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Voorwoord
Ooit was ik op zoek naar elzenbroekbos. Ik had het gezien in Oost Polen en ik wilde graag
weten hoe het er in Nederland uitzag. Met een topografische kaart en een bodemkaart in de
hand liep ik veel ”verdachte” plekken in Gelderland af om steeds weer te constateren dat er
geen elzenbroek stond en dat het aanwezige bos op rabatten stond. Later toen ik studenten
van Saxion begeleidde bij cultuurhistorische inventarisaties van landgoederen bleek dit
verschijnsel nog veel ruimer verspreid en scheen er in de Graafschap en Salland geen
landgoed of er was wel minimaal een rabattenbos. Studenten vroegen mij naar de ouderdom
en ik moest toegeven dat ik het niet wist. Toen ik voor mijn studie landschapsgeschiedenis op
zoek was naar een onderwerp om op af te studeren kwam de geschiedenis van rabatten weer
bovendrijven. Ik ging in mijn omgeving navragen en kortweg kwam het er op neer: algemeen
aanwezig, iedereen herkent het maar niemand weet er het fijne van. Ook prof. dr. Theo Spek
vond het een kennislacune. Dat was voor mij een goede stimulans om het onderwerp op te
pakken met het voor u liggende resultaat.
Pas veel later realiseerde ik me hoe dit onderwerp precies past in mijn ontwikkeling als (HBO-)
docent/onderzoeker. Begonnen als student cultuurtechniek aan de Landbouwhogeschool in
Wageningen studeerde ik samen met Harry de Coo in 1982 af op de groei en het beheer van
essenhakhout in het Kromme Rijn gebied. Nu 38 jaar later, studeer ik af op een vergelijkbaar
onderwerp, waarbij ik dankbaar gebruik heb gemaakt van wat ik in mijn eerste studie, in mijn
voormalige werk bij de bacheloropleiding milieukunde, in mijn huidige werk op de
bacheloropleiding archeologie en in mijn studie landschapsgeschiedenis heb geleerd.
Veel meer nog dan bij mijn afstuderen 38 jaar geleden, ben ik me ervan bewust dat ik deze
studie alleen heb kunnen afronden dankzij de hulp van anderen. In willekeurige volgorde: Jan
Schoemaker van de Stichting Anitya voor zijn onvermoeibare inzet, belangstelling en
praktische hulp op het Kranengoor. Mijn collega’s Jop Brijker en Kristoff Derveaux en de
studenten Laura van de Pol en Kelly Naber voor hun hulp bij het (veld-)werk op het
Kranengoor. Collega Roeland Emaus voor het bewerken van de profielfoto’s in Agrisoft.
Collega’s Pim Alders en Wilko van Zijverden en Ronald Frederiks voor hun warme
belangstelling en stimulans. Erik van den Berg, Piet Bremer, Bert Groenewoudt, Jan Janse,
Patrick Jansen, Karel Leenders, Ger van den Oetelaar, Theo Spek en Hein Vera voor het
leveren van belangrijke literatuur en het delen van hun inzichten. Peter Bijvank, Ciska van de
Genugten en Jan Janse voor nuttige tips. Jim van Laar voor het wijzen van de weg naar de
speciale collectie van de WUR. Daniel Postma voor het becommentariëren van mijn
interpretatie van de proefsleuf op het Kranengoor. Arnoud Maurer voor de analyse van de
pollenmonsters. Ronald van Immerseel voor het sturen van foto’s van het kasboek van het
Kranengoor en de discussie over de inhoud ervan, de lezing van de manuscriptkaarten en het
commentaar op hoofdstuk 5. Dieneke van Krimpen voor haar hulp bij de transcriptie van
enkele lastige passages in het kasboek. Etienne van de Hombergh voor zijn hulp in het
Regionaal Archief Zutphen. Jullie enthousiasme en onbaatzuchtige toewijding waren
onbetaalbaar.
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Mans Schepers was onmisbaar als kritische begeleider en stimulans om het toch nog net even
verder of beter uit te zoeken, maar nooit zonder goede suggesties of bruikbare literatuur. Ook
was hij niet te beroerd om te helpen bij het schaven van het profiel en determineren van de
zaden in het pollenmonster.
Het management van de School voor Business Building and Technology van Saxion Hogeschool
ondersteunde mijn gehele mastertraject financieel en moreel. Dat was een belangrijke steun
in de rug.
En tenslotte mijn vrouw Astrid voor haar hulp bij het veldwerk en het redigeren van dit
rapport. Maar meer nog voor haar liefde en geduld die voor mij vaak het verschil maakten
tussen een heidens karwei en het uitvoeren van een boeiend onderzoek.
