-

Veluwe (en in Drenthe) hierbij de voorkeur om zich in zogenaamde ecologische 

transitiezones te vestigen. In dergelijke zones grenzen verschillende natuurlijke 

landschapstypen met hun specifieke hoogteligging, bodem en waterhuishouding aan elkaar. 

Hierdoor kunnen de verschillende gebruiksmogelijkheden met elkaar worden 

gecombineerd. Voor akkers hadden de boeren zo een voorkeur voor niet te zware 

leemhoudende grond op een vlak terrein. Het vee kon op het aangrenzende lagere, relatief 

open terrein grazen. Ten slotte was de aanwezigheid van een beek of plas noodzakelijk.106 
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Figuur 2.9: De grafheuvels op de Ermelosche Heide zijn nog steeds goed zichtbaar. Bron: Neefjes (2018), p. 26. 
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Een bijzonder landschappelijk overblijfsel van de landbouw uit de ijzertijd zijn de 

rechthoekige, omwalde akkercomplexen met daarbinnen perceeltjes van ongeveer 30 bij 30 

meter: de zogenaamde celtic fields (fig. 2.10). Door het AHN en luchtfoto’s van het gebied te 

bekijken, zijn deze raatakkers al op verschillende plaatsen op de Veluwe (onder andere bij 

Vaassen, Wekerom, Ede, Oosterbeek en Epe) gevonden (fig. 2.11).107 Ze zijn veelal op de 

puinwaaiers, aan de rand van de Veluwe gelegen.108 Deze puinwaaiers liggen relatief hoog 

ten opzichte van bijvoorbeeld het IJsseldal, maar de gronden hebben wel een goede 

vochthuishouding waardoor ze heel geschikt zijn voor de landbouw.109 Het aandeel van de 

eik in de Veluwe bossen nam in de ijzertijd toe en ook de beuk verspreidde zich. Hierdoor 

werd het eiken-beukebos op de minder leemhoudende bodems het overheersende Veluwse 

bostype. Gezien het feit dat de winning van looistof (run) uit eikenschors in de ijzertijd 

bekend is, is het aannemelijk dat de eikenhakhoutcultuur ook in deze tijd al bedreven 

werd.110  

In de hierop volgende Romeinse tijd zag de bewoning op de stuwwal en de zandgronden ten 

noorden van de Rijn er heel anders uit dan in de ijzertijd. De Rijn vormde de noordelijke 

grens (de limes) van het Romeinse rijk en het gebied ten noorden hiervan werd bewoond 

door (deels) nieuwe stammen die Romeinse elementen opnamen in hun traditionele 

levenswijze.111 Bij Ede-Veldhuizen is een aantal dorpen met grote langhuis-boerderijen uit 

de laat-romeinse tijd opgegraven en nabij Bennekom zijn een aantal grote, drieschepige 

boerderijen die uit dezelfde tijd stammen, gevonden.112 De nederzettingen zullen door 

aanzienlijke oppervlakten bos van elkaar gescheiden hebben gelegen en het Veluwse 
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Figuur 2.10: Een impressie van de celtic fields in Ede. Bron: Landschapsbeheer 
Zuidwest-Veluwe (2014). 

 

Figuur 2.11: AHN-beeld van het celtic field-complex in het 
Speulderbosch nabij Ermelo-Garderen. Ook zijn er enkele grafheuvels 

zichtbaar. Bron: Neefjes (2018), p. 27. 
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stuwwallandschap bestond naast het bos en de cultuurgronden ook uit heide. Aan het einde 

van de Romeinse tijd was het grootste deel van de Veluwe nog steeds dicht bebost. Waar de 

akkers werden verlaten ging heide met verspreid struikgewas groeien. Vooral op de rijkere 

gronden herstelde het bos zich, maar het prehistorische ‘oerbos’ kwam door 

bodemverarming en de verandering van de waterhuishouding niet meer terug.113  

De Veluwe als middeleeuws landschap was een gebied van bossen, heidevelden en 

zandverstuivingen. Het Veluwsemassief bestond vooral uit woeste gronden waarin 

verspreid gehuchten voorkwamen. Alleen aan de nattere randen van de Veluwe konden 

grotere dorpen of zelfs steden ontstaan.114 Deze hoofdelementen zijn nog steeds in het 

gebied te vinden, al zijn vooral veel voormalige esdorpen sterk uitgebreid, o.a. met woon- 

en industriebebouwingen. De typisch middeleeuwse plaatsnamen herinneren echter nog 

aan de ouderdom van de dorpen (fig. 2.12).115  

Toen het gebied in de middeleeuwen door de mens in gebruik werd genomen, werden 

voornamelijk de puinwaaiers die aan de uitmondingen van de droge dalen liggen als 

landbouwgrond in cultuur gebracht. De aaneengesloten akkers bij de dorpen werden essen 

of in dit gebied ook wel engen genoemd.116 Bovenop de stuwwal stond bos en een enkele 

kleine nederzetting. In de vroege middeleeuwen bestond dit bos vooral uit een gemengd 

loofbos van beuk en eik.117 Dit bos werd gekapt voor onder andere de middeleeuwse 

                                                           
113 Bouwer (2008), p. 29-48. 
114 Natuurmonumenten (1991); Vervloet (2011), p. 152; Neefjes (2018), p. 30-37. 
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Figuur 2.12: Topografische kaart uit 1970 met daarop de ligging van de vele dorpen en steden onderaan de stuwwal aangegeven. Nederzettingen zoals 
Renkum, Heelsum, Arnhem en Ellecom hebben namen die eindigen op ‘hem’ of ‘um’, wat afgeleid is van het woord ‘heem’. Aangezien men tussen circa 
400 en 800 na Chr. met deze naam een woonplaats aangaf, kan hieruit opgemaakt worden dat deze plaatsen al uit de vroege Middeleeuwen stammen. 
Ook de stichting van de nederzettingen Oosterbeek, Velp en Dieren kan in deze tijd geplaatst worden op grond van naamtype, archeologische resten of 
moment van vermelding. De plaatsnaam Rheden stamt ook uit de (vroege) Middeleeuwen en komt van de rietkragen en rietvelden die men hier aantrof, 
af. Bron: Kadaster (2019); Vervloet (2011), p. 24-26.   
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ijzerindustrie en kon zich door deze menselijke exploitatie vaak moeilijk herstellen en 

verjongen. De flanken van de stuwwallen bleven langer bebost, omdat zij vanwege de rijke 

lössgronden in de dalen, meer weerstand konden bieden tegen menselijke exploitatie, in 

tegenstelling tot de bossen boven op de stuwwal, waar de ondergrond minder rijk was.118 

Omstreeks de 14de eeuw nam het aandeel van de beuk af en dat van de eik toe. Dit is vooral 

te verklaren doordat de eik beter bestand is tegen de toenemende beweiding van de bossen 

met varkens en runderen, maar ook vanwege de teelt van eikenhakhout.119  

De vlakkere, hoger gelegen gebieden werden gebruikt als weidegronden voor het vee dat 

vanaf de lager gelegen dorpen via veedriften in de droge dalen hier naartoe geleidt werd. 

Ook werden de weidegronden gebruikt voor het steken van heideplaggen welke vervolgens 

in de stal gebracht werden. Hier werden ze vermengd met de uitwerpselen van het vee 

zodat men het daarna als mest voor op de akkers kon gebruiken.120 Doordat dit eeuwenlang 

gebeurde, ontstond daar een laag humushoudende, bruine tot zwarte grond. Deze laag kan 

meer dan 50 cm. dik kan zijn, waardoor deze oude bouwlanden tot op heden extra in het 

landschap geaccentueerd zijn.121 Een te intensief gebruik van de hoger gelegen heidevelden 

door de begrazing en het steken van plaggen veroorzaakte op sommige plaatsen het 

ontstaan van stuifzanden, zoals het Kootwijkerzand, het Worth-Rhederzand en het Soerense 

Zand (fig. 2.13). Waar dit de akkers bedreigde, probeerde men op verschillende manieren de 

zandverstuivingen tegen te gaan. Er werden bijvoorbeeld eikenwallen aangelegd waarin het 

zand kon worden opgevangen. De eiken groeiden mee, waardoor hoge kamduinen konden 

ontstaan, zoals ook op de Jutberg bij Laag-Soeren het geval is.122  

Na de Middeleeuwen (rond 1600) ontstonden er hessenwegen waarover kooplieden hun 

handelswaar vervoerden tussen de Hessen en de Nederlanden. Een deel van dit 

routenetwerk liep ook over de zuidelijke Veluwe; via Genderingen, Doesburg en Deelen naar 

                                                           
118 Scholten (2010); Neefjes (2018), p. 30-41. 
119 Bouwer (2008), p. 48. 
120 Scholten (2010); Vervloet (2011), p. 152. 
121 Vervloet (1977; 2011); Scholten (2010); Neefjes (2018), p. 33. 
122 Scholten (2010). 

Figuur 2.13: De stuifzandvlakte van het Kootwijkerzand. Foto gemaakt door Van de Burgwal, Staatsbosbeheer. 
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Amersfoort en later ook langs Arnhem en Ede.123 Naast de bloei in de nijverheidssector 

waarbij onder andere een groot aantal papiermolens gesticht werd, staat de 17de eeuw ook 

bekend om de vele landgoederen en buitenplaatsen die voornamelijk aan de zuidoostelijke 

en oostelijke flanken van de Veluwe ontstonden (fig. 2.14).124 Bepalend voor de ligging van 

de landgoederenzone op de Veluwezoom is de overgang van het reliëfrijke 

stuwwallenlandschap naar het relatief reliëfarme rivierenlandschap, van hoog naar laag, van 

droog naar nat en van een arme naar een rijke bodem.125 Onder aan de puinwaaiers komt 

een deel van het Veluwse grondwater in sloten aan de oppervlakte, zoals bij kasteel Biljoen, 

de Hof te Dieren en het Soerense Broek.126 De stichters van de buitens zetten het fraaie 

landschap met spectaculaire vergezichten naar hun hand, eerst met geometrisch 

aangelegde tuinen en lanen en later met zorgvuldig gecomponeerde landschapsparken. De 

sprengenbeken speelden daarbij een belangrijke rol als waterleveranciers voor grachten, 

vijvers en fonteinen. Ook werden sprengen gegraven voor het aanleggen van 

watermolens.127  

Ten slotte voorzagen de stuwwallen van de Veluwe ook in andere behoeften. Zo dienden zij 

bijvoorbeeld voor de winning van leem, zand en grind. Verspreid over het gebied zijn 

vroegere zandgroeven te vinden, waarvan de Stikke Trui bij Heuven de grootste is. In het 

IJsseldal vond winning van rivierklei plaats ten behoeve van de baksteenindustrie.128  

Kortom, door allerlei processen en activiteiten die in tijd en ruimte verschillen, is een 

bijzonder natuurlijk en cultuurhistorisch gelaagd landschap ontstaan. Het cultuurlandschap 

van de Veluwe zoals we dat nu kennen is het resultaat van de arbeid van vele generaties. 

Door deze wisselwerking tussen de mens en het natuurlijke milieu heeft de Veluwe haar 

eigen karakter gekregen.129 
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Figuur 2.14: Kasteel Middachten met haar geometrisch aangelegde tuinen op een luchtfoto uit circa 1925. Bron: Koper-
Mosterd & Tromp (2002), p. 99. 



42 
 

 

§ 2.2  Het Asselt als cultuurhistorisch boslandschap 

Omvang en begrenzing   

Het Asselt is een bos van ruim 56 hectaren groot en ligt op de zuidelijke Veluwe 

(Veluwezoom), binnen de gemeente Rheden. Als naar de topografische kaart van het gebied 

gekeken wordt (fig. 2.17), is te zien dat het hier om een stuwwallandschap gaat dat enkele 

kilometers ten zuiden van Het Asselt overgaat in het rivierenlandschap van de IJssel. Deze 

overgang is vooral zichtbaar in het reliëf (hoog naar laag), in de bodem (arm naar rijk) en in 

de vochthuishouding (droog naar nat).130 Het grondgebied van de gemeente Rheden heeft 

dan ook een duidelijke ruimtelijke structuur, die in te delen is in drie zones evenwijdig aan 

de IJssel. Het zuidoostelijke deel bestaat hierbij uit het lager gelegen IJsseldal. Het 

middendeel kan worden beschouwd als een overgangszone waarin de landbouwgronden en 

de voornaamste bewoning liggen. En het noordwestelijke deel bestaat uit een bebost, 

heuvelachtig gebied.131  

Een groot deel van dit beboste gebied wat bovenop het zuidoostelijke deel van de Veluwse 

stuwwallen ligt, bestaat uit oude boskernen zoals bijvoorbeeld de Onzalige Bossen, de 

Imbosch en dus ook Het Asselt (fig. 2.18). Vandaag de dag maken deze bossen deel uit van 

het Nationaal Park Veluwezoom en is het in eigendom van Natuurmonumenten. Het 

Nationaal Park Veluwezoom is via een ecoduct verbonden met een ander natuurgebied van 

Natuurmonumenten; het Deelerwoud. Verder grenst het aan andere natuurgebieden in 

eigendom of beheer van Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Stichting Geldersch 

Landschap & Kasteelen, Landgoed Middachten, Stichting Twickel en gemeente Rheden. 

Als vervolgens iets verder wordt ingezoomd op het gebied, wordt het reliëf in de nabije 

omgeving van Het Asselt beter zichtbaar (fig. 2.19). Het hoogste punt van Het Asselt ligt op 

een hoogte van 84,2 meter boven NAP. Hoewel dit een relatief hoge ligging op de stuwwal 

betreft, is er toch nog een groot areaal bos – voornamelijk ten noorden van Het Asselt – dat 

hoger ligt. Zo ligt het hoogste punt van de Veluwe, met een hoogte van 110 meter boven 

                                                           
130 Gorter (2014), p. 13. 
131 Scholten (2010). 

Figuur 2.15: Foto van het oude bos in Het Asselt (maart 2018). Figuur 2.16: Foto van een historische kaart van “’t Asselsche 
Bos”, gemaakt door B. Elshoff in 1729. Bron: Kaartenboek 

Middachten, foto gemaakt door E. Storms. 
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NAP, in de Imbosch. Maar als vervolgens ook naar een AHN-beeld van het gebied gekeken 

wordt, wordt duidelijk dat het bos van Het Asselt een duidelijke overgang vormt met de 

direct aangrenzende, veel lager gelegen heidevelden in het westen en – voornamelijk – 

zuiden (fig. 2.20). Het hoog opgaande bos steekt sterk af tegen het veel kalere heidegebied. 

Doordat de naastgelegen Posbank nog net iets hoger (90 meter boven NAP) bovenaan dit 

heideveld (het Herikhuizerveld) ligt, trekt dit uitzichtpunt jaarlijks dan ook veel bezoekers.  

 

 

Figuur 2.17: Het grondgebied van de gemeente Rheden met in rood omcirkeld het studiegebied Het Asselt, weergegeven op 
een topografische kaart. Bron: Imergis (2018). 
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Figuur 2.18: Het zuidoostelijke deel van het Veluwse stuwwalcomplex bestaat grotendeels uit bos. In rood is de ligging van Het Asselt 
aangegeven. Bron: PDOK (2019). 

Figuur 2.19: Een topografische kaart waarop de hoogtelijnen van Het Asselt en haar omgeving te zien zijn. Bron: Kadaster (2019). 
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Geomorfologie 

Zoals eerder verteld, is het reliëf van het Veluwse stuwwallandschap grotendeels tijdens de 

ijstijden ontstaan. Het hiervoor genoemde contrast in reliëf van het relatief hooggelegen 

Asselt tegenover de lagergelegen heide van het Herikhuizerveld, kent zijn oorsprong dan 

ook in deze tijd. Door naar een hillshade van het gebied te kijken, wordt de geomorfologie 

van het stuwwallandschap ter plekke verduidelijkt (fig. 2.21). 

Wat opvalt, is dat Het Asselt bovenaan een groot smeltwaterdal ligt dat in noordoostelijke 

richting bij de IJssel uitmondde. Op de geomorfologische kaart van het gebied is de loop van 

dit smeltwaterdal met haar droogdalen (grijs) in het stuwwallandschap (rood) goed te zien 

(fig. 2.22). Kijkend naar beide kaarten, is te zien dat er drie noord-zuidlopende zijdalen van 

dit grote naar het noordoosten georiënteerde hoofdsmeltwaterdal het Asselt doorsnijden. 

Eenmaal samengevoegd – in wat nu grofweg de noordgrens van Het Asselt vormt – heeft 

het smeltwater wat hier aan het einde van het Weichselien doorheen stroomde, zich in 

noordoostelijke richting een weg naar beneden, van het stuwwalplateau af, gebaand. Het 

smeltwater nam hierbij een deel van het materiaal dat bovenop deze in het Saalien 

gevormde stuwwal lag mee naar beneden. Op de puinwaaier die toen aan de voet van dit  

Figuur 2.20: AHN-beeld waarop de ligging van Het Asselt (rood omcirkeld) en de Posbank (rode stip) zijn aangegeven. Deze hoogtekaart laat de 
relatief hoge ligging van Het Asselt op het zuidelijke puntje van de oostelijke Veluwse stuwwal goed zien. Ook zijn de vele droogdalen ten zuiden 
van Het Asselt goed waar te nemen. Uitleg: van hoog naar laag: rood-geel-groen-blauw. Bron: AHN (2019). 
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Figuur 2.21: Een AHN hillshade met daarop de ligging van Het Asselt bovenaan een groot smeltwaterdal. Bron: AHN (2018). 

Figuur 2.22: Uitsnede van de geomorfologische kaart van een deel van de Veluwezoom met Het Asselt in rood omcirkeld. Legenda: rood=stuwwal; 
geel=landduin met bijbehorende laagten en vlakten; grijs=droogdal. Bron: ESRI, QGIS (2018). 
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smeltwaterdal is ontstaan, ligt vandaag de dag de plaats Dieren. Door de relatief geringe 

afhelling in Het Asselt is de bovengrond van dit bosgebied vergeleken met die van de 

omgeving minder geërodeerd. Zo zijn de smeltwaterdalen (nu droogdalen) van de 

westelijker gelegen Rhedense Heide en het zuidelijker gelegen Herikhuizerveld door de 

steilere afhelling veel minder diep ingesneden. Ook in bijvoorbeeld het Onzalige Bos 

bevinden zich dergelijke smeltwaterdalen. Maar deze zijn door de bezetting met hoog 

opgaand bos niet zo duidelijk zichtbaar als op de veel kalere heide.  

 

Samenstelling van het bos 

Als vervolgens naar de bodemkaart van het gebied gekeken wordt, is te zien dat de 

ondergrond van Het Asselt hoofdzakelijk uit lössgronden (hier ooivaaggronden met zandige 

leem in situ, bodemcode Ld5, genoemd) bestaat (fig. 2.23). Daarnaast bestaat de 

ondergrond van het westelijke deel van Het Asselt uit holtpodzolgronden met grof zand 

(Y30), maar ook uit holtpodzolgronden die leemarm zijn of uit zwak lemig fijn zand bestaan 

(Y21). Allen vormen veel voorkomende bodemsoorten in bosrijke gebieden.132 

Het lössdek dat hier vlak na de ijstijden is neergelegd, is door de geringe afhelling in Het 

Asselt nauwelijks geërodeerd waardoor de lössgronden hier nog op vrij grote schaal 

bewaard zijn gebleven. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld het Herikhuizerveld waar de 

oude smeltwaterdalen veel dieper zijn ingesneden door erosie, waardoor de löss hier vrijwel 

volledig is weggespoeld. Aangezien deze lössgronden een goede voedingsbodem voor 

bosvegetatie vormen, is het dan ook aannemelijk dat Het Asselt al vele millennia lang als 

boskern bestaat. Het Herikhuizerveld bestaat logischerwijs door het gebrek aan löss al 

eeuwenlang uit een schraal heideveld.  

Op een topografische kaart van het gebied is te zien dat het bosvegetatie van Het Asselt 

vandaag de dag uit een ‘gemengd’ bos bestaat (fig. 2.24). Er is loofbos bestaande uit beuk, 

wat berk en veelal eik aanwezig. In het noorden en oosten van het bos is daarnaast 

dennenbos te vinden. Wat ook opvallend aan de begroeiing van Het Asselt is, is dat er grote 

hoeveelheden adelaarsvarens voorkomen. De adelaarsvaren is een plantsoort die er lang 

over doet om zich ergens opnieuw te vestigen.133 Daarom duidt dit soort ‘oude bosplant’ 

dan ook op een hoge ouderdom van het bosgebied.  

Tegenwoordig doet Natuurmonumenten qua beheer in Het Asselt zo weinig mogelijk, zodat 

het bos vanzelf verandert in een natuurlijker bos. De gevolgen van dit ‘niets doen’ zijn al 

goed te zien. Het bos lijkt steeds meer op een autochtoon bos met hoge adelaarsvarens en 

vele dode bomen (fig. 2.15 en 2.25).  

                                                           
132 Smeenge (2006). 
133 Bijlsma (2002). 
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Figuur 2.23: Bodemkaart met daarop de ligging van Het Asselt weergegeven. Roze= ooivaaggrond (Ld5); lichtbruin + oranje= holtpodzol 
(resp. Y30 en Y21); donkerbruin= hoge bruine enkeerdgronden (bEZ23), geel= duinvaaggrond (Zd21) en groen= poldervaaggrong (Rn67C). 
Bron: ESRI, QGIS; PDOK (2018). 

Figuur 2.24: Een uitsnede van een topografische kaart (2018) waarop de ligging van Het Asselt zichtbaar is. Bron: Kadaster (2018).  
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Toponymie 

Door het achterhalen van de herkomst van de naam Het Asselt kan er wellicht iets over de 

ontstaansgeschiedenis van dit bos gezegd worden. Het is bekend dat veel van de oudste op 

de Veluwe voorkomende namen op de aanwezigheid van bos duiden. Een belangrijke groep 

hierbij wordt gevormd door de namen die een uitgang hebben op ‘el’, 'lo' (een open plek in 

een bos) of afleidingen daarvan. De oudste nederzettingsnamen van dit type op de Veluwe 

zijn onder andere: Uddel (Utti-loch 793), Bruggelen (Braclog 801), Wekerom (Wicherumlo 

814), Hoog-Buurlo (Burlo-he 814) en ook Asselt (Hasle 814).134 Echter gaat het hierbij niet 

om het bos Het Asselt in de gemeente Rheden, maar om een dorpje nabij Apeldoorn, 

tegenwoordig bekend als Assel (fig. 2.26).  

Een lijst met de oudste namen van het bos Het Asselt die gevonden zijn, is in de bijlage (3) 

per bron weergegeven. Als naar het kaartmateriaal waar Het Asselt op afgebeeld staat 

gekeken wordt, blijkt dat de oudste benoeming van het bos als ’t Asselt op een kaart uit 

1648 te vinden is (fig. 2.27). Op de kadastrale kaart van 1811-1832 en de topografische 

kaarten tot 1850 wordt het bos eveneens ’t Asselt genoemd (fig. 2.28). Hoewel het bos op 

een tweetaal historische kaarten uit 1648 en 1729 onder een net iets andere naam 

vernoemd wordt, mogen we er vanuit gaan dat dit namen zijn die door stadhouder Willem II 

en de heer van Middachten zijn toegewezen en niet zo zeer de officiële naam aangaven (fig. 