Zutphen, 25 oktober 2020
Adri Mulder
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Samenvatting
Rabatten zijn een algemeen verschijnsel in de Nederlandse zandlandschappen. Rabatten zijn
door mensen aangelegd in laaggelegen, natte gebieden door op regelmatige afstanden sloten
te graven en de uitgekomen grond te gebruiken om de tussenliggende bodem op te hogen.
Aangenomen wordt dat dit gebeurde op van oorsprong natte percelen die zonder deze
ingreep ongeschikt waren voor bosbouw of akkerbouw.
Ondanks of misschien beter nog dankzij het algemene voorkomen is er tot nu toe weinig
aandacht besteed aan de geschiedenis van rabatten. De cultuurhistorische waarde van deze
landschapselementen is dan ook onbekend. Terwijl een afweging van de cultuurhistorische
waarden van rabatten met andere waarden noodzakelijk gemaakt wordt door actuele
ontwikkelingen. Dit betreft klimaatverandering, veranderende oogstmethoden van hout en
achteruitgang van de biodiversiteit, die leiden tot ingrepen in het landschap.
Daarom is voor dit onderzoek de volgende hoofdonderzoeksvraag geformuleerd:
Wat is de geschiedenis en de cultuurhistorische waarde van de rabattenbossen in de
Graafschap?
Voor de Graafschap is gekozen om twee redenen. Allereerst is het een gebied waar veel
rabatten voorkomen. Ten tweede waren deze rabatten voor een deel in handen van
grootgrondbezitters, die veel hebben betekend voor de landbouwtechnische ontwikkeling in
de 18e en 19e eeuw. Hun geschriften vormen een belangrijke bron van onderzoek.
De vroegste geschiedenis van de rabatten is onduidelijk, het is onbekend waar de techniek van
rabatten vandaan kwam en hoe deze in de praktijk is toegepast. Daarom is een aanpak van
het onderzoek op verschillende schaalniveaus nodig. Gekozen is voor (inter-)nationaal(Nederland en aangrenzende delen van West-Europa), regionaal- (Graafschap), lokaal(landgoed) en detailniveau (rabat). Doordat de functie en waardering van rabatten in de loop
van de tijd is veranderd, heeft het onderzoek zich ook bezighouden met
veranderingsprocessen, waarbij het gebruik van tijdsvensters inzicht bood. Daar waar de
klassieke, historische benadering met literatuur- en archiefonderzoek onvoldoende inzicht
biedt, is zij gecombineerd met veld- en laboratoriumonderzoek en GIS-technieken.
De onderscheiden onderzoeksthema’s zijn:
a. Ontstaan en ontwikkeling van rabatten in Nederland
b. Techniek van aanleg en beheer van rabatten
c. Verspreiding en huidig areaal van rabatten in de Graafschap
d. Waardering en perspectief
Resultaten en conclusies
Rabatten worden in Nederland aangelegd na 1705 en mogelijk eerder na beëindiging van de
Tachtigjarige oorlog. Vermoedelijk is dit begonnen in Brabant. Het woord rabat komt in de
tweede helft van de 19e eeuw in gebruik in de bosbouw. Rabatten werden in eerste instantie
aangelegd om op slecht ontwaterde zandgronden de teelt van eikenhakhout mogelijk te
maken ten behoeve van de productie van run uit eek (eikenschors). In de 19e eeuw werden
ook dennenbossen aangelegd op rabatten. Met stijgende lonen en het beschikbaar komen van
9

synthetische looistoffen werd de productie van eek onrendabel en werd in de 20e eeuw het
hakhout geleidelijk omgezet in opgaand bos.
In totaal zijn in de Graafschap 1324 rabatpercelen onderscheiden met een gezamenlijke
oppervlakte van 746,3 ha. Rabatpercelen variëren sterk in grootte tussen 82 m2 en 7,7 ha met
een gemiddelde grootte van 0,56 ha. Rabatpercelen komen in de Graafschap met name voor
in de laagten van het kleinschalige dekzandlandschap en landschap van laat pleistocene
rivierterrassen (59%), en in mindere mate op overstromingsvlakten (17%). Uitgaande van de
gehanteerde definitie van rabatperceel kunnen percelen met evenwijdig lopende rabatten
worden ingedeeld in enkelvoudige, tweevoudige en meervoudige percelen, met een, twee of
geen trekker. Hiertoe behoort 83% van de rabatpercelen. Vrijwel alle rabatpercelen maken
onderdeel uit van een groter bos- of rabatcomplex.