2.29 en 2.16). Gedurende het einde van de 19de eeuw en het begin van de 20ste eeuw wordt 

het bos voor een aantal decennia op de topografische kaart als ’t Ansselt aangeduid, om 

vervolgens vanaf 1958 tot op heden de voor ons bekende naam Het Asselt te dragen.     

Wat echter bijzonder is, is dat er in een tiental archiefstukken die uit de jaren 1445 tot 1682 

stammen over (De/Den) Tasselt gesproken wordt.135 Wellicht vormt deze naam een 

samenvoeging van de ‘’t’ en ‘Asselt’. 

Het zoeken naar de etymologische betekenis van Het Asselt bleek vervolgens moeilijk te 

zijn, maar de naam kent wellicht eenzelfde soort oorsprong als de naam Asselt (in Limburg) 

                                                           
134 Vervloet (1977), p. 70. 
135 De archiefstukken stammen uit de jaren 1445, 1615, 1618, 1623 (2x), 1631, 1632, 1648, 1678 en 1682. Zie 
hiervoor het Gelders Archief, toegangsnr. 0522, inventarisnr. 1.01(-54; -245; -254; -268; -294; -319 en -359). 

Figuur 2.25: Foto van Het Asselt met haar varens en verschillende soorten bomen. Bron: GW-Rheden (2015). 
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of als de hierboven genoemde Assel (Gelderland). Voor beide namen zijn verschillende 

theorieën wat betreft de herkomst bekend: 

Assel:  

- Een samenstelling van het germaanse ‘hasi’ (hees/kreupelhout) en ‘lo’ (bos).136 

- Afgeleid van een boomsoort. ‘as’ of ’aski’ duidt dan op: es, hazel of hazelaar.137 

Asselt: 

- Een samenstelling van het germaanse ‘aski’ (es) en ‘lo’ (bosje op hoge zandgrond/licht, 

open bos).138 

- -As duidt op een elzen-, essen of hazelaarvegetatie. De tweede lettergreep stamt af van 

‘holt’ (hout/bos).139 

- Samenstelling van ‘as’ en ‘holt’: hout dat verbrand werd tot as ten behoeve van de 

middeleeuwse ijzerindustrie.140 

Hoewel deze laatste theorie aannemelijk lijkt, is het maar de vraag of het niet een te 

moderne gedachte is. Het is namelijk zeer de vraag of het woord ‘as’ zoals wij dit 

hedendaags gebruiken – refererend naar verbrande resten – reeds ten tijde van de eerste 

benoeming van het bos (vermoedelijk in de Vroege Middeleeuwen) dezelfde betekenis had. 

Toch is het opvallend dat het plaatsje Assel nabij Apeldoorn in het verleden (tot 1850) ook 

Asselt werd genoemd. En aangezien er in de nabije omgeving van dit plaatsje (bij Hoog-

Buurlo; het Asselsche Veld en het Kootwijkerzand bijvoorbeeld) ook allerlei sporen 

gevonden zijn die verband houden met de middeleeuwse ijzerindustrie, is dit wel een 

opvallende verklaring. Echter blijft het aannemelijker dat de herkomst van de naam eerder 

te maken heeft met de hierboven genoemde verschillende soorten bosvegetatie.  

 

 

                                                           
136 Van Berkel & Samplonius (1989). 
137 Van Berkel & Samplonius (1989). 
138 Van Berkel & Samplonius (1989). 
139 Paquay (2002), p. 124; Leenders (2019). 
140 De Wit (2019). 

Figuur 2.26: Een uitsnede van 
een topografische kaart uit 
1850 met daarop zichtbaar 
Apeldoorn en haar omgeving. 
Het plaatsje Assel (ten 
zuidwesten van Apeldoorn) 
droeg tot 1850 ook de naam 
Asselt. Bron: Kadaster (2019). 
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Figuur 2.27: Het Asselt op 
een kopie van een kaart van 
Van Geelkercken uit 1648 
(origineel uit 1629). 
Opvallend is de kleine cirkel 
in het centrum van ‘’t 
Asselt’, met daarbij het 
woordje ‘put’. Zie bijlage 1 
voor de uitvergrootte 
versie.Bron: Gelders Archief, 
toegangsnr. 0522, 
inventarisnr. 1.14-595-0002.   

Figuur 2.28: Een kadastrale kaart van 1822. Op de minuutplan van Dieren, sectie M genaamd de Nessep, is te zien dat Het Asselt toentertijd 
binnen de gemeente Dieren viel. Bron: Beeldbank RCE (2019).  
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Historische structuren 

Uit het stageonderzoek bleek dat er een groot aantal structuren in het boslandschap van 

Het Asselt bewaard is gebleven en dat deze zeer waarschijnlijk antropogeen van aard zijn. 

Dat de structuren relatief goed behouden zijn gebleven, hangt samen met de al eerder 

genoemde geringe afhelling van Het Asselt waardoor er vermoedelijk niet veel erosie heeft 

plaatsgevonden. Doordat Het Asselt daarnaast wellicht al eeuwen tot millennia lang uit een 

bebost gebied heeft bestaan, is het ook aannemelijk dat er hierdoor niet al te ingrijpende 

grondwerken hebben plaatsgevonden waardoor de structuren dan ook beter bewaard zijn 

gebleven. Het gewroet van de wilde zwijnen die hier het bos bewonen zorgt echter wel voor 

een verstoring van de bodem (fig. 2.30 en 2.31). Het bodemarchief met sporen van 

eventuele menselijke bewoning en andere menselijke activiteiten van eeuwen geleden 

wordt hierbij omgewoeld en uit context gehaald. 

Met dit in gedachte, is er tijdens het stageonderzoek dan ook een inventarisatie van de in 

Het Asselt voorkomende structuren gemaakt. De structuren zijn hierbij allereerst door 

middel van het AHN – en bewerkte versies ervan – in kaart gebracht in een GIS. Vervolgens 

is de zichtbaarheid ervan getoetst tijdens het veldwerk en de resultaten staan hieronder 

weergegeven. Door over een goed beeld van de context van de structuren te beschikken, 

kan hun ontstaanswijze wellicht verderop in deze scriptie gekoppeld worden aan bepaalde 

menselijke activiteiten. Door deze historische activiteiten beter te begrijpen, kunnen er 

vervolgens hopelijk uitspraken worden gedaan wat betreft het gebruik en het bezit van het 

bosgebied Het Asselt in het verleden. 

Een hillshadekaart van het AHN laat het reliëf van het boslandschap op maaiveldniveau – 

dus zonder bomen – van bovenaf zien en geeft daarmee een eerste goede indruk van het de 

aanwezige structuren ter plekke (fig. 2.32). Als vervolgens ook naar een met local 

dominance bewerkte versie van dezelfde hillshade gekeken wordt, vallen de structuren nog 

beter op (fig. 2.33). Met name de grote kuil met een daar naartoe lopende geul en een 

flinke steilrand, centraal in Het Asselt, zijn goed zichtbaar. Maar als je langer kijkt, worden er 

steeds meer merkwaardige structuren zichtbaar.  

Figuur 2.29: t’ Asselse bos. Uitvergroting van de kaart ‘de Wiltbaen’ gemaakt door Van Geelkercken in 1648. Ten tijde van de aanleg van 
deze wildbaan voor koning-stadhouder Willem II viel het oostelijk deel van Het Asselt binnen de omheining. Als je heel goed kijkt, kun je 
boven het gewei van het linker hert het woordje ‘Put’ zien staan. Bron: Gelders Archief, toegangsnr. 1551, inventarisnr. 1-2194. 
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Hieronder volgt een overzicht van de meest opvallende structuren die op het AHN te 

onderscheiden zijn (fig. 2.34 en 2.35).  

1. Grote kuil met geul (fig. 2.34, rood) 

Centraal gelegen in Het Asselt ligt een grote kuil met wal er omheen (fig. 2.36). De kuil is 

bijna perfect rond en heeft een flinke diameter, namelijk ruim 30 meter. Het diepste punt 

van de grote kuil is zeker 5 meter diep. Vanaf het westen loopt – OW-georiënteerd – een 

flinke geul van ongeveer 10 meter breed en ruim 100 meter lang naar de kuil toe. Aan de 

noordwestelijke zijde van de kuil lijken nog twee langwerpige, minder diepe kuilen te liggen 

met beide een lengte van ruim 12 meter. Ervan uitgaande dat de kuil antropogeen van aard 

is, met welke reden is deze dan gegraven en wat is het verband tussen de geul en de grote 

kuil? 

2. Bosomwalling (fig. 2.34, lichtblauw) 

Op zowel de hillshade als de LD-kaart is te zien dat Het Asselt bijna geheel omwald is. In het 

noordoosten lijkt echter een stuk van de wal te ontbreken. De totale lengte van de wal is 

aanzienlijk aangezien Het Asselt ruim 56 hectaren groot is. De hoogte van de omwalling 

verschilt van enkel een paar tientallen centimeters tot zelfs een meter hoog. Op bepaalde 

plaatsen (voornamelijk aan de westzijde) lijkt er direct naast de omwalling ook een greppel 

te liggen (fig. 2.37). Om wat voor soort wal gaat het hier en wanneer is deze aangelegd? 

3. Geulen/dalen (fig. 2.34, beige) 

In het centrum van Het Asselt komt een tweetal (misschien wel drietal) ‘geulen’ bij elkaar. 

Ter hoogte van de grote kuil voegen de geulen samen tot één geul die in noordoostelijke 

richting Het Asselt verlaat. Daar voegt de geul vervolgens weer samen met de ‘hoofdgeul’ 

die vanuit het westen komt. De geul vormt aan de noordkant van Het Asselt de grens van 

het bosgebied. Zoals als het begin van deze paragraaf verteld is, vormen deze geulen de 

natuurlijke geomorfologie van het gebied. Ze zijn gevormd door uitslijting door smeltwater 

aan het einde van de ijstijden. 

4. Steilrand(en) (fig. 2.34, groen) 

Parallel aan een deel van de hierboven beschreven geul, lopen van noord naar zuid één of 

twee steilrand(en) die op het hoogste punt zeker een meter hoog zijn. De meest zuidelijk  

Figuur 2.30: Foto van Het Asselt. Op de achtergrond is de flink omgewroete 
grond te zien (februari 2018). 

Figuur 2.31: Een wild zwijn wroet de bosgrond omhoog. 
Foto gemaakt door Weijers (2019). 
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Figuur 2.32: Een hillshade van Het Asselt. Bron: AHN (2018). 

Figuur 2.33: Een met LD (Local Dominance) bewerkte versie van de AHN hillshade. Gemaakt door Vletter (februari 2018). 
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Figuur 2.34: Een bewerkte versie van de Local Dominance kaart van Het Asselt. De gekleurde lijnen geven de verschillende zichtbare structuren in het 
boslandschap weer. rood=1; blauw=2; beige=3; groen=4; roze=6; paars=7 en oranje=8. Bron: AHN (2018); Vletter (2018); Kleine Koerkamp (2018). 

Figuur 2.35: Het netwerk van (oude) paden en lijnvormige structuren in Het Asselt. In bruin zijn alle paden weergegeven en in rood de lijnvormige 
structuur. Bron: AHN (2018); Vletter (2018); Kleine Koerkamp (2018). 



56 
 

gelegen, kleinere steilrand maakt een knik richting het oosten. De grotere steilrand loopt 

vanaf deze knik verder door naar het noorden, vertoont een knik ter hoogte van de grote 

kuil en loopt vervolgens via de geul mee naar het noordoosten van het gebied. Hij loopt af 

qua hoogte in deze richting en houdt op ter hoogte van een kuilachtige laagte in de geul. 

Evenwijdig aan de grotere steilrand loopt een tweetal geulen. Haaks hierop lopen ook nog 

weer rechte lijnen vanaf de steilrand naar het oosten (deze zijn niet ingetekend in de 

figuur). Het stageonderzoek heeft uitgewezen dat deze steilranden zeer waarschijnlijk een 

natuurlijke oorsprong kennen. Grondboringen lieten namelijk zien dat het lösspakket zowel 

boven als onder aan de steilrand nagenoeg even dik bleek te zijn. De steilrand is dus niet 

ontstaan door bijvoorbeeld een afgraving.141 

5. Paden en lijnen (fig. 2.35, respectievelijk bruin en rood)  

Over het gebied loopt een groot aantal paden en lijnen. Een paar hiervan zijn heel oud, 

maar nog steeds in gebruik. Ook loopt er een kaarsrechte lijn – N-Z-georiënteerd – door Het 

Asselt heen welke ter hoogte van de grote kuil een knik maakt. 

6. Langgerekte percelen (fig. 2.34, roze) 

In het oosten van Het Asselt is een vrij groot vlak met langgerekte percelen te zien. De 

langgerekte percelen hebben een nagenoeg N-Z-oriëntatie en worden gesplitst door twee 

lijnen die van oost naar west lopen.  

7. Kleine kuilen (fig. 2.34, paars) 

Voornamelijk in het noorden en in het oosten van Het Asselt zijn een aantal kleine kuilen te 

vinden. Ze verschillen sterk in grootte en diepte; van enkel een tweetal meters breed en nog 

geen meter diep tot een diameter van circa 10 m en een paar meter diep. Hoe zijn deze 

kuilen ontstaan en hadden ze een functie? 

8. Vierkante structuren (fig. 2.34, oranje) 

Als laatste bevinden zich in Het Asselt een aantal vierkante structuren: 

1. Aan de noordzijde van de geul die naar de grote kuil loopt. De linker bovenhoek is echter 

geen 90° hoek, maar buigt af. Ook lijkt er een soort wal in oostelijke richting door te lopen in 

de rechter bovenhoek. De structuur is bijna 90 m breed en ruim 200 m lang.  

2. In het zuidwesten ligt een tweetal vierkante structuren tegen de zuidelijke grens van Het 

Asselt aan. Vooral de N-Z georiënteerde wallen zijn op de kaart goed te zien. Ze zijn circa 

120 m lang en 120 m breed. 

3. Tegen de zuidoostelijke rand van het onderzoeksgebied liggen twee rechthoekige 

structuren welke op het AHN niet heel duidelijk meer zichtbaar zijn. 

4. Aan het westelijke uiteinde van de geul die naar de grote kuil toe loopt bevindt zich een 

vierkante structuur (110 m bij 110 m) met middenin een ronde structuur met een diameter 

van 20 m.  

5. Om de grote kuil ligt een rechthoekige vorm (of toch vierkante vorm?) en deze overlapt 

                                                           
141 Kleine Koerkamp (2018). 
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een deel van of zelfs in zijn geheel de grote kuil. Is er dan ook een verband tussen de grote 

kuil en deze vierkante structuur?  

 

Figuur 2.36: De grote kuil van Het Asselt. De kuil is omwald, heeft een diameter van ruim 30 meter en is ruim 5 meter diep (februari 2018). 

Figuur 2.37: Een foto van de grensomwalling aan de westzijde van Het Asselt. rechts van de omwalling ligt een ondiepe greppel (maart 2018).  
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Conclusie 

Het Asselt bestaat tegenwoordig uit een gemengd bos bovenop het zuidoostelijke deel van 

het Veluwemassief dat grotendeels gedurende de laatste ijstijden is ontstaan. Door de 

relatief geringe afhelling in Het Asselt is de bovengrond van dit bosgebied, vergeleken met 

die van de omgeving, minder geërodeerd. Mede hierdoor zijn er met behulp van (bewerkte 

versies van) een hillshadekaart van het AHN veel structuren waar te nemen, welke duiden 

op een intensief antropogeen gebruik van het bosgebied in het verleden, wellicht al sinds de 

Vroege Middeleeuwen. Volgens de etymologische betekenis stamt de naam “Het Asselt” 

(voorheen ook anders genoemd zoals bijvoorbeeld ’t Asselt) namelijk uit deze tijd en is deze 

vermoedelijk afgeleid van een soort bosvegetatie (els, es of hazelaar) of van de beheerwijze 

van het bos (heesterhout/kreupelhout) dat gelegen was op een hoge zandgrond. De in Het 

Asselt aanwezige lössgronden en holtpodzolgronden zijn veelvoorkomende bodemsoorten 

in bosrijke gebieden en ondersteunen dan ook de gedachte dat Het Asselt een oude boskern 

met een interessante landschaps-, bezits- en gebruiksgeschiedenis vormt. 
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Figuur 3.1: De kleine brokjes ijzerslak vormen slechts het zichtbare topje van de grootste slakkenhoop in Nederland. Op de Veluwe 

zijn tot dusver meer dan zeventig slakkenhopen gevonden. Op deze foto is de slakkenhoop in het Orderbos (nabij Apeldoorn) te 
zien, welke een grootte heeft van 27 m bij 24 m, met een maximale hoogte van 1,65 m. Geschat wordt dat deze hoop zo’n 

650.000 kg slakmateriaal bevat en dat men hier in de Vroege Middeleeuwen (8ste tot tweede helft 9de eeuw AD) ruim 200.000 kg 
ijzer uit gewonnen heeft (Joosten & Van Nie, 1995). Foto genomen in november 2019. 
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3. De ijzerindustrie in de Vroege en Volle Middeleeuwen  

(ca. 500 – 1200 AD) 
 

 

§ 3.1 Een vroeg industrieel Veluws boslandschap 

 

Proloog: de Laat-Romeinse ijzerindustrie in Oost-Nederland  

Hoewel in Nederland al vanaf de IJzertijd (ca. 800 tot 10 v. Chr.) ijzer geproduceerd is, vond 

de eerste grootschalige ijzerproductie pas in de Romeinse tijd plaats. Deze is vooralsnog 

vooral vastgesteld in Oost-Nederland, met name in Midden-Salland en het Overijsselse 

Vechtgebied.142 De Romeinen woonden zelf niet in deze contreien, maar maakten wel 

verkenningstochten in de noordelijk van de limes gelegen streken. In het gebied ten 

noorden van de Rijn woonden destijds allerlei Germaanse stammen, en later ook Frankische 

stammen, waaronder de Chamaven en de Saliërs (fig. 3.2).143 De toegepaste ijzertechnologie 

is dan ook zonder twijfel inheems, maar de benodigde organisatorische kennis en middelen 

kunnen wel zijn verworven door Franken die in het Romeinse leger hebben gediend.144  

 

Verschillende opgravingen leren dat er in deze tijd in het Overijsselse Vechtgebied en het 

zuidelijk daarvan gelegen dekzandgebied van centraal Salland in de Laat-Romeinse tijd (3de – 

5de eeuw) meerdere ijzerproductiecentra aanwezig waren, waaronder grote sites direct ten 

zuiden van Heeten en ten oosten van Dalfsen.145 Daarbij won men moerasijzererts uit 

naburige dekzandlaagten en beekdalen en smolt dit in kuilovens om tot ruw ijzer. In een wat 

later stadium gebeurde dit ook in zogenaamde aftapovens.146 Als restproduct bleven grote 

hoeveelheden ijzerslakken over die bij booronderzoek en archeologische veldkarteringen op 

veel plaatsen in Salland nog terug kunnen worden gevonden, met name in 

overgangsgebieden van grote dekzandeilanden naar ijzerrijke beekdalen.147 Op de Veluwe 

zijn dit soort vroege productiecentra vooralsnog niet aangetroffen. Dat deze vroegste 

ijzerproductiegebieden vooral op moerasijzererts waren gericht, kan dan ook verklaard 

worden door het feit dat oerbanken vaak vrijwel aan het maaiveld liggen waardoor de 

moerasijzererts gemakkelijk in het veld te vinden is. De relatief dunne stuwwalpakketten 

met kapperstenen zijn veel lastiger in het landschap op te sporen.148 

 

Het landschap van de zuidelijke Veluwe bestond in de IJzertijd en Romeinse tijd nog 

grotendeels uit een afwisseling van gecultiveerde gebieden, heide en vooral veel bossen  

                                                           
142 Van Nie & Joosten (1992); Van Nie (1995); Verlinde (1995); Schut & Groenewoudt (2003); Van 
Duijvenvoorde (2006), p. 89; Groenewoudt, Groothedde & Van der Velde (2006). 
143 Van Duijvenvoorde (2006), p. 90; Bouwer (2008). 
144 Groenewoudt, Groothedde & Van der Velde (2006), p. 10. 
145 Groenewoudt & Van Nie (1995); Verlinde (1995); Joosten (2004); Bouwer (2008). 
146 Joosten (2004); Van Dijvenvoorde (2006), p. 92 
147 Groenewoudt, Groothedde & Van der Velde (2006). 
148 Weertz (2019). 
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bestaande uit eiken en berken.149 De nederzettingen waren in de Romeinse tijd 

dientengevolge nog door aanzienlijke oppervlakten bos van elkaar gescheiden.150 In de loop 

van de Vroege Middeleeuwen raakten de Veluwse stuwwallen steeds dichter bevolkt, met 

name de stuwwallen die uit relatief mineraalrijke bruine Rijn- en Maaszanden bestaan, zoals 

bijvoorbeeld die op de Oost-Veluwe, de Veluwezoom, de stuwwal van Ede-Wageningen en 

die van de Noordwest-Veluwe (Ermelo-Putten-Garderen). Hoewel deze hooggelegen 

zandgronden niet het meest geschikt zijn als woonplaats en akkerland vanwege het gebrek 

aan water, wist men toch een zelfvoorzienende economie op te richten.151 Met hulp van het 

centrale gezag ontstond hier in de Vroege Middeleeuwen in de Veluwse bossen een 

extensieve ijzerindustrie die nog grotere vormen zou aannemen als die in Oost-Nederland in 

de Romeinse tijd. 152  

                                                           
149 Joosten & Van Nie (1995). 
150 Bouwer (2008). 
151 Van Duijvenvoorde (2006), p. 90; Bouwer (2008); Van Beek (2009). 
152 Van Duijvenvoorde (2006), p. 90; Bouwer (2008). 

Figuur 3.2: Nederland in de tijd van 
de Romeinen en de Frankische 
vestigingen. Naar: Heidinga & 
Offenberg (1991), p. 28. 
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Het eerste deel van dit hoofdstuk zal ingaan op de ontwikkeling van de bezitsverhoudingen 

op de Veluwe in de Vroege Middeleeuwen, waarmee er een inzicht in het beheer en gebruik 

van de bossen gegeven wordt. Na vervolgens het ijzerproductieproces van de Veluwe 

besproken te hebben, wordt een overzicht gegeven van de vele restanten die hiervan 

overgebleven zijn. De verschillende archeologische resten en vondstplekken – waaronder 

Het Asselt – zullen daarbij uitgebreid behandeld worden.   

 

Macht en bezit van de Veluwse bossen 

Toen de Veluwe in de Vroege Middeleeuwen (8ste eeuw) bij het Frankische rijk gevoegd 

werd, werden de rechten op de grond voor het eerst van hogerhand officieel vastgesteld. 