Rabatpercelen werden vooral aangelegd door rijke grootgrondbezitters. Een vergelijking van
de aanpak van twee ervan, van Goltstein en van Heeckeren, uit respectievelijk de 18e en de
19e eeuw op respectievelijk het Kranengoor en ’t Waliën laat, naast grote overeenkomsten,
ook enkele verschillen zien. Op het Kranengoor werden de rabatpercelen vlakdekkend
aangelegd, terwijl op het Waliën de rabatpercelen onderdeel vormden van een groter geheel
van bosaanleg, waarin ook hogere gronden waren opgenomen. Er zijn aanwijzingen dat de
hakhoutteelt op het Kranengoor in de 18e eeuw voor de eigenaren voldoende geld opbracht
om de aanleg te rechtvaardigen. Voor het Waliën moet dit voor de 19e eeuw sterk worden
betwijfeld. Op beide landgoederen blijkt een grote variatie in rabatbreedte (2,5-5m). Bij de
aanleg van de rabatten is een veel ingewikkelder werkwijze gehanteerd dan uit het
archiefonderzoek is gebleken. Uit het veldonderzoek bleek dat de ca. 0,5 m dikke ophooglaag
van een rabat in drie lagen kan worden onderverdeeld. De lagen konden worden
onderscheiden op basis van ondersteboven liggende plaggen.
Op basis van drie voorgestelde criteria: diversiteit, gaafheid en ouderdom, kan er een
onderscheid worden aangebracht in de cultuurhistorische waarde van rabatpercelen. Dit
onderscheid kan worden gebruikt om waardevolle rabatpercelen te behouden en in andere
situaties de rabatten op te ruimen of te kiezen voor niets doen.
Aanbevelingen
Nader onderzoek kan de in dit rapport gelegde basis verbreden naar andere delen van
Nederland om te komen tot een nationaal beeld van de geschiedenis van rabatten. Onderzoek
naar de mogelijke aanleg van rabatten in Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen is wenselijk
vanwege het voorkomen van rabatten in Duitsland. Meer proefsleuven kunnen duidelijkheid
brengen over de in andere situaties en in andere tijden gehanteerde aanlegmethoden. Bij
onderzoek is een multidisciplinaire aanpak gewenst.
Terreinbeheerders van rabattenbossen wordt aangeraden om onderzoek te laten uitvoeren
naar de cultuurhistorische waarde van deze bossen. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van
de in dit rapport ontwikkelde methodiek. Samen met de economische waarde, de ecologische
waarde, de belevingswaarde en de potenties voor het vasthouden van water kan dit een basis
bieden voor het maken van keuzes voor de toekomst van rabattenbossen.
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1. Inleiding
1.1 Aanleiding en stand van het onderzoek
Wie de bossen op de laaggelegen zandgebieden van Overijssel en Gelderland doorkruist, stuit
al snel op rabatten. Inventarisaties van archeologiestudenten ten behoeve van
Natuurmonumenten, Geldersch Landschap en Kasteelen en Landschap Overijssel getuigen
hiervan1. Rabatten zijn ontstaan in laaggelegen, natte gebieden door op regelmatige
afstanden sloten te graven en de uitgekomen grond te gebruiken om de tussenliggende
bodem op te hogen (fig. 1.1). Aangenomen wordt dat rabatten werden aangelegd op van
oorsprong natte percelen die zonder deze ingreep ongeschikt waren voor bosbouw of
akkerbouw 2,3. Rabatten komen momenteel zowel voor in afvoerloze laagten in het
dekzandgebied als in overstromingsvlakten van beken.

Fig. 1.1 Rabatten op landgoed Voorstonden in februari 2020 (foto A. Mulder)

Al vanaf de tweede helft van de Middeleeuwen werden de elzenbroekbossen in de natste
delen van de beekdalen geëxploiteerd als hakhout. Of deze hakhoutbossen direct op rabatten
werden geplant of dat dit later is gebeurd, is onbekend. Door de toenemende bevolkingsdruk
in de Middeleeuwen nam de oppervlakte bos af. In de beekdalen werden de bossen omgezet
in hooi- en weilanden4. De ontwikkeling begon in de zuidelijke Nederlanden. Momenteel
wordt aangenomen dat in Zuid-Nederland de ontbossing van de zandgronden al in de
1

Het gaat om cultuurhistorische inventarisaties van meer dan 50 gebieden in de periode van 20122019, voornamelijk in Gelderland en Overijssel. De rapportages zijn digitaal beschikbaar bij de
betreffende organisaties en bij Saxion Archeologie.
2
Jansen et al. 2012, 98
3
Stortelder et al.1998, 205
4
De omzetting ging niet zonder horten of stoten. De toename van de bevolking fluctueerde en daarmee
ook de druk op de ontginning van het bos.