De Merovingische en Karolingische koningen respecteerden enerzijds het particuliere 

grondbezit van de door hen veroverde bevolking, maar eisten daarentegen wel steeds het 

recht op de wildernis (wildernisregaal) op, als onderdeel van de zogenaamde regalia 

(koninklijke rechten). Hiermee had de koning vanaf dan het alleenrecht deze gronden te 

beheren en te exploiteren.153 De koningen schonken dit zogenaamde foreestrecht 

vervolgens in veel gouwen (provincies) van hun rijk aan belangrijke onder hen ressorterende 

aristocratische families óf door hen gestichte rijksabdijen, in ruil voor hun loyaliteit. Zo 

kregen deze families en kloosters beschikking over de bossen, heidevelden, moerassen en 

andere onontgonnen gebieden in de desbetreffende regio’s, waaronder ook het recht op 

jacht en houtwinning. Uit documenten van omstreeks 800 weten we dat één van deze 

gouwen ‘Felua’ genoemd werd. Dit is de eerst bekende vermelding van ‘Veluwe’.154 

Wanneer een particulier vervolgens in deze onontgonnen gebieden een nieuwe boerderij 

wilde bouwen of een stuk cultuurland wilde ontginnen, dan was daar niet alleen 

toestemming van deze elite nodig, maar vaak ook een betaling in geld of natura. Zo 

slaagden de Karolingers – door schenking van goederen en ambten – er in de adel aan zich 

te binden en zo de weg vrij te maken voor een eenheidsstaat onder sterk persoonlijk 

gezag.155  

 

De relatieve rust en orde binnen het Karolingische rijk zorgde in de 8ste en 9de eeuw voor een 

gunstig klimaat voor een culturele en economische opleving. Er ontstonden grote 

handelsnederzettingen (emporia) zoals Dorestad waar een levendige goederenhandel plaats 

kon vinden. Hier werden allerlei luxe-artikelen zoals wijn, textiel en andere 

prestigegoederen verhandeld. Dit soort vroegmiddeleeuwse emporia waren dan ook niet 

direct gecreëerd om hun directe achterland te verzorgen. De luxegoederen verdwenen veel 

meer vanuit die handelsplaats naar andere ver weggelegen handelsplaatsen in het 

Karolingische Rijk, meestal gelegen in het buitenland, zoals Quentovic (het huidige 

Frankrijk), Haithabu (huidige Duitsland) en Birka (huidige Zweden).156
 

                                                           
153 Bouwer (2008), p. 50; Grupstra (2012), p. 3; Neefjes (2018), p. 31. 
154 Neefjes (2018), p. 31. 
155 Verhoeven (1992). 
156 Akkerman (1967); Verhoeven (1992); Van Es & Verwers (2010). 
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Hoewel er geen enkele referentie naar de toenmalige ijzerindustrie in de nog uiterst schaars 

bewaard gebleven bronnen uit die tijd bestaat, kan het bijna niet anders zijn dan dat deze 

invloedrijke aristocraten – naast de handel van prestigegoederen – ook geprofiteerd hebben 

van deze industrie.157 De elite oefende zeer waarschijnlijk op basis van het foreestrecht een 

zekere controle over de ijzerproductie in de Veluwse bossen uit. Zonder hun toestemming 

kon het bos immers niet geëxploiteerd worden. Of ze ook een actieve rol in de 

ijzerproductie en/of transport en verhandeling van ijzer op de Veluwe hebben gehad, dan 

wel daarin indirect hebben geprofiteerd van betalingen voor hun toestemming of van 

tolheffing ter plekke van de afvoerroutes, is echter niet duidelijk.158  

 

Met het verval van het Karolingische staatsgezag in de late 9de eeuw stortte ook het 

daaronder vallende aristocratische netwerk ineen, een teruggang die waarschijnlijk ook 

belangrijke negatieve gevolgen voor de ijzerproductie en ijzerhandel heeft gehad. Invallen 

van de Noormannen versnelden het verval, zodat aan het einde van de 9de eeuw een 

voorlopig einde kwam aan een tot dan toe zo goed functionerend internationaal 

handelsnetwerk. Door het uiteenvallen van het Karolingische rijk ontstond een 

machtsvacuüm dat geleidelijk werd opgevuld door graven, bisschoppen en andere 

territoriale heersers of regionale aanzienlijken.159 Veel van het koningsgoed kwam zo al 

vroeg door schenking in het bezit van deze nieuwe elite, maar ook van de zogenaamde 

rijkskerken (de Utrechtse bisschopskerk bijvoorbeeld). Een ander deel van dit koningsgoed is 

in leen gegeven aan de graven die aanvankelijk op de Veluwe de belangrijkste 

vertegenwoordigers van de koning waren. Hierbij moeten we mogelijk denken aan de 

graven van Hamaland (fig. 3.3).160  

 

Nadat zich in de 12de eeuw een langdurige strijd om de grafelijke macht in deze landsstreek 

afspeelde, slaagden de graven van Gelre er uiteindelijk in om deze positie in handen te 

krijgen. Tot aan het begin van de 16de eeuw behoorde het hertogdom Gelre tot één van de 

voornaamste vorstendommen van de Lage Landen.161 Zij waren ook de leenheren van veel 

kasteeleigenaren en bijbehorende heerlijkheden die in diezelfde periode stap voor stap 

werden opgebouwd in Gelre, waaronder ook die van Doorwerth en Middachten. Ook bij de 

vele stichtingen van kloosters rond Arnhem in de Late Middeleeuwen waren de Gelderse 

hertogen direct of indirect betrokken. Aan het einde van de Middeleeuwen waren de hertog 

van Gelre, de heer van Doorwerth en een aantal geestelijke instellingen uiteindelijk de 

belangrijkste grootgrondbezitters op de zuidelijke Veluwe.162 

 

                                                           
157 Heidinga (1990), p. 10-12. 
158 Joosten & van Nie (1995). 
159 Verhoeven (1992). 
160 Heidinga (1987); Bouwer (2008), p. 33; Neefjes (2018), p. 31-32. 
161 Bouwer (2008), p. 33; Neefjes (2018), p. 32; Poorthuis (2019). 
162 Bouwer (2008), p. 33; Storms-Smeets (2011). 
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Gebruik van de Veluwse bossen: de ijzerwinning en -productie 

In de Middeleeuwen werd de basis gelegd voor het huidige cultuurlandschap van bossen en 

landgoederen op de Veluwezoom.163 Van alle antropogene activiteiten die hier op de rand 

van de Veluwe hebben plaatsgevonden, wordt de middeleeuwse ijzerproductie heden ten 

dage als de periode gezien die de grootste impact had op het bos- en heidelandschap zoals 

wij dit nu kennen. De winning van klapperstenen, de productie van enorme hoeveelheden 

houtskool en ook de ijzerproductie zelf met het bijbehorende cultuurlandschap hebben 

namelijk veel sporen in het boslandschap achtergelaten. Er worden tot op heden dan ook 

nog altijd veel archeologische restanten gevonden die met deze industrie in verband kunnen 

worden gebracht. Doordat deze vondsten – onder meer bestaande uit ijzerslakken, 

ovenresten en wolf – beter bewaard blijven dan organische producten zoals textiel, hebben 

archeologen een relatief goed inzicht kunnen verkrijgen in het productieproces van dit 

Veluwse ijzer.164  

                                                           
163 Bouwer (2008), p. 33. 
164 Groothedde (2013), p. 61. 

Figuur 3.3: De in de Vroege Middeleeuwen bewoonde gebieden met op de Veluwe het ‘Hamaland’. Bron: 
Heidinga (1990), 1, p. 10. 
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Grondstoffen voor de Veluwse ijzerindustrie 

Het begin van de ijzerproductie op de Veluwe wordt in het tweede kwart van de zevende 

eeuw gedateerd (675-700 AD).165 De grondstoffen voor deze grootschalige industrie waren 

alle ruim voorhanden op de Veluwe. Zo was het voorkomen van klappersteen in de 

gestuwde preglaciale lagen die hedendaags de stuwwallen van de Veluwe vormen, de 

voornaamste reden waarom men in de Vroege Middeleeuwen juist hier met de ijzerwinning 

en –productie begon.   

Klapperstenen zijn kleibolletjes waar zich ijzerhydroxide omheen heeft afgezet (fig. 3.4). Als 

de leemkern vervolgens krimpt, komt deze los te zitten in de ‘ijzerhydroxide-mantel’. Dit kan 

een rammelend geluid maken, wat de naam klappersteen verklaart. Overigens bestaat het 

overgrote deel van de klapperstenen uit losse stukken mantel, waardoor deze lang niet 

altijd klapperen.166 De klapperstenen zijn nog vóór de ijstijden in oude rivierbeddingen 

gevormd. In ons land kunnen we klapperstenen aantreffen in rivierafzettingen die zowel 

door de Rijn als de Maas zijn aangevoerd. Bij de vorming van de stuwwallen van de Veluwe 

in de voorlaatste ijstijd (het Saalien) zijn deze met klappersteen gevulde aders verticaal 

gezet. Hierdoor komen ze als dagzomen met een NNW-ZZO-strekking op de Veluwe voor.167  

Een nog onopgeloste vraag is hoe men zo'n klappersteenader ontdekte. Aangenomen wordt 

dat men met behulp van landschappelijke kenmerken (zoals de vegetatie) het erts heeft 

weten op te sporen.168 Vervolgens werd de klappersteen in dagbouw uit honderden meters 

lange sleuven gedolven. Omdat bij het verlengen van de sleuf de grond naar achteren werd 

weggewerkt, ontstond een rij van kuilen in het landschap; de ijzerkuilen.169 Vandaag de dag 

zijn ze als kilometers lange linten door het bos- en heidelandschap van de oostelijke en 

zuidelijke Veluwe te volgen (fig. 3.5 en 3.6).  

Om vervolgens het bruikbare ijzer uit de klappersteen te halen, moesten deze in een oven 

gesmolten worden. Op de Veluwe werd in de Middeleeuwen gebruik gemaakt van 

aftapovens (fig. 3.7).170 De leem die gebruikt werd om dit soort oven te bouwen was 

voldoende aanwezig op de Veluwe doordat de wind aan het einde van de ijstijden hier löss 

afzette. Ook in de stuwwal zelf komen leemlagen voor.171  

                                                           
165 Joosten & Van Nie (1995). 
166 Boosten et al. (2016), p. 18. 
167 Laban, Kars & Heidinga (1988); Joosten & Van Nie (1995); Van Duijvenvoorde (2006), p. 86. 
168 Joosten & Van Nie (1995). 
169 Joosten & Van Nie (1995); Boosten et al. (2016). 
170 Joosten (2004); Van Duijvenvoorde (2006), p. 89. 
171 Joosten & Van Nie (1995). 

Figuur 3.4: Verschillende fragmenten van klapperstenen. Bron: Weertz (2019). 
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Daarnaast was er op de Veluwe voldoende hout voor de houtskoolbereiding aanwezig. Bij 

aanvang van de Middeleeuwen was het gebied vrijwel geheel bedekt met gemengde bossen 

van eiken en berken. Het eikenhout bleek het meest geschikt, omdat het houtskool hiervan 

een hoog warmterendement heeft.172 Een mogelijkheid is dat er ten behoeve van de 

houtskoolproductie eikenhakhoutbossen waren aangelegd die periodiek – ca. om de vijftien 

jaar – werden gekapt.173 In vroeg-industrieel Engeland was dit in ieder geval wel het 

geval.174 

Om van het eiken(hak)hout vervolgens houtskool te maken, werden zogenaamde meilers 

gebouwd (fig. 3.9 & 3.10). Dit zijn compacte stapels hout – vaak rond of langwerpig van 

vorm – welke afgedekt werden met plaggen en voorzien waren van luchtgaten, zodat het 

verkolingsproces gecontroleerd en onder zuurstofarme omstandigheden verliep.175 

Nadat de klapperstenen voorbewerkt waren, werden ze samen met grote hoeveelheden 

houtskool – er was ongeveer 1,5 kg houtskool nodig om 1 kg ijzererts te smelten – urenlang 

verhit in de kleine lemen oventjes. Hierbij behield het ijzer zijn vaste vorm en al het andere 

materiaal werd als vloeibaar afvalmateriaal door een gat onderin de oven afgetapt. De 

zogenoemde ijzerslak is dan ook het afval dat wordt teruggevonden.176 Na het 

reductieproces blijft de wolf over. De sponsachtige wolf bevat dan nog altijd bepaalde 

hoeveelheden houtskool en slak en moest daardoor nogmaals verhit en behamerd worden 

om het overige afval eruit te halen en de gaatjes binnenin dicht te maken (fig. 3.8).177 

                                                           
172 Joosten & Van Nie (1995); Joosten (2004). 
173 Van Duijvenvoorde (2006), p. 91; Bouwer (2008), p. 49. 
174 Rackham (1990), p 84. 
175 Groenewoudt & Van Nie (1995); Groenewoudt (2005), p. 154-155. 
176 Joosten & Van Nie (1995); Joosten (2004); Van Duijvenvoorde (2006), p. 89; Boosten et al. (2016). 
177 Joosten (2004); Van Duijvenvoorde (2006), p. 89. 

Figuur 3.5: De sleuf met middeleeuwse ijzerkuilen op het Asselsche Veld is nog goed in het heidelandschap waar te 
nemen. Foto genomen in november 2019.  

Figuur 3.6: Een fragment van een 
hillshadekaart van het Asselsche 

Veld waarop de ijzerkuilen als 
lange linten in het landschap waar 

te nemen zijn. Bron: AHN, ESRI 
(2019).  
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Geschat wordt dat er in totaal ruim 55 miljoen kilogram wolf (uitgaande van een geschatte 

hoeveelheid slakken van minimaal 110 miljoen kilogram) op de Veluwe geproduceerd is. Om 

deze hoeveelheid ijzer te produceren gedurende 250 tot 400 jaar is een hoeveelheid van 

105 miljoen kilogram houtskool nodig geweest.178 

 

Einde van de Veluwse ijzerindustrie  

Tot voor kort ging met ervan uit dat de Veluwse ijzerproductie van de 7de tot 9de/10de eeuw 

na Christus duurde, waarna de grootschalige productie in het Montferland tussen de 9de tot 

12de eeuw bloeide. In Nederland zouden er dan drie zowel geografisch als chronologisch van 

elkaar gescheiden ijzerproductiegebieden onderkend kunnen worden. In de Romeinse tijd 

vond de ijzerproductie – zoals eerder behandeld – plaats in het Overijsselse Vechtgebied en 

Midden-Salland; in de Vroege Middeleeuwen vervolgens dus van de 7de tot de 9de eeuw op 

de Veluwe en in de Volle Middeleeuwen (van de 9de tot de 12de eeuw) vond de vroeg-

historische ijzerproductie in Montferland plaats (fig. 3.11).179  

Door recentelijk onderzoek is nu echter duidelijk dat de ijzerindustrie zich op de Veluwe nog 

langer heeft afgespeeld en dat de intensiteit van de productie aldaar ook groter dan 

aanvankelijk gedacht is.180 Nieuwe inzichten geven nu een tijdspanne van een Veluwse 

ijzerproductie van de 5de tot zeker 12de eeuw na Christus aan.181 

                                                           
178 Van Duijvenvoorde (2006), p. 91-92; Bouwer (2008), p. 49; Zuyderwijk (2019). 
179 Van Heek (1952); Van Nie & Joosten (1992); Joosten & Van Nie (1995); Verlinde (1995); Schut & 
Groenewoudt (2003); Joosten (2004); Van Duijvenvoorde (2006). 
180 CODA Museum (2019); Joosten (2004; 2019). 
181 Van Duijvenvoorde (2006), p. 20-32; Kleine Koerkamp (2018); CODA Museum (2019); Nieuwenhuize (2019); 
Historiek (2019); Zuyderwijk (2019). 

Figuur 3.7: De amateurarcheoloog Moerman 
voerde zelf een experiment met een zelfgemaakte 
ijzeroven uit. Bron: Moerman (1970). 

Figuur 3.8: Schematische weergave van de verschillende fasen in het ijzerproductieproces in de Vroege 
Middeleeuwen op de Veluwe. 
1: Winning van de klappersteen; 2: het drogen van de klapperstenen; 3: het scheiden van de limonietrijke 
schil en de lemige kern; 4: het bouwen van de oven; 5: het stoken van de oven en het toevoegen van de 
klappersteen; 6: de ontmanteling van de oven; 7: het verzamelen van de wolf; 8: het uithameren van de 
wolf en de verdere verwerking.  
Bron: Laban, Kars & Heidinga (1988), naar Clarke (ed.), 1979. 



69 
 

 

Voor het einde van deze bloeiende ijzerindustrie zo rond de 12de eeuw is een aantal 

redenen aangevoerd in de literatuur. Een eerste reden voor het einde van de industrie zou 

het tekort aan hout en daarmee houtskool als brandstof voor de ovens geweest kunnen zijn. 

Er is dan ook geopperd dat de ontbossing van de Veluwe en het ontstaan van de grote 

zandverstuivingen het gevolg zijn geweest van de houtskoolproductie ten behoeve van de 

ijzerproductie.182 Pollenanalyse heeft echter uitgewezen dat de ontbossing en de 

daaropvolgende ontwikkeling van stuifzanden op de Veluwe niet hoofdzakelijk zijn 

veroorzaakt door de vroegmiddeleeuwse ijzerproductie, maar veel eerder door de 

grootschalige intensivering van het gebruik van de woeste gronden vanaf de Late 

Middeleeuwen, dat wil zeggen nadat de ijzerproductie al was gestopt.183 Wel zijn gedurende 

de productieperiode reeds kleinere stuifzanden ontstaan zoals bijvoorbeeld bij Hoog Buurlo. 

Daarnaast is gezien het feit dat de analyse van houtskool uit ijzerproductieplaatsen door J. 

Musch alleen op het gebruik van eikenhout wijst, een volledige ontbossing door de 

ijzerproductie onwaarschijnlijk.184  

Het schaarser worden van de klapperstenen als ijzererts lijkt een meer aannemelijk 

argument voor het einde van de productie. De exploitatie van klapperstenen kan 

bijvoorbeeld problemen hebben opgeleverd toen bleek dat de concentratie te klein of de 

ligging te diep zou zijn geweest om ze nog economisch te kunnen winnen.185  

Daarnaast kunnen veranderingen in het politieke systeem – zoals eerder in dit hoofdstuk 

beschreven – en de opkomende ijzerproductie in het Duitse Rijnland het einde van de 

ijzerproductie in de Veluwe hebben betekend.186 Een groot deel van het Veluws ijzer werd  

                                                           
182 Heidinga (1987; 1990).  
183 Lacaris (1993); Van Duijvenvoorde (2006), p. 91; Bouwer (2008), p. 49; Pierik (2017). 
184 Joosten & Van Nie (1995); Joosten (2004); Bouwer (2008), p. 49. 
185 Joosten & Van Nie (1995), p. 212; Van Duijvenvoorde (2006), p. 91. 
186 Van Duijvenvoorde (2006), p. 91. 

Figuur 3.9: Een 16de-eeuwse tekening waarop de bouw van houtskoolmeilers 
in de Vogezen is afgebeeld. Bron: Ludemann (1999). 

Figuur 3.10: Al vanaf de late prehistorie is in West-Europa op tal van 
plekken houtskool geproduceerd uit hakhout. Deze oude cultuur werd tot 
vrij recent ook nog op de Veluwe toegepast. Bron: Goutbeek (2015), p. 16.  
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namelijk wellicht via Dorestad naar gebieden buiten de Veluwe geëxporteerd, waaronder 

het Zuid-Duitse Rijnland. Maar met de opkomst van andere ijzerproductiegebieden in 

bijvoorbeeld het Siegerland en het Westerwald/Dill-Gebiet, zou daarmee de vraag naar het 

Veluws ijzer zijn teruglopen.187  

 

Relicten van de ijzerindustrie op de Veluwe 

Om enigszins een indruk van de grootte van de middeleeuwse Veluwse ijzerindustrie te 

krijgen, zijn we voornamelijk aangewezen op de archeologische restanten die veelal bestaan 

uit ijzerslakken en de in het landschap achtergelaten antropogene structuren zoals 

bijvoorbeeld de ijzerkuilen.188 Tot op heden zijn er op de Veluwe ruim 70 slakkenhopen en 

meer dan 82 km aan ijzerkuilen gevonden, welke grotendeels nog steeds zichtbaar in het 

landschap zijn. Naast de ijzerwinning en –productieplaatsen zijn er verschillende sites 

bekend waar houtskool geproduceerd werd en waar de geproduceerde wolf verder werd 

gesmeed. Ook zijn er ringburchten bekend van waaruit het ijzer door werd verhandeld.189  

Het onderzoek naar de middeleeuwse ijzerindustrie op de Veluwe is tegenwoordig een ‘hot 

topic’ doordat er recentelijk veel nieuwe ijzerwinning- en ijzerproductievindplaatsen aan de 

lijst toegevoegd zijn. Daarnaast worden er door allerlei nieuwe technieken, zoals  

                                                           
187 Lück (1978); Joosten & Van Nie (1995). 
188 Joosten & Van Nie (1995); Joosten (2004; 2019).  
189 Joosten & Van Nie (1995); Van Duijvenvoorde (2006), p. 91; Zuyderwijk (2019); Joosten (2019). 

Figuur 3.12: De Sikkel van Moerman, een middeleeuwse ijzeren 
sikkel gevonden in het Orderbos. Bron: CODA museum. 

Figuur 3.11: Overzichtskaart van Nederland met daarop de 
drie verschillende ijzerproductiegebieden aangegeven. A: 
Vechtgebied; B: Veluwe; C: Montferland. De cijfers 
verwijzen naar plaatsen die belangrijk waren in verband 
met het productieproces en verdere verwerking. 1: Ooster 
Dalfsen; 2: Heeten; 3: Haag Sittard; 4: Vierakker; 5: 
Barvoorde; 6: Orderbos; 7: Braamberg; 8: Deventer; 9: 
Corus IJmuiden. Bron: Joosten (2004). 
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bijvoorbeeld de geochemische techniek waarmee de herkomst van ijzer bepaald kan 

worden, steeds meer gegevens bekend waardoor de huidige kennis op het gebied van deze 

vroeg historische industrie enorm is uitgebreid. Zo concludeerde Ineke Joosten recentelijk 

na het analyseren van slakinsluitsels dat “het niet onmogelijk is dat de sikkel van Moerman 

op de Veluwe geproduceerd is”.190 De beroemde sikkel werd begin vorige eeuw door 

Moerman in het Orderbos bij Apeldoorn gevonden en is daarmee een van de weinige 

grotere ijzeren objecten die tot op heden terug gevonden is en met deze middeleeuwse 

ijzerproductie in verband kan worden gebracht (fig. 3.12). Dit is bijzonder, aangezien uit 

berekeningen van Joosten en Van Nie gebleken is dat – zoals eerder besproken – de totale 

ijzerproductie op de Veluwe geschat mag worden op 55 miljoen kilogram wolf. Hiermee zou 

de Veluwse ijzerproductie de grootst bekende productie in West-Europa in deze periode zijn 

geweest.191  

 

IJzerslak(hopen) als indicator voor productiecentra 

Met Jaap Moerman’s pionieronderzoek werden de eerste dertig vindplaatsen van 

ijzerslak(hopen) in kaart gebracht. Hieruit bleek dat het verspreidingsgebied van de 

ijzerindustrie zich tot de oostelijke en zuidelijke stuwwal van de Veluwe beperkte; de rijen 

met ijzerkuilen op het Asselsche Veld en alle slakkenhopen waren namelijk tussen Assel 

(nabij Apeldoorn) en de Onzalige Bossen (direct ten noorden van Het Asselt) gelegen. De 

grootste slakkenhoop vond hij in het Orderbos (fig. 3.1, 3.13 & 3.14). Geschat wordt dat de 

hoop uit circa 650 ton slakmateriaal bestaat, waaruit minimaal 257 ton bruikbaar ijzer is 

verkregen.192 

                                                           
190 Joosten (2019). 
191 Joosten & Van Nie (1995); Van Duijvenvoorde (2006), p. 91; Joosten (2019); Zuyderwijk (2019). 
192 Moerman (1968/1969; 1970); Zuyderwijk (2019). 

Figuur 3.13: Verstopt onder het bladerdek en de varens ligt de grootste ijzerslakhoop van 
Nederland: in het Orderbos. Foto genomen in november 2019. 

Figuur 3.14: Een brokje ijzerslak tussen de bladeren 
in het Orderbos. Foto genomen in november 2019. 
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Nieuwe vindplaatsen van ijzerslakhopen bevinden zich onder andere in het Spelderholt, het 

Deelerwoud, het Onzalige Bos en het Uchelsche Bos.193 Op de Dalenk Loenen zijn naast een 

slakkenhoop ook resten van ijzerovens en een nederzetting gevonden.194 Al deze 

vindplaatsen van ijzerslakken zijn allen ook tussen Apeldoorn en de Onzalige Bossen gelegen 

en tevens, zoals verwacht, vaak in hetzelfde gebied als waar de klappersteen gewonnen 

werd.195 Een uitzondering hierop vormt de slakkenhoop bij de Airborne-parkeerplaats in 

Oosterbeek. Uit de ruim 250 ton ijzerslak die hier gelegen heeft, zou zo’n 125 ton ruw ijzer 

verkregen kunnen zijn.196  

Hoe groot het oorspronkelijke aantal slakkenhopen is geweest, is niet meer met zekerheid 

vast te stellen omdat een onbekend aantal is verwijderd om als wegverharding of als erts 

voor de na-middeleeuwse hoogovens van bijvoorbeeld Deventer te dienen.197 Toch vormen 

de bekende ijzerslakhopen een sterke aanwijzing voor de ligging van de middeleeuwse 

ijzerproductiecentra.198 Gezien het niet geringe gewicht van dit afvalmateriaal, liet men het 

namelijk vaak ter plekke achter. Daarnaast veronderstelt het grote aantal ijzerslakken een 

aanzienlijk grote productie die de regionale behoefte ver te boven moet zijn gegaan en dat – 

zoals eerder gezegd – een deel van het ijzer dan ook geëxporteerd werd.199  

 

Aardewerk als dateringsmiddel en indicator voor nederzettingen 

Een bijzonderheid aan de vondstplekken van slakkenhopen is dat hier vrijwel ook altijd 

aardewerk gevonden wordt.200 Aardewerk wordt binnen de archeologie vaak als een 

dateringmiddel gebruikt om uitspraak over de ouderdom van de vindplaats te kunnen 

doen.201 Ook Moerman ondervond in zijn tijd het probleem dat ijzerslakken moeilijk te 

dateren zijn en gebruikte daarom het aardewerk wat in de nabije omgeving gevonden werd 

als dateringmiddel.202  

Het aardewerk wat tot nog toe telkens in de directe nabijheid van de ijzerslakken gevonden 

is, bestaat naast het in de Middeleeuwen gebruikelijke kogelpot aardewerk ook uit allerlei 

soorten geïmporteerd aardewerk zoals bijvoorbeeld Pingsdorf, Badorf en Proto steengoed 

(fig. 3.15). Hieruit blijkt dat de Veluwse ijzerindustrie tussen de Vroege en Volle tot Late 

Middeleeuwen te dateren is.203 

 

                                                           
193 Nieuwenhuize (2019); Zuyderwijk (2019). 
194 Zuyderwijk (2019). 
195 Laban, Kars & Heidinga (1988). 
196 Bouwer (2008), p. 49-50.  
197 Joosten & Van Nie (1995). 
198 Laban, Kars & Heidinga (1988). 
199 Joosten & Van Nie (1995); Joosten (2004). 
200 Zuyderwijk (2019). 
201 Verhoeven (1992). 
202 Laban, Kars & Heidinga (1988). 
203 Joosten & Van Nie (1995); Nieuwenhuize (2019); Zuyderwijk (2019). 
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Daarnaast is de vondst van het middeleeuwse aardewerk ook belangrijk aangezien het 

indicatief is voor de aanwezigheid van oude nederzettingen.204 Zo is recentelijk gebleken dat 

er bij Uddel een dorpje genaamd “Uttiloch” lag waar het ijzer niet gemaakt, maar wel 

gesmeed is.205 Ook bij de resten van een zevende-eeuwse nederzetting op de Braamberg (bij 

Hoog Buurlo) werden wolf en sporen van ijzerverwerking gevonden. Mogelijk werden de 

wolven vanuit de verspreid gelegen productieplekken (zoals wellicht het Spelderholt en het 

Orderbos) in kleine gespecialiseerde nederzettingen (zoals wellicht Hoog-Buurlo) verwerkt 

en vervolgens gedistribueerd. Aangezien er op de productieplaatsen vrijwel alleen 

productieslak is aangetroffen en geen verhittings- en smeedslak, zal de verwerking van de 

wolf tot smeedbaar ijzer namelijk elders dan op de productieplek plaats moeten hebben 

gevonden.206  

Wellicht werd het (ruwe) ijzer daarnaast ook naar de Karolingische handelsplaats Dorestad 

(het huidige Wijk bij Duurstede) gebracht, van waaruit het vervolgens weer verder 

gedistribueerd werd naar bijvoorbeeld het Duitse Rijngebied. De chemische samenstelling 

van enkele stukken vloeislak die in Dorestad gevonden zijn, komt namelijk overeen met die 

van vloeislakken van de Veluwe.207  

Een ander deel van het Veluwse ijzer werd wél in de directe omgeving van de 

productieplaatsen afgezet. Zo kon van vondsten van ijzeren voorwerpen uit Kootwijk 

worden aangetoond dat zij waren vervaardigd uit klappersteen van de Veluwe.208 Deze in 

Kootwijk opgegraven achtste- tot tiende-eeuwse nederzetting was daarnaast ook opvallend, 

omdat deze over een opmerkelijk grote hoeveelheid aardewerk dat uit het Duitse Rijnland 

geïmporteerd was bleek te beschikken. Dit wees op een grotere welstand en meer 

contacten met de buitenwereld dan men in zo’n agrarisch als marginaal te kwalificeren 

gebied mocht verwachten.209 Moerman en Heidinga hebben dan ook een verband gezocht  

                                                           
204 Verhoeven (1992) 
205 Zuyderwijk (2019). 
206 Joosten & van Nie (1995). 
207 Joosten & Van Nie (1995); Joosten (2004). 
208 Joosten & Van Nie (1995); Joosten (2004). 
209 Heidinga (1984;1987); Joosten & Van Nie (1995), p. 203. 

Figuur 3.15: Twee aardewerkscherven gevonden in Het Asselt. Links is een scherf vroegmiddeleeuws kogelpotaardewerk te 
zien en rechts een scherf van proto steengoed aardewerk. Eigen foto’s (2018) 
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tussen de ijzerbewerking van Hoog Buurlo (de Braamberg/Uchelsche bos) en de relatieve 

welvaart van het vroegmiddeleeuwse Kootwijk.210  

Mogelijk diende de vroegmiddeleeuwse Hunneschans op de Duno (Oosterbeek) als een 

versterkte plaats voor de opslag van dit kostbare ijzer, voordat het via de Rijn door werd 

verhandeld.211 Ook de vroegmiddeleeuwse Hunneschans aan het Uddelermeer lag op een 

strategisch punt aan de handelsroutes van de Veluwse ijzerproductie en zou daarmee als 

een veilige en goed bereikbare handelspost in die tijd gediend kunnen hebben (fig. 3.16 & 

3.17).212 

 

Houtskoolproductieplekken 

De recentelijke vondst van afdrukken van middeleeuwse houtskoolmeilers op de Achterste 

Steenberg (waar radiostation Kootwijk stond) laat eens te meer zien dat de verschillende 

middeleeuwse ijzerproductie plaatsen met elkaar in verband lijken te staan.213 Het grote 

aantal (meer dan dertig stuks) duidt op een grote houtskoolproductie ten behoeve van de 

ijzerindustrie (fig. 3.18). Hierbij is gebruik gemaakt van zogenaamde ‘kuilmeilers’ waarbij het 

hout in een kuil van ongeveer een meter doorsnede werd gestapeld en vervolgens met 

plaggen werd afgedekt en in brand werd gestoken. Hiervoor werd op de Achterste 

Steenberg veel sprokkelhout en ‘nieuw’ hout van eik gebruikt, wat een sterke aanwijzing 

voor de eikenhakhoutcultuur vormt.214  

Ook op de Loöerenk (ten zuiden van Zutphen) is een groot aantal afdrukken van meilers 

(247 stuks) ontdekt. C14-datering heeft uitgewezen dat deze meilers in de Vroege tot Volle 

Middeleeuwen te dateren zijn. In het Spelderholt is daarnaast een ‘grubenmeiler’ ontdekt 

waarbij tevens eikenhout in een kuil, onder een afdeklaag, tot houtskool werd gebrand.215 

                                                           
210 Heidinga (1987); Joosten & Van Nie (1995), p. 203-204; Moerman (1957; 1960; 1968-1969 & 1970). 
211 Bitter (1986). 
212 Holwerda (1908); Vervloet (1977), p. 79; Neefjes (2018), p. 61. 
213 De Lange (2019); Nieuwenhuize (2019); Zuyderwijk (2019). 
214 De Lange (2019). 
215 Joosten & Van Nie (1995), p. 208. 

Figuur 3.16: Een panoramafoto van de Hunneschans aan het Uddelermeer geeft een goed beeld van de 
middeleeuwse burcht. Foto genomen in november 2019. 

Figuur 3.17: Een uitsnede van een 
hillshade met de Hunneschans aan 
het Uddelermeer. Bron: AHN (2019). 
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Figuur 3.18 Een afdruk van een houtskoolmeiler op de Achterste Steenberg: een relict van de middeleeuwse ijzerindustrie. 
Bron: De Hoop (2012).  
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§ 3.2  Het Asselt en de middeleeuwse ijzerindustrie 

 

Naast de in de vorige paragraaf genoemde vindplaatsen die met de middeleeuwse 

ijzerindustrie in verband kunnen worden gebracht, kan Het Asselt nu ook aan deze lijst 

toegevoegd worden. Uit het eerdere stage-onderzoek is gebleken dat Het Asselt heel rijk is 

aan zichtbare archeologische relicten. Zonder moeite – en dankzij de wilde zwijnen – kon 

een groot aantal oppervlaktevondsten gedaan worden. Aangezien de grootste 

vondstcategorieën bestaan uit middeleeuws aardewerk, klappersteen en ijzerslak (tabel 1), 

lijkt het verband met de middeleeuwse ijzerindustrie dan ook niet te ontkennen. 

 

Tabel 1: Archeologische oppervlaktevondsten aangetroffen tijdens het veldwerk in Het Asselt in 2018 (n=260).  
Bron: Kleine Koerkamp (2018). 

Soort archeologisch materiaal Aantal 

Aardewerk (scherf) 90 

IJzerslak (brok) 50 

Klappersteen (fragment) 72 

Overige/Onbekende vondsten 48 
 

 

Figuur 3.19: De verspreiding van de archeologische oppervlaktevondsten (n=260) in Het Asselt op een LD kaart. Geel=klappersteen; groen=ijzerslak; 
bruin=aardewerk en roze is overige vondsten. Kanttekening: doordat veel vondsten uit eenzelfde zwijnenkuil afkomstig zijn, overlappen de vondstlocaties 
elkaar vaak en lijkt het totaal aantal vondsten zo veel lager. Bron: AHN (2018); Vletter (2018); Kleine Koerkamp (2018). 
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Vondsten uit Het Asselt 

Verspreid over Het Asselt zijn in totaal 260 vondsten gedaan (fig. 3.19). Deze vondsten zijn 

ingedeeld in de categorieën klappersteen, ijzerslak, aardewerk en overige vondsten. Wat 

opvalt, is dat – op de fragmenten klappersteen na – vrijwel alle vondsten zeer 

geconcentreerd rondom de grote kuil gevonden zijn. Hierbij moet wel gezegd worden dat er 

om de kuil heen ook relatief gezien het meest gewroet is door de zwijnen, waardoor er om 

deze reden op deze plek dan ook logischerwijs het meeste gevonden zou kunnen worden. 

Dit gegeven op zich suggereert al dat de grote kuil door de mens in gebruik is geweest, 

waarbij de grond verrijkt is en daardoor ook aantrekkelijk voor de zwijnen is.216 Wat verder 

opvalt, is dat er geen vondsten gedaan zijn in het oostelijke deel van Het Asselt. Een 

mogelijke verklaring hiervoor is de relatief intensieve grondwerken die hier hebben 

plaatsgevonden ten behoeve van de dennenaanplant.217 

 

Aardewerk  

Van al het archeologisch materiaal dat in Het Asselt verzameld is, was aardewerk de 

categorie met het grootste aantal fragmenten (n=90). Als naar het verspreidingspatroon van 

de aardewerkscherven gekeken wordt, valt op dat deze zeer geconcentreerd in Het Asselt 

gevonden zijn, namelijk rondom de grote kuil (fig. 3.19 & 3.21).  

Door het aardewerk te (laten) determineren kon meer gezegd worden over het soort 

aardewerk en de ouderdom ervan. Na een bezoek gebracht te hebben aan Jan van 

Doesburg – specialist in middeleeuws aardewerk bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed –, 

bleek het vermoeden dat het om (vroeg)middeleeuws aardewerk ging, bevestigd te worden. 

Echter was het scala aan verschillende soorten aardewerk dat door hem verwacht was 

groter en ook was de tijdspanne ruimer.218 Naast het gebruikelijke kogelpot aardewerk uit 

de Vroege, Volle en Late Middeleeuwen, is er namelijk ook veel import aardewerk gevonden 

waaronder Badorf (8ste-9de-eeuws), Pingsdorf (10de tot 13de-eeuws), Elmpt aardewerk (1050-

1350 na Chr.) en proto steengoed (midden 13de eeuw) (fig. 3.22).219  

Als vervolgens gekeken wordt naar de vondstverspreiding van 

de aardewerk scherven per periode (Vroege, Volle en Late 

Middeleeuwen), is er niet heel duidelijk een patroon te vinden 

(fig. 3.21). Wat met enige voorzichtigheid wel gezegd kan 

worden over de scherven die gedetermineerd konden worden, 

is dat de vroegmiddeleeuwse aardewerk scherven relatief veel 

ten westen en ten zuiden van de grote kuil gevonden werden, 

terwijl de vol- en laat-middeleeuwse scherven meer op de 

ringwal en ten noorden van de kuil gevonden  

                                                           
216 Kleine Koerkamp (2018). 
217 Kleine Koerkamp (2018), p. 35. 
218 Doesburg (2018). 
219 Kleine Koerkamp (2018). 

Figuur 3.20: Een randfragment van 
een middeleeuwse pot. Eigen foto. 
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werden.220 Dit zou op een verschuiving van de ijzerproductie-activiteiten in de loop der 

eeuwen kunnen wijzen. 

 

IJzerslak 

Ook ijzerslak is in ruime hoeveelheden in de directe omgeving van de grote kuil in Het Asselt 

gevonden (fig. 3.23). Hier betreft het kleine fragmenten ijzerslak, in tegenstelling tot de 

grote brokken ijzerslak die in de geul gevonden zijn (fig. 3.24).  

Waar de kleine brokjes ijzerslak suggereren dat de ijzerslak in Het Asselt of elders tot 

kleinere stukjes verwerkt is ten behoeve van het transport, lijken de grote brokken ijzerslak 

er duidelijk op te wijzen dat de ijzerovens zeer waarschijnlijk in de buurt van deze vindplek – 

en dus wellicht in Het Asselt – hebben gestaan.221 Het terugvinden van ovens waarin het 

ijzer geproduceerd werd is echter moeilijk, omdat het leem waarvan de ovens gemaakt 

werden vaak erg poreus was en tijdens het bakproces vaak al vernietigd werd.222 Een 

tweetal brokken ijzerslak bleek na een gesprek met Ineke Joosten – deskundige op het 

gebied van de technologie van de ijzerproductie – echter wel degelijk uit de binnenkant van 

een oven te komen.  

 

 

                                                           
220 Kleine Koerkamp (2018). 
221 Joosten (2018). 
222 Heidinga (1984); Joosten (2004).  

Figuur 3.21: De verspreiding van de aardewerkscherven per periode; groen= vroeg 
middeleeuws; geel= volle middeleeuwen en rood is late middeleeuwen. Bron: AHN; QGIS;  
Vletter (2018). 

Figuur 3.22: Boven: vroegmiddeleeuws kogelpot aardewerk. 
Onder: Pingsdorf aardewerkscherven. De scherven zijn 
gevonden in Het Asselt. Eigen foto’s. 
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Klappersteen 

De (fragmenten van) klapperstenen zijn grofweg in vier verschillende concentraties in Het 

Asselt gevonden. De groep met het grootste aantal fragmenten is nabij de grote kuil 

gevonden. De andere drie groepen zijn ten noorden, ten westen en ten zuidwesten van de 

grote kuil gevonden (fig. 3.25).  

Aangezien de twee concentraties ten noorden en ten westen van de grote kuil niet binnen 

een (antropogene) structuur lijken te liggen, kan veronderstelt worden dat er op deze hoger 

gelegen plekken dagzomen met een hoge concentratie klappersteen aan het oppervlak 

voorkwamen. De klapperstenen die in het westen van Het Asselt zijn gevonden lagen 

namelijk temidden van grindrijk stuwwalmateriaal.223  

Wellicht heeft men de klappersteen in Het Asselt in de Middeleeuwen wel in dagbouw 

gewonnen. Echter zijn er in de nabijheid van deze klappersteenconcentraties – op de grote 

kuil en een enkele kleine kuil bij de noordelijke klappersteenconcentratie na – geen kuilen 

gevonden die qua verschijning als een ijzerkuil getypeerd kunnen worden. Het zou echter 

wel zo kunnen zijn dat de eens aanwezige ijzerkuilen weer opgevuld zijn en daardoor dan 

ook niet meer in het boslandschap zichtbaar zijn.  

De vier concentraties (en hun verhouding tot elkaar) lijken eerder te wijzen op 

verwerkingsplaatsen waar de ijzererts bijvoorbeeld eerst voorbewerkt werd voordat deze 

de ovens in ging. Daarnaast kunnen de vier clusters de ligging van de ovens zelf aanduiden. 

Restanten van ijzerslak zijn op deze plaatsen echter niet gevonden.  

 

 

                                                           
223 Kleine Koerkamp (2018). 

Figuur 3.23: Vondstlocaties van ijzerslak in Het Asselt (n=50). 
 Bron: AHN; QGIS; Vletter (2018); Kleine Koerkamp (2018). 

Figuur 3.24: Een groot brok ijzerslak, gevonden in de 
geul van Het Asselt. Eigen foto. 
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Antropogene landschapsstructuren in Het Asselt 

Uit de vondstverspreiding blijkt dat er een sterke samenhang bestaat tussen de 

vondstlocaties van ijzerslak, aardewerk en klappersteen en een aantal structuren in Het 

Asselt. Wellicht hebben de grote kuil met geul, een deel van de geometrische structuren en 

een paar andere kuilen hun oorsprong dan ook aan deze vroeghistorische industrie te 

danken. 

 

De grote kuil 

Gezien de relatief hoge concentratie van middeleeuwse vondsten in de directe omgeving 

van de grote kuil in Het Asselt, lijkt een relatie tussen de grote kuil en de ijzerindustrie 

vrijwel onvermijdelijk. 

Hoewel de grote hoeveelheid klappersteen nabij de grote kuil een sterk argument vormt 

voor het vermoeden dat de kuil een winningskuil is, komt de vorm van de grote kuil echter 

niet overeen met het gebruikelijke patroon van de ijzerkuilen op de Veluwe. Het blijft 

namelijk opmerkelijk dat de kuil veel groter en dieper dan de gemiddelde ijzerkuil is en 

daarnaast een ogenschijnlijke ringwal bezit. Ook zou het dan om een opzichzelfstaande 

ijzerkuil moeten gaan, wat bijzonder is aangezien de gebruikelijke ijzerkuilen veel ondieper 

Figuur 3.25: Punten waar klappersteen gevonden is in Het Asselt (n=72). Bron: AHN; QGIS; 
Vletter (2018); Kleine Koerkamp (2018). 
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zijn en achter elkaar in lange linten over de Veluwe lopen.224 Misschien werd hier dan 

klappersteen verzameld voordat het de ovens in ging om omgesmolten te worden. Echter, 

ook daarvoor heb je niet een kuil van deze grootte nodig (fig. 3.26).225 

Een tweede mogelijkheid is dat de grote kuil als een waterput diende waar men water uit 

haalde ten behoeve van de ijzerproductie, voor het maken van aardewerk of voor de 

dagelijkse drinkbehoefte.226 Zo is op de Westerheide bij Hilversum begin jaren negentig een 

grote en diepe kuil van dezelfde proporties aangetroffen die bij een diepboring onderin deze 

kuil een vele meters diepe waterput leek te bevatten.227 Ook lijkt de grote kuil van Het 

Asselt qua maatvoering overeen te komen met de aanleg van een twaalfde-eeuwse 

boomstamwaterput in Someren (fig. 3.27).228  

                                                           
224 Moerman (1957); Heidinga (1984); Van Duijvenvoorde (2006). 
225 Kleine Koerkamp (2018). 
226 Kleine Koerkamp (2018). 
227 Wimmers & Van Zweden (1992); Wimmers, Groenman- Van Waateringen & Spek (1993). 
228 De Boer & Hiddink (2012); Groenewoudt (2019). 

Figuur 3.26: De grote kuil van Het Asselt, begroeid met adelaarsvaren. De bomen die in de kuil en op de rand van de kuil stonden zijn kortgeleden gekapt zodat 
de structuur beter zichtbaar is voor de wandelaar. Foto genomen in mei 2019. 
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Wellicht heeft er dan ook op de plek van de grote kuil in Het Asselt in zijn vroegste fase een 

primitieve waterput gestaan (hij ligt immers in een natuurlijke laagte), maar stond hij steeds 

verder droog. Nadat men vervolgens gedwongen werd hem uit te diepen en daarom begon 

met het graven van een dergelijke boomstamput, is het mogelijk dat men tot de conclusie 

kwam dat het grondwater toch te diep zat. Misschien verklaart dit waarom er nog een 

ringwal om de grote kuil licht; het uitgegraven zand heeft men laten liggen nadat het een 

hopeloos project bleek.  

Andere voorbeelden van middeleeuwse waterputten hebben overigens wel een minder 

grote doorsnede (de grote kuil in Het Asselt heeft een diameter van ruim 30 m), waardoor 

deze redenatie minder waarschijnlijk lijkt. Maar door het gegeven dat de grote kuil van Het 

Asselt op een tweetal kaarten uit 1648 als “put” omschreven wordt, blijft het zeker niet 

onwaarschijnlijk dat de kuil een dergelijk soort nut heeft gekend (zie bijlage 1).229 

Een derde verklaring voor deze grote kuil is dat het om een leemkuil gaat (fig. 3.29). 

Leemkuilen worden namelijk vaak in de directe nabijheid van oude nederzettingen of 

malebossen gevonden. De lemige zandgrond was relatief vruchtbaar om akkers aan te 

leggen en bovendien stagneerde het water op plekken waar de leem zeer dicht was.230 

Aangezien de grote kuil van Het Asselt op een punt ligt waar een tweetal geulen (oude 

smeltwaterdalen) bij elkaar komt, kan het zijn dat hier veel leem is ingespoeld wat men later 

heeft uitgegraven.  

                                                           
229 Op deze kaarten uit 1648 zal in H4 verder op ingegaan worden. 
230 Neefjes (2018), p. 59. 

Figuur 3.27: De aanleg van een 12de-eeuwse waterput in Someren, 
Noord-Brabant. Bron: Becx (2019). 

Figuur 3.28: De vermoedelijke leemkuil naast het Asselsepad, nabij het Orderbos. 
Ten oosten van de kuil zijn meerdere grafheuvels te zien en ten zuiden van de kuil 
liggen ijzerkuilen. De kuil heeft een diameter van ruim 40 meter, maar heeft geen 
wal zoals de grote kuil in Het Asselt. Bron: AHN (2019).  
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Van een gelijk soort structuur langs het Asselsepad in het Orderbos wordt ook vermoed dat 

het om een leemkuil gaat aangezien deze kuil in het verlengde van een rij andere leemkuilen 

ligt. De cirkelvormige kuil heeft een vergelijkbare diameter (40 m), maar een diepte van 

slechts één meter. (fig. 3.28). Een datering geven bleek moeilijk, maar dergelijk soort 

leemkuilen ontstonden vaak als gevolg van de leemwinning ten behoeve van de 

baksteenindustrie.231 Dit verklaart echter nog niet de vondst van de vele brokjes ijzerslak bij 

de grote kuil. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat de leem voor de bouw van de 

ijzerovens diende en dat deze ovens in de nabijheid van de kuil gestaan hebben.  

 

De geul 

Gezien de relatief grote brokken ijzerslak die in de geul gevonden zijn, lijkt het aannemelijk 

dat er ijzerovens vlakbij hebben gestaan.232 Een paar fragmenten ijzerslak die restanten van 

een ovenwand bevatten, ondersteunen dit idee. De geul zou een ook oude toe- of 

afvoerroute van ijzerslak geweest kunnen zijn, wat dan ook de uitgesleten vorm van de geul 

zou kunnen verklaren. Echter is dit niet heel waarschijnlijk, aangezien de ijzerslak veelal ter 

plekke werd gedumpt.233 

 

De geometrische structuren 

Aangezien er bij de vierkante structuren (zie hoofdstuk 2, fig. 2.33 & 2.34 voor hun ligging) 

                                                           
231 Neefjes (2018), p. 59. 
232 Kleine Koerkamp (2018). 
233 Jager & Smit (2011).  

Figuur 3.29: Foto van het Solsche Gat op de grens van het Sprielder en het Speulderbosch. Het is nog niet geheel duidelijk waar de leem uit deze leemkuil 
voor gebruikt is. Bron: Neefjes (2018), p. 59. 
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vrijwel geen archeologische oppervlaktevondsten gedaan zijn, blijkt het moeilijk iets over 

hun oorsprong te kunnen zeggen. Maar aangezien het overwegend geometrische vormen 

zijn, lijkt een natuurlijke oorsprong niet aannemelijk. De structuren zouden daarmee de 

relicten van bouwwerken van de vermoedelijke (vroeg)middeleeuwse nederzetting ten 

behoeve van de ijzerindustrie kunnen zijn.  

Het tweetal (?) vierkante structuren aan de zuidwestelijke grens van Het Asselt zouden – 

gezien hun hoge ligging ten opzichte van het Herikhuizerveld – daarbij bijvoorbeeld als een 

soort waaktoren gediend kunnen hebben. De vraag is echter of het Herikhuizerveld in de 

Middeleeuwen ook al uit een heideveld bestond of dat het wel begroeid met bomen was 

waardoor er helemaal geen weids uitzicht was. 

 

De kuilen 

De oorsprong van de kuilen die verspreid over Het Asselt liggen blijkt moeilijk te 

achterhalen. Door hun ruimtelijke patroon (erg verspreid en dus niet in een duidelijke rij) is 

het niet aannemelijk dat het hier om ijzerkuilen gaat. Bovendien zijn er bij deze kuilen ook 

geen (fragmenten van) klappersteen gevonden. Wellicht gaat het – net als bij relatief hoog 

gelegen kuil ten oosten van de grote kuil – wel om oude zand- en/of grindwinningskuilen. 

De twee langgerekte kuilen direct naast de grote kuil hebben mogelijk een gelijktijdige 

oorsprong als de grote kuil en geul en zijn waarschijnlijk dat ook antropogeen van aard. 

Waarvoor ze dienden blijft tot dusver echter onbekend. 

 

Conclusie 

De vele middeleeuwse oppervlaktevondsten vormen een sterke aanwijzing dat er in de 

Vroege tot Volle/Late Middeleeuwen ijzer geproduceerd is in Het Asselt. Een groot deel van 

de structuren (zoals de grote kuil, de geul en een aantal vierkante structuren) zouden 

daarbij de relicten van middeleeuwse bouwwerken geweest kunnen zijn, als onderdeel van 

een (seizoens)nederzetting ten behoeve van de ijzerproductie. De grondstoffen 

(klappersteen, leem en hout) waren hier immers ruim aanwezig. De houtskoolproductie 

heeft hier wellicht ook ter plekke plaatsgevonden door middel van de eikenhakhoutcultuur. 

Het brede tijdsbestek dat het aardewerk omvat, suggereert dat het niet om een 

kortstondige, maar om een langdurig functionerende nederzetting ging. Wel kan het 

uiteraard een seizoensnederzetting zijn geweest die ieder jaar voor een bepaald aantal 

maanden opnieuw bezet werd. Het forse aantal scherven van importaardewerk duidt 

daarnaast op welvaart en verre contacten met onder andere het Duitse Rijngebied.  
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Figuur 4.1: Een kaart van de Veluwe gemaakt door Christiaan Sgrooten in 1570 AD. Zoals te zien, bestaat het glooiende landschap van de 
Veluwe aan het einde van de Middeleeuwen uit bossen, heidevelden en zandverstuivingen. Voornamelijk aan de randen van het 

Veluwemassief zijn de dorpen, steden en landgoederen gelegen. Bron: Koninklijke Bibliotheek Brussel. 
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4. Bossen en bosgebruik vanaf de Late Middeleeuwen  

(ca. 1200 – 1900 AD) 
 

In de Middeleeuwen werd de basis gelegd voor het huidige Veluwse cultuurlandschap van 

uitgestrekte bos- en heidevelden, afgewisseld met stuifzanden. Van een relatief dunbevolkt 

gebied in de Vroege Middeleeuwen veranderde de Veluwe in de Late Middeleeuwen tot een 

regio waar – voornamelijk aan de randen van de stuwwallen – dorpen, steden, kastelen en 

kloosters werden opgericht (fig. 4.1).234 De toenemende bevolkingsdruk leidde tot meer 

druk op het beschikbare land. Om aan de groeiende vraag naar voedsel te kunnen voldoen 

werden er door middel van ontginningen grootschalige akkercomplexen ten koste van het 

bos ingericht. De ontbossing van de grote arealen ‘natuurwoud’ zorgden voor het ontstaan 

van heidevelden en stuifzanden.235 Om de houtvoorziening ten behoeve van het brand- en 

bouwhout op peil te kunnen houden, werden er vanaf de Late Middeleeuwen daarom voor 

het eerst een aantal bossen beschermd. Het beheer van deze bossen was in handen van een 

aantal belangrijke bosbezitters en –gebruikers. Zo beschermden de bosmaalschappen hun 

gemeenschappelijk beheerde malebossen en waren de graven (en later hertogen) van Gelre 

in het bezit van de domeinbossen. Ook ressorteerden er bossen onder heerlijkheden of 

kerkelijke instellingen.236   

 

In de Vroege Nieuwe Tijd (16de-17de eeuw) evolueerden veel van de op de Veluwe 

voorkomende kastelen tot landhuizen. De bijbehorende landgoedbossen dienden voor het 

brand- en timmerhout van de heer, maar was ook deels bestemd voor de verkoop. Na de 

Middeleeuwen nam het particulier bezit op de Veluwe toe. De rijke, stedelijke burgerij trok 

vanuit het westen van het land naar de Veluwe – en dan voornamelijk naar de Veluwezoom 

– om hier grote landgoederen en buitenplaatsen te laten aanleggen.237 De combinatie van 

uitgestrekte bossen, heidevelden, stuifzanden en aan de rand van de stuwwallen bebouwing 

in de vorm van dorpen, steden en grote landgoederen en buitenplaatsen, is dan ook tot op 

de dag van vandaag kenmerkend voor de Veluwe. 

 

In dit hoofdstuk staan het bezit en het bosbeheer van de Veluwse bossen in de periode 

vanaf de Late Middeleeuwen tot circa 1900 AD centraal. Nadat allereerst de definitie van 

‘oud bos’ is uitgelegd, zal er een overzicht van de verschillende typeringen van bosrelicten 

gegeven worden. Hierna zal de historie van deze bosrelicten – die op de Veluwe uit zowel 

particuliere als gemeenschappelijk beheerde bossen bestaan – behandeld worden. Met 

deze kennis in het achterhoofd zal er vervolgens in paragraaf twee worden uitgezocht hoe 

het bezit en het gebruik van Het Asselt er vanaf de Late Middeleeuwen heeft uitgezien en 

hoe het toen toegepaste beheer het boslandschap heeft veranderd.  

                                                           
234 Bouwer (2008), p. 33; Neefjes (2018), p. 30-33. 
235 Goutbeek (2015), p. 16. 
236 Martens van Sevenhoven (1924), p. 91-98; Van den Wijngaard & Maessen (1977), p. 47-48 
237 Van den Wijngaard & Maessen (1977), p. 47-48; Storms-Smeets (2011); Vervloet (2011), p. 28-29. 
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§ 4.1  Historische Veluwse bossen  

Inleiding: oud bos   

Ondanks de grootschalige ontbossing in de Volle en Late Middeleeuwen, was er aan het 

einde van die periode in verhouding op de Veluwe nog veel bos overgebleven. De bossen 

die in de Middeleeuwen aanwezig waren, waren in het algemeen van natuurlijke oorsprong. 

Wel zijn rond middeleeuwse ontginningen zoals enken en bouwlandkampen vaak 

houtwallen (meestal van eik, els en berk) aangelegd om het ontgonnen land te beschermen 

tegen wildvraat en zandverstuiving. Door het beschermende karakter van het bosbeheer 

wat in die tijd ontstond, is – voornamelijk op de koppen van de stuwwal – nog een relatief 

groot aandeel van dit ‘natuurwoud’ bewaard gebleven, hoewel de bossen zelf door 

eeuwenlang gebruik in zowel de Prehistorie als in de Middeleeuwen wel sterk van karakter 

veranderd zullen zijn. Deze deels nu nog resterende bossen worden daarmee vandaag de 

dag als ‘oud bos’ (Engels: ancient woodlands) beschouwd.238  

In de literatuur wordt ‘oud bos’ gedefinieerd als bos op een groeiplaats die, op grond van 

kaartmateriaal of beschrijvingen, onafgebroken heeft bestaan als bosgroeiplaats voor ten 

minste enkele honderden jaren.239 De term oud bos zegt daarmee iets over de continuïteit 

van dit landschaps- en vegetatietype en staat los van aanduidingen als primair, natuurlijk, 

inheems en autochtoon. Als bosrelict gelden daarmee alle bossen, houtwallen, strubben en 

beplantingen op wallen e.d., die als een landschapselement ouder zijn dan 200 tot 250 

jaar.240  

                                                           
238 Rackham (1980); Bijlsma (2002), p. 4-18; Maes & Rövekamp (2002); Neefjes (2018). 
239 Wulf (1994).  
240 Bijlsma (2002), p. 4-18. 

Figuur 4.2: Een schilderij van J.J. Cremer uit 1849 met daarop afgebeeld een paar wodanseiken bij Wolfheze. De schoonheid 
en de rust die het oude bos op de Veluwe uitstraalt, dient al eeuwenlang als inspiratiebron voor schilders.  
Bron: MijnGelderland (2019). 
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Om er vervolgens achter te komen op welke Veluwse bossen dit van toepassing is, zijn we 

allereerst aangewezen op schriftelijke gegevens omtrent het beheer van deze bossen. De 

vroegste vermeldingen van Veluwse bossen zijn bekend uit de Karolingische tijd: de 8ste en 

9de eeuw na Christus (fig. 4.3).241 Daarnaast vormen de maleboeken die vanaf de 15de eeuw 

zijn overgebleven een rijke bron van informatie wat betreft het beheer van de 

gemeenschapsbossen.242 De oudste schriftelijke gegevens wat betreft de 

eikenhakhoutcultuur stammen uit de 14de eeuw.243 Ook zijn er in Nederland over het 

algemeen voldoende gedetailleerde, regio-dekkende kaarten beschikbaar van na 1750 die 

een kijk geven op de continuïteit van de Veluwse bossen (fig. 4.5).244  

Een andere indicator voor de aanwezigheid van oud bos zijn de zogenaamde ‘oud-

bossoorten’. Dit zijn bepaalde plantsoorten die in jongere bossen ontbreken doordat zij zich 

moeilijk over langere afstanden kunnen verspreiden en gebaat zijn bij groeiplaatsen die 

gedurende lange tijd gunstig zijn voor (her)vestiging. Voorbeelden van dit soort planten zijn 

de adelaarsvaren, dalkruid en de zevenster (fig. 4.4).245  

                                                           
241 Hacke-Oudemans (1967); Bouwer (2008), p. 51-53. 
242 Sloet (1911); Martens van Sevenhoven (1924; 1925); Zuiderveen Borgesius (1973). 
243 Bouwer (2008), p. 48. 
244 Bijlsma (2002), p. 15. 
245 Honnay, De Grote & Hermy (1998); Bijlsma et al. (2001); Bijlsma (2002); Clerkx & Bijlsma (2003). 

Figuur 4.3: De eerste vermeldingen van Veluwse bossen. Uit: Bouwer (2008), p. 53; naar: Van den Bergh (1852), p. 187-192. 

Figuur 4.4: Foto’s van enkele oud-
bossoorten. Van links naar rechts: 
dalkruid (Maianthemum bifolium), 
zevenster (Trientalis europaea) en 
adelaarsvaren (Pteridium 
aquilinum). Bron: Ideboda (2003); 
Dijkstra (2001); Flora van 
Nederland (2013). 
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Zoals eerder gezegd, zijn de nu overgebleven bosrelicten sinds het einde van de 

Middeleeuwen beschermd, omdat men de ontbossing tegen wilde gaan. Hout was nodig 

voor zowel brand- als bouwhout, maar later werd het ook gebruikt als strooisel en voor de 

winning van eek.246 Als we naar het gebruik van deze oude bossen op de kadastrale kaart 

van 1832 kijken, is dan ook te zien dat zij in die tijd in gebruik waren als ‘opgaand 

bos’/’opgaande bomen’, ‘bos’, ‘(eiken)hakhout’, ‘akkerbos’ en ‘akkermaal(bos)’.247  

 

Typering van de oude bossen op de Veluwe 

Een indeling van de oude Veluwse bossen op basis van leeftijd en bosbouwkundige 

betekenis is door Van den Wijngaard (1977) en Van den Wijngaard en Maessen (1977) 

uitgewerkt in drie categorieën:  

1. de vanaf de Late Middeleeuwen reeds beschermde en beheerde gemeenschapsbossen 

(malebossen meestal nabij enkdorpen); 

2. de vanuit de Middeleeuwen bekende maar weinig beschermde bossen (domeinbossen, 

strubbenbossen en opgegeven malebossen); 

3. landgoedbossen aangelegd vóór het jaar 1800 (vooral in de 17de en 18de eeuw aan de 

randen van de Veluwe).248 

                                                           
246 Goutbeek (2015), p. 15-16. 
247 Bijlsma (2002). 
248 Van den Wijngaard (1977); Van den Wijngaard & Maessen (1977). Zie ook Fijnvandraat (1979), Van Goor et 
al. (1985), Buis (1993) en Bijlsma (2002). 

Figuur 4.5: Een uitsnede van een topografische kaart van de Veluwe en de Veluwezoom, met daarop zichtbaar het 
zuidoostelijke deel van de Veluwezoom. De kaart is – evenals een groot aantal andere kaarten – vervaardigd door M.J. de 
Man tussen 1802 en 1812 en stond in dienst van de nieuwe kartering van Nederland op basis van driehoeksmeting. Deze 
topografische kaarten geven een goed inzicht in de bebossing van de Veluwe aan het begin van de 19de eeuw.  
Bron: Storms-Smeets (2011), p. 10-11. 
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De Wageningse bosecoloog R.J. Bijlsma (2002) heeft daarnaast een bosrelictentypering 

gemaakt op basis van historisch-geografische, geomorfologische en bodemkundige criteria. 

Hij wijkt daarmee sterk af van de hierboven genoemde primair historische typering op basis 

van leeftijd en eigendom. Bijlsma stelt namelijk dat de ruimtelijke patronen van 

bosrelictplanten primair corresponderen met bodemvruchtbaarheid en het voormalig 

landgebruik (ontginningsintensiteit) in landschappelijke samenhang.249 In het 

stuwwallandschap (/zandlandschap) waar de bossen op het Veluwemassief op gelegen zijn, 

onderscheid hij de volgende bosrelicttypen op de Veluwe als landschappelijke eenheden 

binnen historische-geografische en fysiografische eenheden:  

- beekdal; 

- nederzetting; 

- parkbos, sprengen en bronbeken;  

- bos op gestuwd preglaciaal; 

- bos op reliëfrijk, overgestoven terrein; 

- bos op randwallen.250 

Alvast vooruitkijkend, kunnen we op basis van de geomorfologische en bodemkundige 

kenmerken van het bosrelicttype ‘bos op gestuwd preglaciaal’ ervan uitgaan dat Het Asselt 

onder deze categorie valt.251 Het huidige bosbeeld op deze standplaats loopt uiteen van: 

- opgaand beukenbos, vaak nog met verspreide (winter)eik; 

- voormalig eikenhakhout (fig. 4.6 en 4.7); 

- eikenstrubben; 

- naaldbos: overwegend lariks of Douglasspar, met gespaarde (winter)eiken.252 

Op de kadastrale kaart 1832 zijn voor dit bosrelicttype op de Veluwe voornamelijk 

aanduidingen van door eik gedomineerde gebruiksvormen te vinden. Zo is er 

(eiken)hakhout, akkermaal(sbos) en akkerbos zowel particulier als in markenbezit 

aanwezig.253 Verder is er weinig als opgaand bos van zowel maalschappen als particulier 

bezit (domeingronden) aangeduid. Hiermee omvat het bosrelicttype ‘bos op gestuwd 

preglaciaal’ alle drie de categorieën van Van den Wijngaard (1977) en Van den Wijngaard & 

Maessen (1977). Om deze reden zal het vervolg van deze paragraaf zich richten op het 

beheer van zowel de gemeenschappelijke bossen (de malebossen) als de particuliere 

Veluwse bossen (de landgoedbossen), alvorens specifiek op de bezits- en 

gebruiksgeschiedenis van Het Asselt vanaf de Late Middeleeuwen in te gaan. Daarnaast 

wordt – gezien het veelvuldige voorkomen van de eik en de verschillende sporen van een 

vroegere hakhoutcultuur op de Veluwe – de nadruk gelegd op de eikenhakhoutcultuur.  

                                                           
249 Bijlsma (2002), p. 27. 
250 Zie ook bijlage 4 voor de door Bijlsma (2002) uitgewerkte tabel van deze bosrelicttypen. 
251 Hier wordt in paragraaf 4.2 verder op ingegaan. Zie daarnaast ook hoofdstuk 2 van deze scriptie. 
252 Bijlsma (2002), p. 38. 
253 Bijlsma (2002), p. 47. 
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Marken, malebossen en de eikenhakhoutcultuur  

Het grootste deel van de Veluwse bossen behoorde eeuwenlang tot het type malebos. Een 

malebos is een bos dat in het bezit is van een groep eigenaren die zijn verenigd in een 

maalschap.254 Hiermee wordt zowel het fysieke grondgebied als de organisatie die het 

malebos bestuurde en beheerde bedoeld. Met de term ‘ma(a)l(e)’ wordt ook wel een 

grensaanduiding bedoeld: akkermaalshout was hout dat langs de grens van een akker stond. 

Daarnaast betekent het ook ‘rechtshandeling of rechtszitting’. Een malebos is dan een bos 

waarvan het beheer tijdens gezamenlijk gehouden vergaderingen wordt beslist.255  

Men nam aan dat de maalschappen waren ontstaan uit de oorspronkelijke Veluwse 

bossen.256 Ze dienen dan ook gezien te worden als stukken voormalig natuurwoud die als 

voorraadschuur van zowel hoogopgaand bouwhout (Duits: Hochwald) als laag of 

middelhoog brandhout (Duits: Niederwald) in stand werden gehouden nadat het 

natuurwoud vanwege eeuwenlange begrazing, houtkap en andersoortig gebruik 

grotendeels voor andere belangen had moeten wijken (fig. 4.8).257 Daarnaast hadden 

veertien van de éénentwintig op de Veluwe bekende maalschappen – waarvan de historicus 

Sloet de reglementen transcribeerde – de benoeming van eek in hun statuten opgenomen, 

wat aangeeft dat naast houtwinning eek al vanaf het einde van de Middeleeuwen van groot 

belang was.258 

                                                           
254 De Rijk (1990), p. 68; Bouwer (2008), p. 67.   
255 Verdam (1932), p. 342; Bouwer (2008), p. 68; Neefjes (2018), p. 51-55. 
256 Slicher van Bath (1964); 
257 Martens van Sevenhoven, 1924, p. 98; Neefjes (2018), p. 51. 
258 Goutbeek (2015). 

Figuur 4.6: Een eikencluster op de Wilde Kamp. Op de Veluwse zandgronden 
worden veel van dit soort cirkelvormige (uit genetisch identieke stammen 
bestaande) groepen met eiken aangetroffen. De grote omvang van 
sommige van deze eikenclusters kan er op duiden dat de oorspronkelijke 
(moeder)boom – waarvan de huidige stammen de nakomelingen zijn –  vele 
eeuwen geleden moet zijn gekiemd. Uitgaande van de veronderstelling dat 
veel van deze eikenclusters ontstaan zijn uit hakhout, zouden ze tot wel 
1500 jaar oud kunnen zijn. Recentelijk onderzoek heeft echter uitgewezen 
dat veel van deze eikenclusters hooguit 250 jaar oud zijn. Bron: Copini et al. 
(2006); De Heer (2008). Foto: De Heer (2008).  

Figuur 4.7: De grootste eikenstoof van Nederland is te vinden bij Maanschoten 
(op de Veluwe) en deze heeft een omvang van circa 36 meter. Bron: Ludwig & 
Maes (2006), p. 2. 
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Opkomst en ondergang  

Door de bevolkingstoename in de Middeleeuwen werden de 

bossen steeds schaarser en waren de zandverstuivingen een 

steeds groter probleem voor de beschikbare 

landbouwgronden. Daarnaast nam de macht van de 

territoriale landsheren – hier de Hertog van Gelre – en 

bezitters van heerlijkheden toe, wat zich vooral uitte in 

ontginningen en verdelingen van woeste gronden.259 Als 

gevolg daarvan hebben de bestaande buurtschappen op de 

Veluwe in de Volle Middeleeuwen (12e-13e eeuw) het 

beheer van de gemeenschappelijke gronden in hun 

dorpsgebieden (marken) strakker gereglementeerd.260  

Het woord marke betekent oorspronkelijk grens, maar werd later ook de naam van een 

door een grens omsloten dorpsgebied als ook de gebruikers en eigenaren van de bestaande 

boerderijen in een dorp die gezamenlijk het gebruik van de gemeenschappelijke gronden 

binnen hun territoir regelden. Dat had dan betrekking op het gebruik van die gronden om er 

schapen op te weiden, te plaggen, maar ook om hout uit de gemeenschappelijke bossen te 

halen. Deze gemeenschappelijke bossen worden ook wel malebossen genoemd en werden 

min of meer onafhankelijk van de marken beheerd door de maalschappen waarin 

aanvankelijk alleen de geërfde boeren uit de onmiddellijke omgeving gerechtigd waren, 

maar later – na verkoop van aandelen door deze boeren – ook steeds meer 

grootgrondbezitters en stedelingen.261  

In deze Veluwse malebossen overheerste het opgaande bos tot zeker in de 18de eeuw. Pas 

toen de prijzen voor eek begin 19de eeuw omhoog schoten nam het aandeel hakhout in de 

malebossen toe. Verder kon er binnen de maalschappen ook heide en stuifzand 

voorkomen.262 

Aan het hoofd van een maalschap stond de holtrichter en de vergaderingen van de 

maalschap werden ook wel holtspraken genoemd. De regels met betrekking tot wie er vee 

in het bos mocht laten grazen en welk aandeel hij of zij in de houtopbrengst had, werden – 

evenals de overige administratie en de notulen van vergaderingen – vastgelegd in 

                                                           
259 Bouwer (2008), p. 67. 
260 Elzebroek (2019). 
261 De Rijk (1990); Scholten (2010); Neefjes (2018), p. 52. 
262 Horst (2011), p. 11; Neefjes (2018), p. 51-54. 

Figuur 4.8: Een miniatuur uit het getijdenboek ‘Les Très Riches Heures du duc de Berry’ 
laat het akeren (grazen op eikels) van varkens zien. De bosbegrazing leidde in de 
Middeleeuwen tot open plekken en een uitputting van de grond. Bron: Neefjes (2018), p. 
52; Musée Condé, Chantilly, Frankrijk. 
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maleboeken. Daarnaast was er vaak een tweetal boswaarders in dienst die als een soort 

boswachter dienden. Zij kregen hun loon vaak gedeeltelijk in hout uitbetaald.263 

Tijdens de jaarlijkse houtdeling werden aan alle gerechtigden in het bos hun deel aan hout 

(een bepaald bosvak, of een bepaald aantal stammen) toegewezen door de holtrichter, 

waarna ieder op zijn/haar moment het hout kon oogsten. Men onderhield het bos door er 

af en toe een aantal jonge loten/heesters tussen te planten. Ook probeerde men de 

vernieling door mens en het vee zoveel mogelijk tegen te gaan door bijvoorbeeld de aanleg 

van houtwallen om het complex. Op die manier werd de instandhouding van het bos 

grotendeels aan het bos zelf overgelaten. Als gevolg hiervan zijn veel van de malebossen 

gedegradeerd en vaak gedeeltelijk in heide overgegaan.264  

De middeleeuwse rechtsvorm van de maalschappen verdween aan het einde van de 19de 

eeuw toen zij door de nieuwe Markewet (1886) onder één noemer geschaard werden met 

de markegenootschappen.265  

 

Voorkomen en restanten 

In de dertiende eeuw komen de eerste schriftelijke bronnen voor en vanaf de vijftiende 

eeuw worden de maalschappen steeds vaker vermeld.266 De eerste maleboeken zijn die van 

het Arnhemmerbos (1405), het Putterholt (1448), het Uchelsche Bos (1458), het Rhedense 

en Worthrhedense Bos (1474), het Soerensche Bos (1484) en het Rheder- en Monnikhuizer 

Bos (eind 15de eeuw).267  

Hoewel De Rijk (1990) in zijn artikel over de vergeten Veluwse malebossen stelt dat er van 

de Veluwe circa 28 malebossen bekend zijn, stelt Horst (2011) in zijn masterscriptie dat er in 

totaal minstens 47 maalschappen moeten zijn geweest.268 Horst heeft een lijst van deze 

maalschappen samengesteld op basis van het onderzoek van Slichtenhorst, Sloet, Martens 

van Sevenhoven, Zuiderveen Borgesius en De Rijk en heeft daarnaast de ligging ervan op 

een kaart aangegeven (fig. 4.9).269 Hierop is te zien dat een groot deel van de maalschappen 

zich centraal op de Veluwe voordoet, maar op de Veluwezoom is ook een relatief groot 

aantal te vinden. Kleinere clusters bevinden zich rond Ede en op de Noord-Veluwe. De 

langst in stand gebleven bosmaalsschappen bevinden zich in het hart van de Veluwe: 

gemeente Apeldoorn, Epe, Putten, Ede en Ermelo.270 Opvallend is dat de malebossen vrijwel 

zonder uitzondering op de rijkere zandgronden van de stuwwallen liggen.271  

                                                           
263 Martens van Sevenhoven (1924), p. 96-97. 
264 Martens van Sevenhoven (1924), p. 97-98; Vervloet (1977). 
265 Bijlsma (2002), p. 39; Grupstra (2012). 
266 Slicher van Bath (1964), p. 55; Buis (1985), p. 37. 
267 Sloet (1911); Slicher van Bath (1964), p. 56; Zuiderveen Borgesius (1973); Buis (1985), p. 38-43. 
268 De Rijk (1990), p. 68; Horst (2011), p. 11. 
269 Zie bijlage 5 voor de door Horst samengestelde lijst met maalschappen. 
270 Horst (2011), p. 11. 
271 Neefjes (2018), p. 51. 
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Figuur 4.9: De 47 bekende maalschappen op de Veluwe. In kaart gebracht door Horst (2011), samengesteld uit gegevens van Van 
Slichtenhorst (1654), Sloet (1859), Martens van Sevenhoven (1925), Zuiderveen Borgesius (1973) en De Rijk (1990a). 
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Het oude beheer van de maalmannen heeft landschappelijk een goed herkenbaar bostype 

nagelaten: het zogenaamde ‘boombos’ is nog in sommige oude malebossen te vinden en 

bestaat uit opgaande bomen die er onder het beheer van de vroegere maalschappen ook al 

stonden (fig. 4.10).272 

 

 

 

 

 

                                                           
272 Neefjes (2018), p. 52-53. 

Figuur 4.10: Een ‘boombos’ in het Speulderbosch op de stuwwal tussen Ermelo en Garderen. Een boombos is te herkennen aan de kromme, stammen, de 
lage takinzet en de hoge moskragen aan de stammen. Voor de typische vormen van de ‘dansende’ bomen zijn verschillende verklaringen. Zo zijn de beuken 
waarschijnlijk in een veel lichter bos met veel open plekken door het regelmatig kappen en het agrarisch medegebruik opgegroeid. Bomen in relatief licht 
bos groeien niet alleen naar boven, maar ook naar de zijkant. Ook zou er sprake van negatieve selectie geweest kunnen zijn. Doordat de maalschap vrijwel 
alleen de rechte bomen oogstte, bleven de bomen met een genetische aanleg om krom te groeien over. Ten derde kan het hakhoutverleden een oorzaak 
vormen. De verbrede stamvoet van de bomen kan hier op duiden. Bron: Neefjes (2018), p. 53.     
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Particulier bosbezit en de eikenhakhoutcultuur  

Naast de hierboven genoemde gemeenschappelijke malebossen bestonden er aan het einde 

van de Middeleeuwen nog twee andere categorieën bossen: de domeinbossen en de 

landgoedbossen. De domeinbossen waren in die tijd eigendom van de graven en hertogen 

van Gelre. De landgoedbossen waren particulier bezit van andere leden van de 

middeleeuwse elite.273  

 

De domeinbossen 

De domeinbossen bestonden veelal uit hakhout dat door de graven en hertogen 

geëxploiteerd werd en als brandhout diende. Het hakhout zelf werd ook door houtwallen 

omgeven om begrazing door vee en wild tegen te gaan. Daarom werden deze bosjes 

‘heggen’ genoemd. Niet alle heggen behoorden toe aan de graaf.274 De hertogen van Gelre 

kregen de bossen en heggen waarschijnlijk in bezit door het eerder toegelichte 

‘wildernisregaal’. De graven en hertogen beschouwden zich hierbij in de praktijk – terwijl 

                                                           
273 De Rijk (1994), p. 170. 
274 Bouwer (2008), p. 60; Vervloet (2011), p. 28. 

Figuur 4.11: De ‘Generale caart van de adelyke hovesate Middagten’, getekend door Bernt Elshof in 1729, geeft een overzicht van het landgoed Middachten. 
In de eerste helft van de 18de eeuw bestond het uit 94 kavels (waarvan een paar verder weg gelegen percelen niet zijn weergegeven) en was daarmee circa 
475 hectare groot. Het noorden ligt in de linker benedenhoek. De illustraties maken duidelijk dat de jacht en de veeteelt in de 17de en 18de eeuw van belang 
waren voor de adellijke bevolking. Bron: Paquay (2002), p. 108; Kaartenboek Middachten.  
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het om leengoed ging – als eigenaren van de woeste gronden voor zover die geen eigendom 

vormden van geestelijke instellingen, steden of van de lagere adel.275 Daarnaast hebben de 

Gelderse graven in de eerste helft van de 14de eeuw veel landerijen, waaronder ook 

bospercelen, aangekocht en daarmee in bezit gekregen.276 Het Nederrijkswald ten zuiden 

van Nijmegen, De Moft ten noorden van Wageningen en de Oosterbeekse heggen vormden 

zo omstreeks 1500 AD de belangrijkste Gelderse domeinbossen.277 

 

De landgoedbossen 

Omtrent het particuliere bosbezit is minder bekend dan dat van de overheid en van de 

maalschappen, omdat archieven van particuliere bezittingen in het algemeen niet binnen 

ons bereik zijn. We mogen echter aannemen dat het particuliere bosbezit vóór het midden 

van de 17de eeuw weinig betekenis had en dat er van een duidelijk bosbeheer nog geen 

sprake was. Wel wisten belangrijke grootgrondbezitters – zoals de heer van Middachten – 

reeds vóór 1500 AD allerlei bossen en andersoortige terreinen op de Veluwe te verwerven 

om er hout voor eigen gebruik te telen (fig. 4.11). In het kohier der verponding (of 

grondbelasting) dat voor de provincie Gelderland omstreeks 1650 is opgemaakt, zijn dan 

ook betrekkelijk weinig particulieren wegens bosbezit aangeslagen. Bij de meeste kastelen 

vond men wat opgaand hout en tot enkele andere (zoals Doorwerth en Middachten) 

behoorden natuurbossen waaruit de heer zijn brandhout en timmerhout haalde (fig. 

4.12).278 Toch moet de perceelsgewijze hakhoutcultuur met een min of meer vaste omloop 

er sinds de Late Middeleeuwen zeker hebben plaatsgevonden.279 Het eek werd als 

hakhoutproduct in de 17de eeuw vaak belangrijker dan het hout zelf, doordat de vraag naar 

eikenschors door het toenemende aantal leerlooierijen toe nam.280 Naast deze 

gebruiksbossen met opgaande bomen en/of hakhout, hadden de particulieren vaak ook nog 

houtwallen in bezit die dienden voor het telen van ‘akkermaalshout’ voor het eigen gebruik 

en voor de verkoop.281 

Het particuliere bezit nam na de 17de eeuw geleidelijk in omvang toe doordat de al op de 

Veluwe aanwezige kastelen evolueerden tot uitgebreide landhuizen en er daarnaast ook 

steeds meer nieuwe landhuizen werden aangelegd.282 Ook ontstond er meer belangstelling 

voor de jacht en verschenen er jachtregelingen voor de Veluwe waardoor het jachtbos 

beschermd werd. Zo liet koning-stadhouder Willem II op de Veluwezoom bij zijn Hof te 

Dieren een wildbaan aanleggen waar hij voornamelijk op hert kon jagen (fig. 4.13).283  

                                                           
275 Bouwer (2008), p. 54-55. 
276 Meihuizen (1953), p. x-xi. 
277 Martens van Sevenhoven (1924), p. 98; Bouwer (2008), p. 61. 
278 Martens van Sevenhoven (1924), p. 105-106; Vervloet (2011), p. 28-29. 
279 Goutbeek (2015), p. 16. 
280 De Rijk (1990). 
281 Aalbers (1982); Paquay (2002), p. 124. 
282 Martens van Sevenhoven (1924), p. 91; Vervloet (1977); Storms-Smeets (2011). 
283 Vervloet (1977). 
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Figuur 4.12: Een 16de-eeuws wandtapijt van Jean Grenier waarop de verschillende activiteiten van het verwerken van hout zijn 
weergegeven. Bron: Goutbeek (2015), p. 17. 

Figuur 4.13: Een kaart van ‘Syn Hoocheyts Wiltbaen tot Dyren’, gemaakt door landmeter N. van Geelkercken in 1648. Koning-stadhouder Willem II liet een 
jachtslot bouwen en creëerde een grote wildbaan omgeven door een hoge houten schutting en voorzien van allerlei wild, maar met name hert.  
Bron: Gelders Archief, toegangsnr. 1551, inventarisnr. 1-2194; Storms-Smeets (2011), p. 34. 



100 
 

Toen er in de 19de eeuw grote veranderingen op zowel technisch als maatschappelijk vlak 

plaatsvonden, heeft het particuliere bezit voor het eerst een tijdperk van bloei gekend. Om 

de staatsschulden na de Napoleontische tijd te delgen, werden de domeingronden verdeeld 

en aan particulieren verkocht om er land- en bosbouw te gaan bedrijven.284 Daarnaast had 

de industriële revolutie tot gevolg dat bebossing werd gestimuleerd doordat er een grote 

vraag naar mijnhout en eikenschors voor de leerlooierijen ontstond. Zo vonden de eerste 

grote heideontginningen ten behoeve van bos (voornamelijk grove den) plaats.285 Ook werd 

er op grote schaal eikenhakhout aangelegd en werden de bestaande hakhoutbossen 

verbeterd.286 Omtrent de verspreiding van de meest voorkomende boomsoorten op de 

Veluwe heeft Sloet Oldhuis in 1843 een statistiek gemaakt, waaruit blijkt dat van de 24.000 

hectare bos er ruim 13.000 ha. eiken- en elzenhakhout waren, 6.100 ha. opgaande eiken en 

beuken en 4.600 ha. grove dennen.287  

 

Het einde van de eikenhakhoutcultuur 

Toen na 1880 de eikenschorsprijzen daalden door de komst van alternatieve looistoffen, is 

het percentage hakhout op de Veluwe sterk verminderd.288 Ook daalden de 

brandhoutprijzen door de introductie van steenkool en petroleum na 1900.289 Toen in 1908 

ook nog eens een schimmelsoort (de eikenmeeldauw) het eikenhakhout bedreigde, is na 

een korte opleving van de cultuur ten tijde van de Tweede Wereldoorlog, de economische 

betekenis ervan voorgoed verdwenen. De natuurbeschermingsorganisaties – zoals 

Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer – die eind 19de eeuw/begin 20ste eeuw ontstonden 

telen vandaag de dag nog hakhout op kleine schaal uit cultuurhistorische overwegingen en 

als natuurbeheervorm.290 

De oude eikenhakhoutbossen zijn vandaag de dag nog als een duidelijk bostype in het 

Veluwse landschap te herkennen. De spaartelgen van het voormalige eikenhakhoutbos 

hebben vaak een verbrede stamvoet en een ondergronds steeds verder uitdijende stoof (fig. 

4.14).291  

 

                                                           
284 Van der Helm (1886); Vervloet (1977; 2011).  
285 Van Lonckhuizen (1916); De Rijk (1994); Bouwer (2008). 
286 Vervloet (1977); Goutbeek (2015). 
287 Martens van Sevenhoven (1924), p. 105-106.  
288 Martens van Sevenhoven (1924), p. 107; Goutbeek (2015), p. 18-19. 
289 Van Oosten Slingeland (1958), p. 63. 
290 Goutbeek (2015), p. 19. 
291 Bijlsma (2002), p. 84-85; Den Ouden, Copini & Sass-Klaassen (2009), p. 84; Goutbeek (2015), p. 113. 
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Figuur 4.14: Een spaartelgenbos op landgoed Vilsteren te Ommen. Het voormalige hakhout is te herkennen aan de verbrede boomvoeten en de 
ondergrondse stoofverdikkingen. Spaartelgenbomen van circa vijftig jaar oud kunnen een wortelgestel en een stobbe van wel honderd tot 
tweehonderd jaar oud hebben waardoor ze met een storm vaak omwaaien. Bron: Goutbeek (2015), p. 113.  
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§ 4.2  Het Asselt als productiebos 

 

Door het type bos zoals dat nu in Het Asselt voorkomt te bestuderen, kan er wellicht een 

uitspraak gedaan worden over het voormalige gebruik en de ouderdom van deze boskern. 

Dit gebruiksverleden geeft – zoals we in de vorige paragraaf hebben ondervonden – vaak 

een inzicht in de eigendomssituatie van het bosgebied. In deze paragraaf zal daarom eerst 

de aard van het type bos in Het Asselt onderzocht worden, voordat de bezitsgeschiedenis 

van het bosgebied vanaf de Late Middeleeuwen uitgebreid behandeld wordt. Ten slotte 

zullen ook de in Het Asselt aanwezige en voor deze periode relevante structuren opnieuw 

bekeken worden. 

 

De gebruiksgeschiedenis van Het Asselt  

De huidige bosvegetatie van Het Asselt bestaat veelal uit vreemd gevormde, opgaande 

bomen. Naast een klein aantal beuken en berken en een paar met dennenbos begroeide 

stroken bestaat het bos van Het Asselt grotendeels uit eikenbomen. Deze eikenbomen 

hebben vaak een sterk verbrede stamvoet en daarnaast vind je er op veel plekken twee of 

meer stammen dicht bij elkaar. Deze uiterlijke kenmerken vormen sterke aanwijzingen voor 

een verleden als eikenhakhoutbos.292 De nu opgaande eikenbomen vormen een 

spaartelgenbos dat ontstaan is doordat er op alle oude stoven één telg gespaard is. Dit werd 

                                                           
292 Bijlsma (2002); Goutbeek (2015); Neefjes (2018). 

Figuur 4.15: Een foto van het bos in Het Asselt (februari 2018). De eikenbomen in Het Asselt zijn veelal vreemd gevormd en hebben vaak een dikke 
stamvoet. Dit duidt op een verleden als eikenhakhoutbos en daarmee ook op een hoge ouderdom van deze bomen (spaartelgen). Ook het feit dat er 
op veel plekken in Het Asselt twee of meer eikenstammen heel dicht bij elkaar staan is een teken dat ze van dezelfde hakhoutstoof afkomstig zijn.  
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sinds begin 20ste eeuw in veel meer bossen gedaan door natuurorganisaties zoals 

Natuurmonumenten.293 Tegenwoordig doet Natuurmonumenten hier qua bosbeheer zo 

weinig mogelijk, zodat het bos vanzelf verandert in een natuurlijker bos. Het bos lijkt met 

haar vreemd gevormde bomen bekleed met mos en de vele dode stammen die her en der 

op de grond liggen dan ook steeds meer op een oerbos (fig. 4.15).294  

 

Bosrelictkenmerken  

Naast de hierboven genoemde kenmerken die duiden op een hakhoutverleden en daarmee 

wellicht ook op een aanzienlijke ouderdom van het bos, zijn er ook andere eigenschappen 

van een bosgebied zoals Het Asselt die kunnen wijzen op het bestaan van een oude boskern. 

Zo maakt Bijlsma (2002) in zijn artikel over de Veluwse bosrelicten gebruik van een overzicht 

van kenmerken van “ancient woodland” van Rackham (1990) en stelt dat die grotendeels 

ook voor de Nederlandse bossen opgaan.295 Het overzicht blijkt een groot aantal kenmerken 

te bezitten die voor Het Asselt opgaan en daarmee ook een inzicht geven in het voormalige 

gebruik van bos:  

1.  Toponiemen en veldnamen duiden op bos 

Zoals in hoofdstuk 2 bleek, stamt de naam ‘Het Asselt’ zeer waarschijnlijk van (de ligging 

van) een vroegere bosvegetatie (en bosbeheervorm) af. Aangezien de naam vanuit een 

taalkundig oogpunt daarnaast zeer waarschijnlijk van minimaal middeleeuwse ouderdom is, 

kan veronderstelt worden dat Het Asselt in ieder geval in de (Vroege) Middeleeuwen al een 

bebost gebied is geweest.296 En vermoedelijk is het – ondanks het wellicht wisselende 

bosbeheer – tot op heden continu bebost geweest. 

2.  Boswallen als grens 

Vooral het deel van de grenswal aan de westelijke kant van Het Asselt is nog van 

aanzienlijke grootte (fig. 4.16). De wal bestaat uit een verhoging aan de binnenzijde en een 

greppel aan de buitenzijde (de westelijke zijde) en heeft daarmee wat weg van een 

wildkerende wal. Het is mogelijk dat de wal door de eigenaren van het bosgebied is 

aangelegd alszijnde een grenswal om daarmee hun eigendom aan te duiden.297 Maar 

daarnaast bood een dergelijke wal een goede bescherming tegen de vraat van dieren.  

3.  Het voorkomen van grind-, zand-, ijzer- en leemkuilen, zaagkuilen, 

‘eekschillersputjes’ en poelen  

Op meerdere plaatsen in Het Asselt komen kuilen voor. Van één kuil kan gezien de grote 

hoeveelheid grind in en om de kuil met vrijwel zekerheid gezegd worden dat het om een 

grindwinningskuil gaat. De ‘grote kuil’ zou – zoals eerder besproken – een ijzerkuil of een 

poel kunnen aanduiden die te relateren is aan de middeleeuwse ijzerindustrie. De andere 

                                                           
293 Maes & Rövekamp (2002); Goutbeek (2015), p. 19; De Wit (2019). 
294 Vereniging Natuurmonumenten (2001). 
295 Rackham (1990); Bijlsma (2002), p. 83. 
296 Van Berkel & Samplonius (1989). 
297 Vervloet (1977); Bijlsma (2002). 
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kuilen in (het noorden en oosten van) het boslandschap zouden wellicht zaagkuilen of 

eekschillersputjes kunnen voorstellen (fig. 4.17).298 Het is namelijk goed mogelijk dat de in 

Het Asselt aanwezige hakhoutpercelen ooit voor de productie van (onder andere) 

eikenschors gediend kunnen hebben. De vondst van een tweetal fragmenten van 17de- 

eeuwse kleipijpjes laat in ieder geval zien dat het goed mogelijk is dat hier vlak na de 

Middeleeuwen nog bosarbeiders aan het werk zijn geweest.  

4.  Het voorkomen van oude, vreemd gevormde bomen 

Zoals zojuist verteld, komen er in Het Asselt veel vreemd gevormde bomen voor. De 

spaartelgen met een sterk verbrede stamvoet en de verschillende plekken waar twee 

eikenstammen dicht op elkaar staan vormen samen een sterk argument voor een 

eikenhakhoutgeschiedenis van Het Asselt.  

5.  Scherpe grenzen in de ondergroei 

Naast de vele opgaande bomen vind je – als het gaat om de vegetatie – in Het Asselt vrijwel 

alleen adelaarsvaren. Deze soort staat bekend als een typische oud bosplant, omdat deze 

varen zich alleen heel langzaam vegetatief kan vermeerderen, waardoor het vaak eeuwen 

duurt alvorens deze zich in een bosgebied op grotere schaal heeft gevestigd.299 De scherpe 

grens in deze begroeiing kan wijzen op bodembewerking of vormen van ander landgebruik 

in het verleden, zoals de eikenhakhoutcultuur (fig. 4.18).300  

                                                           
298 Een eekschillersputje is een kuil waarin de eekschillers konden staan om niet te hoeven bukken bij het 
schillen van de eikenstammetjes. Bron: Gazenbeek (1996). 
299 Rackham (1990); Bijlsma (2002); Den Ouden et al. (2010).  
300 Honnay, De Grote & Hermy (1998); Bijlsma et al. (2001); Bijlsma (2002); Clerkx & Bijlsma (2003). 

Figuur 4.16: De tegenwoordig sterk geërodeerde grenswal aan de westkant van Het Asselt bestaat uit een greppel aan de buitenzijde en een 
ophoging aan de binnenzijde. Foto gemaakt in februari 2018. 
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Uit deze lijst met bosrelictkenmerken blijkt dat Het Asselt zeer waarschijnlijk een oude 

boskern is, waarbij het nu aanwezige bos nog de relicten van een voormalig 

eikenhakhoutbeheer vormen en daarmee van hoge ouderdom kunnen zijn. Als we naar de 

geomorfologische en bodemkundige omstandigheden kijken, blijkt dat het meer specifiek 

om Bijlsma’s (2002) bosrelicttype “bos op gestuwd preglaciaal” gaat. Dit type komt namelijk 

voor op de mineralogisch rijkere bodems in gestuwd preglaciaal en plaatselijk ook op lemig 

dekzand en op lössleem meestal als holtpodzolen in of op grindrijk (lemig) zand.301 In 

geomorfologisch opzicht is dit bosrelicttype vrijwel beperkt tot de hoge stuwwal en het 

terrein is overwegend vlak of zwak hellend. Het komt ook voor op de smeltwaterterrassen 

grenzend aan de hoge stuwwal van de oostelijke Veluwe en van Garderen, maar niet op de 

zeer leemarme smeltwaterwaaiers, omdat deze vaak zo sterk gepodzoleerd zijn in de loop 

der millennia dat hier uiteindelijk alleen heide kon groeien.302  

 

 

 

                                                           
301 Bijlsma (2002), p. 38. 
302 Bijlsma (2002), p. 39-47. 

Figuur 4.17: Een illustratie van een zaagkuil uit 1870. Een zaagkuil is 
(zoals de naam al doet vermoeden) een kuil ten behoeve van het in de 
lengte door midden zagen van boomstammen. Dergelijk soort kuilen 
zijn in Engeland tot in de 19de eeuw in gebruik geweest. Bron: Noe 
(2016). 

Figuur 4.18: Een foto van jonge bladeren van de adelaarsvaren op de 
wal van de grote kuil. Op de achtergrond zijn de opgaande 

eikenbomen te zien. Foto genomen in mei 2019. 
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De bezitsgeschiedenis van Het Asselt 

Veel van het huidige bos van het relicttype op gestuwd preglaciaal heeft als particulier bos 

of als marken- of malebos een geschreven gebruikshistorie die teruggaat tot in de 16de of 

17de eeuw.303 Van een aantal bossen hoger gelegen op de stuwwal is echter niet geheel 

duidelijk of het oorspronkelijk malebossen zijn geweest die later in particuliere handen zijn 

geraakt. Het betreft de Onzalige bossen, de Essop en ook Het Asselt.304  

 

Een geschiedenis als malebos? 

Voor een vroegere functie van Het Asselt als malebos zijn tot op heden geen valide 

aanwijzingen gevonden. Maleboeken van het bos zijn niet gevonden en dus zijn we 

overgeleverd aan de overige literatuur omtrent de malebossen en maalschappen. Martens 

van Sevenhoven rekent het in 1924 nog tot de malebossen, maar in 1925 echter al niet 

meer.305 Horst schaart Het Asselt in zijn scriptie wel onder de maalschappen, maar hij heeft 

het bos vrijwel zeker verward met het qua naam sterk vergelijkbare Asselter Bos nabij 

Apeldoorn.306 

Hoewel een deel van de Veluwse malebossen uit hakhoutbos bestond, ging het vaker om 

opgaand bos. Zoals zojuist behandeld, kent Het Asselt een geschiedenis als eikenhakhoutbos 

en dit sluit dan ook niet uit dat het bosgebied geen malebos is geweest. Echter, het veel 

vaker in een malebos voorkomende bostype ‘boombos’ lijkt geheel niet aanwezig te zijn in 

Het Asselt.   

Aangezien er tot op heden niet bewezen kan worden dat Het Asselt een geschiedenis als 

malebos kent, moeten we daarom aannemen dat dit niet het geval was en dat het bos al 

vroeg in particulier bezit is gekomen. Dat sluit ook aan bij de eigendomssituatie zoals we die 

in de vroegst beschikbare bronnen uit de Late Middeleeuwen kennen waarin het bos 

particulier eigendom van de Heren van Middachten was. Het is niet uitgesloten dat hierbij 

wellicht aanvankelijk ook nog veel dorpsgenoten aandelen in het bos hebben gehad.307 

 

Kasteel Middachten 

Het geslacht Van Middachten wordt voor het eerst in een oorkonde uit 1190 AD genoemd, 

waarin Jacob van Mithdac of Michdat als getuige diende bij een transactie van de graaf van 

Gelre. Een gelijknamig huis komt pas veel later in de archieven voor. De eerste vermelding 

van het huis Middachten stamt namelijk uit 1315, toen Everardus de Middachten het huis in 

                                                           
303 Bijlsma (2002), p. 38. 
304 Martens van Sevenhoven (1924), p. 91-92; Scholten (2010). 
305 Martens van Sevenhoven (1924;1925); De Rijk (1990a), p. 76. 
306 Horst (2011). 
307 De Rijk (1990), p. 76; Paquay (2002). 
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leen opdroeg aan Reinald, graaf van Gelre. Van deze 

burcht is zeer weinig bekend, zelfs de exacte locatie blijft 

een raadsel.308  

Uit archiefstukken blijkt dat in het voorjaar van 1354 een 

kapel op Middachten is gesticht. Onder Hendrik van 

Middachten volgden er grote bouwactiviteiten die 

duiden op de aanleg van een nieuwe burcht.309 Deze 

burcht werd gebouwd op een verhoging in de 

uiterwaarden. Dit was een uitstekende plaats voor een 

verdedigingswerk en heeft aanvankelijk dan ook als een 

kasteel gefunctioneerd, voordat het omgebouwd werd 

tot een uitgebreid landhuis (fig. 4.19 en 4.20).310 

Het landgoed Middachten is tot 1625 via overerving 

ononderbroken in handen gebleven van de familie Van 

Middachten. Hierna volgden de families Van Raesfelt (1625-1678), Van Reede (1678-1844) 

en Bentinck (1844-heden).311  

                                                           
308 Van Immerseel (2002), p. 9; Keverling Buisman (2019). 
309 Van Immerseel (2002), p. 9. 
310 Fennema (2012; 2019); Keverling Buisman (2019). 
311 Paquay (2002), p. 105; Poorthuis (2019). 

Figuur 4.19: Een uitsnede van een detailkaart van kasteel Middachten met 
omgrachting, getekend door Nicolaes van Geelkercken in 1652. Bron: Van 
Immerseel (2002), p. 11; Gelders Archief. 

Figuur 4.20: Een foto van kasteel Middachten zoals het er 
tegenwoordig uitziet. Foto genomen in december 2019. 
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Het Asselt als particulier bos van Middachten 

De geschiedenis van landgoed Middachten is over een periode van minstens 600 jaar te 

volgen. Over de vroegste eeuwen blijft onze kennis echter gering. Duidelijk is dat Het Asselt 

eeuwenlang particulier eigendom van de Heren van Middachten is geweest voordat het in 

1678 een leenrechtelijke verhouding met het kasteel kreeg (fig. 4.23).312 Na 1795 werd het 

weer privé-eigendom dat in 1922 afgestoten werd en in handen van Natuurmonumenten 

terecht kwam.313 De vraag is nu hoe vroeg het bos in bezit van Middachten kwam. 

Een archiefstuk uit het Gelders Archief laat zien dat het bos in ieder geval in 1445 al in het 

bezit van Middachten was (fig. 4.22):  

“Johan van Arkel, richter tot Arnhem en van Veluwenzoom, Wijnant Ridder, Steven Ploegh en 

Johan Gruter, gerichtslieden, verklaren:  

1. dat Derick Putseler onder ede getuigd heeft dat hij heeft horen zeggen dat doorGerit 

Stockhof dat deze, toen hij bouwknecht bij Henrik van Middachten, ritter was, meer dan 10 

of 12 voeder hout had helpen houwen en laden van de heggen van Tasselt, welk hout naar 

Middachten was gevoerd zonder dat iemand zich daarover beklaagde..” (20 december 

1445).314 

                                                           
312 In het Gelders Archief (toeg. 0522, inv. nr. 1.01-359) is een extract op papier van 1678 AD uit het leenboek 
van Gelre overgebleven waarin Godert van Rheede een deel van zijn goederen (waaronder het Huis 
Middachten en de ‘Tasselt’) in leen overdraagt aan de staten van Gelre. 
313 Paquay (2002), p. 105 & 124. 
314 Gelders Archief, toeg. 0522, inv. nr. 1.01-54. 

Figuur 4.21: Een aquarel van ‘’t oude huys Middachten’ met het omringende landschap, gemaakt door Jan de Beyer in 
1742. Hij maakte daarbij gebruik van een oudere afbeelding van het kasteel uit het derde kwart van de 17de eeuw.  
Bron: Paquay (2002); Poorthuis; collectie W. Hoogeland.  
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Dat hier expliciet over tien tot twaalf karrevrachten hout wordt gesproken, vormt een sterk 

argument dat Het Asselt aan het einde van de Middeleeuwen al een hakhoutbos was, 

aangezien de oogst van hoogopgaande dikke stammen voor bouwhout destijds nooit in 

‘voeder’ uitgedrukt werd.315 Vanaf 1648 kan in ieder geval met zekerheid gezegd worden 

dat er uitsluitend hakhout, ‘struikhout’ of ‘akkermaalshout’ zoals regelmatig genoteerd, 

stond: 

“.. De Tasselt zal Zijne Hoogheid geheel of gedeeltelijk in de wildbaan mogen opnemen, de 

waarde van dit bosch, dat geheel uit akkermaals- of struikhout bestaat, zal dan getaxeerd 

worden en het aan Zijne Hoogheid vrijstaan, met toestemming van eerstgenoemden, het in 

eigendom over te nemen..” (5 april 1648).316 

Uit deze overeenkomst tussen Reijner van Raesvelt (de Heer van Middachten destijds) en 

Aernoudt van Beaumont (‘raad en gecommitteerde van den prins Wilhem van Orange’) blijkt 

dat Van Raesvelt toestaat dat de heining van de wildbaan van Willem van Oranje door zijn 

bos Het Asselt geplaatst wordt. Deze eigendomsoverdracht van Het Asselt heeft uiteindelijk 

echter nooit plaats gehad, zo blijkt uit enige archiefstukken (van tussen 1655 en 1658) met 

klachten over de door het wild aangerichte schade aan het hout.317  

Tot aan die tijd (de eerste helft van de 17de eeuw) bracht het bosbestand kennelijk wel 

genoeg brandhout op. Zo ging men er in 1613 vanuit dat een jaarcapaciteit van 1500 talholt 

(100 takken van een bepaalde lengte) haalbaar was.318 Uit een krantenartikel van 1877 blijkt 

                                                           
315 Spek (2019). 
316 Gelders Archief, toeg. 0522, inv. nr. 1.01-319. 
317 Gelders Archief, toeg. 0522, inv. nr. 1.01-319. 
318 Zo blijkt uit archiefstukken (GA, toeg. 0522, inv. nr. 1.01-254 & 1.01-319); Paquay (2002), p. 124. 

Figuur 4.22: Een foto van het 15de-eeuwse acte, op perkament geschreven en met een uithangend zegel. In deze acte heeft Johan van Arkel, de 
notaris, onder andere vastgelegd dat Gerit Stockhof meegeholpen heeft het uit Het Asselt afkomstige hout naar het kasteel Middachten te vervoeren.  
Bron: Gelders Archief, toegangsnr. 0522, inventarisnr. 1.01-54.  
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dat er ook in de 19de eeuw nog talhout, dat in Het Asselt geproduceerd was, door de heer 

van Middachten verkocht werd (fig. 4.24).  

Hoewel Het Asselt rond 1600 AD dus al lange tijd in het bezit van de Heren van Middachten 

was, blijkt uit verscheidene archiefstukken van begin 17de eeuw echter wel dat verschillende 

dorpsgenoten aandelen in het bos hebben gehad: 

“Reijner van Raesfelt, heer tot Hervelt en joffrou Anna van Raesfelt, dochter tot Hervelt, 

verklaren dat zij het recht van verwin bekomen hebben aan het bosch van Middachten 

genaamd den Tasselt en andere percelen en alsnu verschreven hebben, ten behoeve van 

Wilhelma Tullekens, weduwe Willem Huijgen, uit deze percelen een rente van 225 gulden 

jaarlijks, in stede van de rente, genoemd in den brief van 10 juli 1611. Ten overstaan van 

Johan van Goltstein, richter tot Arnhem, Rijck Snellenborch en Dries Jacopsz, geërfden.” (16 

april 1623).319  

Uit dergelijke verwinbrieven blijkt dat voornamelijk Van Raesvelt het recht van verwin op de 

houtwinning in Het Asselt heeft verkregen, nog voordat hij in 1625 het landgoed 

Middachten in bezit kreeg.320 

 

 

 

                                                           
319 Gelders Archief, toeg. 0522, inv. nr. 1.01-245. 
320 Gelders Archief, toeg. 0522, inv. nr. 1.01-245, 1.01-268 & 1.01-294. 

Figuur 4.23: Een schematisch model voor de grondeigendom en grondexploitatie van Middachten 
rond 1600 AD, opgesteld uit gegevens uit het pachtboek van 1569 en de leenregistratie vanaf 
1430. Te zien is dat Het Asselt rond het jaar 1600 in ieder geval in volledig eigendom van de Heren 
van Middachten was. Het Middachter Bos was daarentegen – evenals het huis – een leenbezit. 
Bron: Paquay (2002), p. 112. 

Figuur 4.24: Een krantenartikel van de 
Arnhemsche Courant uit 1877 waarin 

aangekondigd staat hoeveel hout er uit Het 
Asselt toentertijd verkocht zou worden. 

‘Schelhout’ betekent talhout: eikenhout dat van 
de bast ontdaan was dat voor de run gebruikt 

werd. Bron: Van Dale (1898); Delpher. 

 

https://www.geldersarchief.nl/bronnen/archieven?mivast=37&mizig=210&miadt=37&miaet=1&micode=0522&minr=26776814&miview=inv3&milang=nl&mialg=
https://www.geldersarchief.nl/bronnen/archieven?mivast=37&mizig=210&miadt=37&miaet=1&micode=0522&minr=26776814&miview=inv3&milang=nl&mialg=
https://www.geldersarchief.nl/bronnen/archieven?mivast=37&mizig=210&miadt=37&miaet=1&micode=0522&minr=26776814&miview=inv3&milang=nl&mialg=
https://www.geldersarchief.nl/bronnen/archieven?mivast=37&mizig=210&miadt=37&miaet=1&micode=0522&minr=26776814&miview=inv3&milang=nl&mialg=
https://www.geldersarchief.nl/bronnen/archieven?mivast=37&mizig=210&miadt=37&miaet=1&micode=0522&minr=26776814&miview=inv3&milang=nl&mialg=
https://www.geldersarchief.nl/bronnen/archieven?mivast=37&mizig=210&miadt=37&miaet=1&micode=0522&minr=26776814&miview=inv3&milang=nl&mialg=
https://www.geldersarchief.nl/bronnen/archieven?mivast=37&mizig=210&miadt=37&miaet=1&micode=0522&minr=26776814&miview=inv3&milang=nl&mialg=
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Het Asselt en haar structuren op historische kaarten  

De oudste kaart die is overgebleven waar Het Asselt duidelijk op afgebeeld staat, is een 

kopie uit 1648 van een kaart die oorspronkelijk uit 1629 stamt (zie hoofdstuk 2, fig. 2.26).321 

De kaart toont duidelijk de omgrenzing van het bosgebied aan. De grenzen lopen hier nog 

iets anders dan tegenwoordig. Wat opvalt, is dat er middenin de afbeelding van deze “kaart 

van ’t Asselt” een kleine cirkel met daarnaast de tekst “put” geschreven staat.  

Een tweede gekleurde manuscriptkaart van Het Asselt (uit hetzelfde jaar) geeft wederom de 

ligging van de put aan (fig. 4.25 en 4.26). Ook is de begrenzing van het bos opnieuw goed te 

zien. Rond de wal lijkt een struweelrand of bosrand te liggen. Aangenomen kan worden dat 

het groen binnen de omwalling ook bos voorstelt. Wat de witgekleurde deelgebieden op 

deze kaart voorstellen, is echter niet duidelijk. Wellicht vormen dit kleine ontboste percelen. 

Een derde kaart uit 1648 is de door Nicolaes van Geelkercken getekende kaart van “de 

Wiltbaen” (fig. 4.13). De kaart toont het omheinde jachtgebied van koning-stadhouder 

Willem II en geeft daarmee ook een vrij gedetailleerd beeld van de omgeving van 

Middachten. Willem II had in 1647 het Hof te Dieren aangekocht en vele bossen in bezit 

weten te krijgen om er vervolgens zijn persoonlijke jachtgebied van te maken.322 Te zien is 

                                                           
321 Bijlage 6 geeft deze historische kaart beter weer en bevat ook een transcriptie van het handschrift zichtbaar 
onder de tekening. 
322 De Rijk (1990); Poorthuis (2019).  

Figuur 4.25: ‘T’asselt’ afgebeeld op een historische manuscriptkaart gemaakt op 22 maart 1648, door Van Lindt. De kaart dient 180° graden gedraaid te 
worden; het noorden ligt op deze kaart namelijk aan de onderkant. Naast de duidelijke omgrenzing van Het Asselt is ook de ligging van de Rouwenberg 
(linksboven) en de aangrenzende bossen weergegeven. De bijlage (6) toont een vergrootte versie van deze afbeelding en ook een transcriptie van het 
handschrift in de hoeken. Bron: Gelders Archief, toegangsnr. 0522, inventarisnr. 1.14-596A. 
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dat “’t Asselsche bos” in 1648 gedeeltelijk binnen deze omheining viel. Het vormde daarmee 

onderdeel van de wildbaan van Willem II, maar de grond bleef in eigendom van de heer van 

Middachten: Reiner van Raesvelt destijds.323 Andere bossen die binnen de omheining vielen, 

waren het Dyrense bosch, het Nesper bosch, het Ellekomse bos, Het Onsalige bos, een deel 

van het Middachterbos evenals een deel van het Rheder bos. De N-Z-georiënteerde wal die 

door Het Asselt loopt en een knik maakt ter hoogte van de grote kuil, vormt wellicht nog 

een relict van deze houten omheining van de wildbaan (fig. 4.27).324 Op de kaart van de 

wildbaan is het weliswaar moeilijk te zien waar de omheining precies door Het Asselt heeft 

gelopen, de ‘put’ lag er in ieder geval net binnen (zie hoofdstuk 2, fig. 2.28).  

Aangezien de grote kuil van Het Asselt op alle drie de kaarten uit 1648 – en dus ten tijde van 

de aanleg van de wildbaan – staat aangeduid als put, kan vastgesteld worden dat de grote 

kuil dus zeker in deze tijd al aanwezig was en dat men blijkbaar dacht (of wist?) dat het om 

een (water)put ging welke wellicht al in de Middeleeuwen gevormd is. Een andere mogelijke 

verklaring voor het ontstaan van de grote kuil van Het Asselt is dat deze pas in 1648 is 

aangelegd als drinkplaats voor het wild in de wildbaan. Dit lijkt aannemelijk aangezien het 

bekend is dat Willem II een paar ‘hertekolken’ (ook wel ‘Put’) liet aanleggen als drinkplaats 

voor de herten die in deze wildbaan geïmporteerd werden. De ligging van één van deze 

hertekolken is bekend (namelijk aan ‘de Lange Juffer’) en werd in 1911 in de ‘Gids voor 

Dieren en Omstreken’ beschreven onder zowel de naam hertekolk als put. De hier gevonden 

put bestond uit een cementen kom die gevuld werd met water dat met een daarnaast 

gelegen pomp van een diepte van ongeveer 4 m omhoog gehaald werd. Op oude 

wandelkaarten wordt deze hertekolk dan ook aangegeven als ‘Put’.325  

 

  

                                                           
323 Martens van Sevenhoven (1925), p. 84-85; De Rijk (1990). 
324 Zie ook hoofdstuk 2, fig. 2.34 voor de ligging van deze wal. 
325 Leeman (2019). 

Figuur 4.27: Een foto van een lijnvormige verhoging in Het Asselt. Het is 
moeilijk om te zien, maar de vier opgaande bomen centraal op de foto staan 
net ietsje hoger. Samen met de LD-kaart is te zien dat hier ook een 
verhoging (wal?) door Het Asselt loopt. Foto genomen in februari 2018.  

Figuur 4.26: Een uitsnede van de door Van Lindt getekende 
manuscriptkaart ‘T’asselt’ uit 1648. Het noorden ligt wederom aan de 
onderkant van deze afbeelding. Naast de donkere vlek staat geschreven 
‘De putt’. Onder de zogenoemde put is nog een licht, langwerpig figuur 
getekend. Het handschrift ernaast is echter moeilijk te ontcijferen ( ‘De …’) 
en de betekenis van de structuur blijft dan ook nog onbekend. Bron: 
Gelders Archief, toegangsnr. 0522, inventarisnr. 1.14-596A. 
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Figuur 4.28: “Caarte van den Onsaligen Bosch, Essop en den Rouwenberg” uit 1729. De kaart dient ongeveer 90° tegen de klok ingedraaid te worden; 
het noorden ligt nu rechts in de kaart. Geheel links op de kaart (ten zuidoosten van ‘Den Tasselt’) ligt kasteel Middachten. Het kaarsrechte pad van de 
Rouwenberg doorkruist “Den Onsaligen Bosch” en komt vervolgens langs het “Ellekomse Bos”. Ook zijn ten noorden van het kasteel en aangrenzend 
aan de Onzalige bossen nog “Den Hoogen Essop” en “Den Lagen Essop” te vinden. Bron: het kaartboek van Middachten. Foto gemaakt door E. Storms. 

Figuur 4.29: Een uitsnede van een topografische kaart gemaakt door M.J de Man tussen 1802 en 1812. Op de kaart is een deel van het landschap van de 
Veluwezoom aan het begin van de 19de eeuw te zien. De overgang van de relatief vlakke en natte gronden waar kasteel Middachten op gelegen is naar het 
reliëfrijke stuwwallandschap waar Het Asselt onderdeel van uitmaakt, is goed zichtbaar. Bron: De Man (1984).  
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Bijna een eeuw later – in de tijd dat de graveurs Adolf van der Laan en Hendrik De Leth het 

pas verbouwde kasteel van Middachten met de nieuw aangelegde tuinen en parken vanuit 

verschillende gezichtspunten in beeld brachten – bracht Bernt Elshof (officieel Gelders 

landmeter) in 1729 een kaartboek uit waarin het gebied dat aan Middachten toebehoorde 

nauwkeurig was opgemeten en ingetekend.326 Op de kaart (fig. 4.28) is de ligging van het 

kasteel van Middachten en haar toebehorende gronden naast de rivier de IJssel te zien. Ten 

westen van het kasteel zijn “Den Rouwen Berg” met nog iets westelijker “Den Tasselt” 

gelegen. Het Asselt staat op deze kaart duidelijk als een bebost gebied afgebeeld. 

Driekwart eeuw later lijken Het Asselt en haar omgeving er nog nagenoeg hetzelfde uit te 

zien (fig. 4.29). Het Asselt vormt samen met de Onzalige Bossen een bosenclave tussen de 

ogenschijnlijk gedegradeerde gronden hier bovenop de stuwwal. 

In een tweede kaart uit het kaartenboek van Middachten – tevens gemaakt door Bernt 

Elshof in 1729 – staat “’t Asselsche bosch” centraal (4.30). De kaart toont duidelijk de 

begrenzing van het bosgebied dat vandaag de dag Het Asselt genoemd wordt, maar geeft 

minder opvallend ook de ligging van “Den Rouwenberg”, “Den Onzaligen Bosch” en “de 

Reeder Duynen” weer. Wat in ieder geval duidelijk uit beide kaarten van Bernt Elshof blijkt, 

is dat Het Asselt in deze tijd ook nog altijd een dichtbebost gebied was. Bovendien is het 

relatief grote aantal onheilspellende namen hier opvallend. 

                                                           
326 Paquay (2002), p. 105. 

Figuur 4.30: “Caart van ’t Asselsche Bosch”  uit 1729. Bron: Kaartboek van Middachten. Foto gemaakt door E. Storms. 
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Deze door Bernt Elshof gemaakte kaarten laten zich goed vergelijken met de eerste 

kadastrale opnames van 1811 tot 1832 (zie hoofdstuk 2, fig. 2.27).327 De kadastrale kaart uit 

1822 toont de ligging van de bossen Het Asselt, het Onzalige Bos en het Domeine Veld, allen 

binnen de gemeente Dieren. Het Asselt is pas later onder het grondgebied van de gemeente 

Rheden gekomen. De bijbehorende tafel van deze minuutplan laat zien dat Het Asselt 

(perceelnr. 35) in het eerste kwart van de 19de eeuw inderdaad in het bezit was van 

Middachten, wat destijds W.G.F., grave van Reede was (fig. 4.31). Verder toont deze tafel 

dat het soort eigendom een akkermaalsbos betreft met een omvang (in huidige Europese 

groottematen) van zo’n 56 ha.  

                                                           
327 Paquay (2002), p. 105. 

Figuur 4.31: Fragment van de tafel toebehorend aan de in figuur 2.28 (hoofdstuk 2) getoonde minuutplan, sectie M, blad 003. Bron: 
Beeldbank RCE (2019). 

Figuur 4.32: Een uitsnede van de gedigitaliseerde kadastrale kaart van Gelderland van 1832. Het rood omcirkelde gebied geeft de ligging van 
Het Asselt weer. Bron: HISGIS (2019). 
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Een andere, meer moderne kaartenbron genaamd HISGIS (historisch Geografisch 

Informatiesysteem) geeft ongeveer dezelfde gegevens weer; namelijk dat het om een 

bosgebied in het bezit van baron W.G.F van Reede gaat (fig. 4.32). Wat opvalt, is dat er een 

kleiner perceel met dennenbos binnen de grenzen van Het Asselt ligt. Dit deel van Het Asselt 

bestaat tegenwoordig nog steeds uit dennenbos (fig. 4.33). 

 

Conclusie 

De huidige bosvegetatie van Het Asselt bestaat uit een spaartelgenbos dat nog vele 

bosrelictkenmerken herbergt. Zo vormen de etymologische betekenis van de naam Het 

Asselt, de ondergroei bestaande uit adelaarsvaren en de verschillende in het boslandschap 

aanwezige structuren een bewijs van de hoge ouderdom van Het Asselt als bosgebied. 

Daarbij vormen de vele vreemd gevormde eikenbomen de relicten van een voormalige 

eikenhakhoutcultuur. Het Asselt diende dan ook als een gebruiksbos voor het produceren 

van eek en voor het telen van brandhout voor de kasteelheer – de heer van Middachten – 

en voor de verkoop. Aanvankelijk (net na de Middeleeuwen) zullen er meerdere 

gerechtigden zijn geweest die aandelen in het bos hadden, maar aan het einde van de 17de 

eeuw vormde Het Asselt in ieder geval een particulier (hakhout)bos van Middachten.   

 

 

 

 

Figuur 4.33: Het perceel dennenbos in het noorden van Het Asselt. De bodem is flink omgewroet door de wilde zwijnen. Foto genomen in maart 2018. 
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5.  Conclusies en aanbevelingen  
 

§ 5.1  Conclusies 

De Veluwe wordt gekenmerkt door het glooiende stuwwallandschap dat tegenwoordig 

voornamelijk uit bos, heide, stuifzand met verspreid wat dorpjes en steden bestaat. Dit 

stuwwallandschap heeft sinds haar ontstaan in het Saalien voortdurend onder invloed van 

de mens gestaan. Al sinds de prehistorie maakt de mens dankbaar gebruik van het 

afwisselende landschap door er bijvoorbeeld hout ten behoeve van een vruchtbare 

akkergrond te kappen of er grondstoffen voor andere doeleinden te winnen. Het uiterlijk 

van het Veluwse landschap zoals wij dit nu kennen is dan ook het resultaat van zowel de 

natuurlijke als antropogene processen die zich hier in het verleden hebben afgespeeld. 

Gebleken is dat Het Asselt als omgrensd bosgebied dankzij haar ligging (relatief hoog, maar 

met geringe afhelling) binnen het Veluwemassief, vermoedelijk al sinds de Vroege 

Middeleeuwen bestaat en een bijzonder antropogeen verleden kent. Naast een paar 

structuren met een natuurlijke oorsprong, zijn er namelijk vele structuren en archeologische 

oppervlaktevondsten te vinden die doen herinneren aan een bijzonder verleden van 

antropogene activiteiten.  

Zo lijkt de middeleeuwse ijzerindustrie de grootste impact op het boslandschap van Het 

Asselt te hebben gehad. De vondst van vele fragmenten middeleeuws aardewerk, 

klappersteen en ijzerslak, in combinatie met de aanwezigheid van antropogene structuren, 

vormen vrijwel onomstotelijk bewijs dat er in de Vroege tot Volle of zelfs Late 

Middeleeuwen ijzerproductie heeft plaatsgevonden in Het Asselt. De structuren vormen 

hierbij wellicht de relicten van bouwwerken van een voormalige (seizoens)nederzetting ten 

behoeve van deze vroege ijzerindustrie.  

Dit vermoeden past zeker binnen het huidige algemene beeld van de Veluwse 

middeleeuwse ijzerindustrie, waarbij de ijzerwinning en –productiecentra zich voornamelijk 

op de centrale tot zuidelijke Veluwe bevinden. Dankzij de vele nieuwe archeologische 

gegevens (van Het Asselt, maar ook van andere recente onderzoeken) wordt de omvang en 

het tijdsbestek waarin het zich afspeelde steeds meer duidelijk. Hierdoor mag de 

middeleeuwse ijzerindustrie op de Veluwe dan ook met recht grootschalig genoemd 

worden. 

De impact die deze grootschalige industrie op de Veluwse bossen moet hebben gehad is dan 

ook niet gering. Ondanks de forse houtkap, bleek de Veluwe aan het einde van de 

Middeleeuwen toch nog grotendeels bebost te zijn geweest. Een aantal bosrelicten bestaat 

vandaag de dag nog uit ‘oud bos’ dat vaak te herkennen is aan bepaalde eigenschappen 

zoals de vorm waarin het bos nu voorkomt en het voorkomen van oudbossoorten.  

Hoewel veel oud bos in voormalige malebossen gevonden wordt, blijkt dat Het Asselt zeer 

waarschijnlijk geen geschiedenis als malebos, maar als een particulier van de heer van 
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Middachten kent. Aanvankelijk (net na de Middeleeuwen) zullen er meerdere gerechtigden 

zijn geweest die aandelen in het bos hadden, maar aan het einde van de 17de eeuw vormde 

Het Asselt in ieder geval een particulier (hakhout)bos van Middachten. De vele vreemd 

gevormde eikenbomen vormen daarbij de relicten van een voormalige eikenhakhoutcultuur 

die er moet zijn uitgeoefend. Het Asselt diende in die tijd dan ook als een gebruiksbos voor 

het telen van brandhout voor de kasteelheer en daarnaast vermoedelijk ook voor het 

produceren van eek voor de verkoop aan leerlooierijen.  

Terugkomend op de centrale onderzoeksvraag ‘Hoe zag de landschaps-, bezits- en 

gebruiksgeschiedenis van het eeuwenoude bos Het Asselt er over de periode vanaf de Vroege 

Middeleeuwen tot het heden uit en hoe past het verhaal van Het Asselt in het bredere beeld 

van de Veluwe?’, kan dan ook gesteld worden dat Het Asselt een bijzondere oude boskern 

vormt met een interessante geschiedenis die goed in het algemene beeld van de Veluwe 

past. 

De naam ‘Het Asselt’ verklapt al dat het omgrensde gebied bij haar oorsprong in de Vroege 

Middeleeuwen zeer waarschijnlijk uit een soort bosvegetatie bestond. Dit zou heel goed 

‘heesterhout (kreupelhout/hakhout) op een hoge zandgrond of in een half open bos’ 

betekend kunnen hebben. En aangezien het duidelijk is geworden dat de heer van 

Middachten Het Asselt ook als particulier eikenhakhoutbos heeft gebruikt na de 

Middeleeuwen, is het verleidelijk om ook een relatie te leggen met een gebruikshistorie als 

eikenhakhoutbos ten tijde van de middeleeuwse ijzerproductie.  

Het zou heel goed mogelijk zijn dat de bosvegetatie van Het Asselt al voordat de heer van 

Middachten het als een particulier hakhoutbos gebruikte, bestond uit hakhoutbos. Zoals 

bekend is bij de productie van ijzer namelijk veel houtskool (van voornamelijk eikenhout) 

nodig om de ijzerovens van brandstof te voorzien. Met andere woorden: wie in de directe 

omgeving van zijn ijzerovens een bosgebied beschikbaar had om grote hoeveelheden 

eikenhakhout mee te produceren, kon de benodigde brandstof (houtskool) voor de eigen 

ovens relatief gemakkelijk produceren en hoefde deze brandstof niet elders aan te kopen en 

aan te voeren, met alle kosten en moeiten vandien.  

Met andere woorden: de eikenhakhoutvegetatie en de ijzerwinningssporen van Het Asselt 

maken onderdeel uit van een en hetzelfde middeleeuwse verhaal! Dat is het verhaal van 

een boseigenaar (wellicht eerst de Karolingers, daarna de graven van Hamaland en nog later 

de graven/hertogen van Gelre) die bovenop de Zuidwest-Veluwse stuwwal in de Vroege en 

Volle middeleeuwen ijzer produceerde met behulp van eigen grondstoffen (klapperstenen 

uit de stuwwal en eikenhout) van het eigen omringende bosgebied. Hiermee lijkt de 

historische en ruimtelijke samenhang van natuur en cultuur van Het Asselt op logische wijze 

verklaard.   
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§ 5.2  Aanbevelingen 

De verschillende in het Asselt aanwezige relicten weerspiegelen de antropogene activiteiten 

die hier in een ver verleden zijn uitgevoerd en vormen daarmee vandaag de dag wellicht wel 

relicten met een hoge cultuurhistorische waarde. Door natuurlijke erosie en het gedrag van 

fauna worden deze structuren echter bedreigd. In mijn ogen is het dan ook van belang 

allereerst door middel van verder archeologisch onderzoek de precieze aard van de 

structuren te bestuderen, zodat er vervolgens bepaald kan worden of het inderdaad 

bijzondere middeleeuwse relicten betreft. Mocht dit het geval zijn, dan is het voor 

toekomstig onderzoek en ter educatie wellicht van belang dergelijke structuren proberen te 

behouden. Dit kan gedaan worden door afrasteringen te plaatsen om wilde zwijnen en 

mensen buiten te houden. Het plaatsen van informatiebordjes (bijvoorbeeld bij de grote 

kuil) kan daarnaast helpen bij het bewustzijn scheppen en daarmee de interesse in het 

culturele erfgoed creëren. Dergelijke initiatieven zijn reeds aanwezig (bijvoorbeeld 

“erfgoed-gezocht”) en tonen aan dat er op deze manier eerder een waardering van een 

structuur kan worden opgemaakt met al dan niet het gevolg van bescherming. 

Ook zou het een goed idee zijn om de levende oudbosrelicten op de Veluwe beter in kaart 

te brengen en bijvoorbeeld een overzicht maken op basis van gebruik en/of type bos. Het 

hakhoutbos, houtwallen met hakhout en individuele stoven zijn door hun historie, 

genetische oorsprong en ouderdom een waardevol en onvervangbaar fenomeen waar we 

zuinig op moeten zijn. Hoewel er vooral op de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug nog vrij 

veel voormalig hakhoutbos voorkomt, vormt dit nog niet één procent van het totale 

bosoppervlak van Nederland. Dit areaal wordt echter jaarlijks kleiner en meer aandacht en 

bescherming van het nog resterende hakhout is dan ook van harte aan te bevelen.328 

Verder onderzoek kan zich daarnaast richten op de Veluwse ijzerproductie in het algemeen. 

Veel vragen met betrekking tot verschillende aspecten van de ijzerproductiecentra zijn nog 

niet bekend. Hierdoor is het ook moeilijk om een precieze oorsprong van de structuren in 

Het Asselt aan te wijzen. Ook blijft het de vraag waar de grote hoeveelheden ijzer naartoe 

zijn gegaan en wie de grootste machthebbers hierbij waren. 

Ten slotte zou het kunnen belonen om verdere archiefstukken die betrekking tot de 

eigendomsverhoudingen en de gebruiksgeschiedenis van Het Asselt te transcriberen. Zo 

vind je in het Gelders Archief onder de toegang Huis Middachten (0522) stukken over de 

inkomsten en uitgaven van de heer van Middachten (18de-19de eeuw) en over de 

houtverkopingen van de 19de eeuw.  

 

 

 

                                                           
328 Maes & Rövekamp (2005); Ludwig & Maes (2006). 
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Gelders Archief (GA) te Arnhem 

Toegang 0522 Huis Middachten 

  Inventarisnr. 1.01-54. Stukken van algemenen aard, 20 december 1445. 

  Inventarisnr. 1.01-245. Stukken van algemenen aard, 16 april 1623. 

  Inventarisnr. 1.01-254. Stukken van algemenen aard, 9 januari 1615. 

  Inventarisnr. 1.01-268a. Stukken van algemenen aard, 9 november 1618. 

  Inventarisnr. 1.01-268b. Stukken van algemenen aard, 16 april 1623. 

  Inventarisnr. 1.01-294a. Stukken van algemenen aard, 16 juli 1631. 

  Inventarisnr. 1.01-294b. Stukken van algemenen aard, 24 februari 1632. 

  Inventarisnr. 1.01-319. Stukken van algemenen aard, 5 april 1648. 
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Bijlage 1 – ’t Asselt, 1648 
Een kaart van het bos Het Asselt uit 1648. Het betreft een kopie van een kaart van Van 
Geelkercken uit 1629. Bron: Gelders Archief, toeg. 0522, inv. nr. 1.14-595-0002. 
 

Transcriptie 

Den 15 febrijarij des jaren 1629. heb ick anders: door vast / 

vanden Edele here van Gelderlant dit ??ortiun van T’Asselt Bos /  

gemackt, oen de qùestie tùssen de Edele heren doo Middagten /  

als Ripperda ten niet te leggen, hebbe vortzegt een oùer ?agen /  

va? dat vorschreven Dat gemackt ende Groot bevonden een euvistigs / 

Morgen een eeun halve Dat terovsa?? heb ick dit bedertijdest. /  

 Nic. van Geelkercken Geouet Gweia / 

   1648 / 
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Bijlage 2 - Overzicht van de Geologische en archeologische perioden  
 

Bron: Neefjes (2018), p. 9. 
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Bijlage 3 – Bekende benamingen van het bos in het verleden 

 
 

Topografische kaarten (Topotijdreis329):330 

1830: geen aparte benoeming, maar het lijkt onderdeel van het Middagter Bosch te zijn.331 

1850: ’t Asselt 

1872 - 1957: ’t Ansselt. 

1958 - heden: Het Asselt 

 

Kadastrale kaarten (HisGis332 & Beeldbank RCE333);  

1822: ’t Asselt, minuutplan Dieren, sectie M ‘de Nessep’. 

1832: plaatselijke benaming onder ‘de Nessep’. Verder geen naam Asselt waar te nemen. 

 

Overige historische kaarten (Gelders Archief334 & Archief Middachten): 

1648: t‘ Asselt.335  

1648: t’ Asselse bos.336 

1729: ’t Asselsche Bosch.337 

 

Archiefstukken (Gelders Archief): 

1445 - 1682: (Den/De) Tasselt338 

 

 

 

                                                           
329 http://topotijdreis.nl/ 
330 Via Topotijdreis.nl, Kadaster (2019). 
331 topotijdreis. 
332 http://hisgis.fa.knaw.nl/ 
333 https://beeldbank.cultureelerfgoed.nl/ 
334 https://www.geldersarchief.nl/ 
335 kaart van Van Geelkercken (1648), gelders archief, toeg. 0522, inv. nr. 1.14-595-0002. 
336 kaart van ‘deWiltbaen’ van Van Geelkercken (1648), Gelders archief, toeg. 1551, inv. nr. 1-2194. 
337 kaart van Elshof (1729), kaartboek Middachten. 
338 Meerdere stukken uit het Gelders archief, toeg. 0522, inv. 1.01- (1445; 1615; 1618; 1623 (2x); 1631; 1632; 

1648; 1678; 1682). 
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Bijlage 4 -Tabel van de bosrelicttypen op de Veluwe 
 
Ze zijn weergegeven als landschappelijke eenheden binnen de historisch-geografische en 
fysiografische eenheden. Het ecologisch belang van lijn- en puntvormige 
landschapselementen binnen de bosrelicttypen is aangegeven. Bron: Bijlsma (2002), p. 24, 
tabel 1. Naar De Bont (1996) en Kremers & De Waal (1999). 
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Bijlage 5 – Lijst van de 47 bekende Veluwse maalschappen 
 

Bron: Horst (2011), p. 17-18; naar: Van Slichtenhorst (1654); Sloet (1859); Martens van 

Sevenhoven (1925); Zuiderveen Borgesius (1973); De Rijk (1990a). 
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Bijlage 6 – Manuscriptkaart ’t Asselt 22 maart 1648 
 

Bron: Gelders Archief, toeg. 0522, inv. nr. 1.14-596A. 

 

Transcriptie: 

(Links onder):  

Scala van 100. Rhoeden Rhijnlants 

?us gemeeten ende gevaartijkt Den 22. Martij 1648. / 

tenver Kecht vande hoek ?: gebaren heeren. Reinier van Raesfelt / 

heere t? Middachten, hervelt, weertp. Door mij. /  

VanLindt gesworen Lantmeeter e? f?rsend om ? / 

 

(rechts boven): 

De supersicies vanden Vlae? des T’asselt, be ? rche het op ende afadekten? / 

de? berghe, is in sijn geheel 29031. Roeden  Rsijnlants wenden 48. marg / 

gcj? ende 231. tsordes Rsijnlants, het afgebad?h ? veel A. is groot - / 

9117. roedes, vaen 15. marges ende 115. roeden Rsijnl ? ? lijst alsoo g? / 

deel B. 19914 roedes. Doen . 33 marges ende 114. roedes. /  