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Middeleeuwen en in Oost Nederland in de 16e en de 17e eeuw werd voltooid5. Of dit het ook
het einde betekende van alle elzenbroekbossen moet worden betwijfeld. Op de Hottingeratlas
(ca 1780) komt langs bijvoorbeeld de Baakse beek tussen Vorden en Ruurlo nog veel
opgaande begroeiing voor6. Er zijn aanwijzingen dat er al rabatten werden aangelegd aan het
begin van de 18e eeuw7. Wolf vond in zijn studie naar de geschiedenis van de
elzenbroekbossen dat in 16% van de bestaande elzenbroekbossen op zandgronden rabatten
zijn aangelegd.
In de 19e eeuw zijn rabatten aangelegd bij de bebossing van natte heidevelden na verdeling
van de markegronden. Deze ontginningen worden in verschillende bronnen beschreven, maar
zelden worden hierbij de rabatten uitgebreid behandeld 8. Buis gaat in zijn lijvig proefschrift
over de geschiedenis van het bos in Nederland tot 1850 kort in op het fenomeen. Dat het
woord rabat in dit meer dan 1000 pagina´s tellende proefschrift welgeteld één keer wordt
genoemd is opmerkelijk9. Veel auteurs in die tijd spraken van sloten of grachten en dijken10.
Jansen en van Benthem gaan uitvoeriger op de aanleg van rabatten in. Zij laten de aanleg van
rabattenbossen beginnen bij de uitbreiding van het areaal eikenhakhout op de nattere
gronden als gevolg van de stijging van de prijzen van eikenschors11. Op welke periode zij
doelen is niet duidelijk. De prijs van eikenschors heeft in de 18e en 19e eeuw sterk
gefluctueerd en het verloop voor 1700 is onduidelijk. Wellicht is de opkomst van de bewerking
van huiden en de daarvoor benodigde eikenschors aan het einde van de 15e eeuw
verantwoordelijk voor de hogere prijs voor eikenschors en daarmee voor de aanleg van meer
rabatten.12 Onderzoek naar de Velderbossen in Brabant laat zien dat er ook een connectie is
met de aanleg van hakhoutbossen en de jacht. Mogelijk werd een deel van de sterrenbossen
die in de tweede helft van de 17e eeuw en aan het begin van de achttiende eeuw werden
aangelegd in rabatten uitgevoerd13. Volgens Dirkx is de aanleg van rabatten in de 19e eeuw
een gevolg van de omschakeling van elzenhakhout naar eikenhakhout14.
Na de introductie van de kunstmest aan het einde van de 19e eeuw verloren veel marginale
hooilanden hun rendabiliteit, werden verlaten en konden (meestal tijdelijk) weer dichtgroeien
tot elzenbroekbos 15. In deze broekbossen werd regelmatig gekapt voor brandhout. Of hierbij
ook rabatten werden aangelegd is onbekend. De 20e eeuw betekende de definitieve nekslag
voor de hakhoutcultuur. De prijs van eek (looistof uit eikenschors) daalde door de
beschikbaarheid van synthetische looistoffen en veel hakhout werd ontgonnen tot bouw- of
grasland. Toch hield het hakhout bij de grootgrondbezitters vaak nog lang stand vanwege het
belang voor de jacht. Nog in 1924 wordt melding gemaakt van de aanleg van rabatten in
combinatie met dennenaanplant16. Opgaand bos was voor de jagende grootgrondbezitter een

5

Van Beek 2009, 493 met verwijzing naar Dirkx 1998, 53-62
Versfelt 2003, 74
7
Van der Borch van Verwolde 1992, 116 op basis van een maunuscriptkaart uit 1710
8
Buis 1985, Cruyningen 2005, Scova Righini 2009
9
Buis 1985, 618
10
Van Heeckeren 1836
11
Jansen en van Benthem 2005, 70
12
De Rijk 1990, 104-105
13
Van den Oetelaar 2015, 344-345
14
Aangehaald in Van den Oetelaar 2015,368
15
Cruyningen 2005, 53-55, Wolf 1992, 33
16
Van Lonkhuysen 1924, 75-79
6
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beter alternatief, mede door de vraag naar dennenhout voor de mijnen en de verbeterde
afzetmogelijkheden door de aanleg van spoorlijnen in de tweede helft van de 19e eeuw.
Ook na WO II werden veel voormalige hakhoutbossen opnieuw ontgonnen tot landbouwgrond
en werden de resterende bossen door maatregelen ten behoeve van de landbouw dieper
ontwaterd17. De greppels in veel rabattenbossen liggen daardoor momenteel permanent
droog. Ze hebben daarmee hun functie ten behoeve van ontwatering en afwatering verloren.
Voor de moderne bosbouw zijn de greppels een grote hindernis, die machinale oogst van de
bomen sterk bemoeilijkt. De rabatten zijn hierdoor kwetsbaar geworden, ook al liggen ze
momenteel vaak in natuurgebieden. Ze worden meestal niet meer onderhouden en in een
enkele geval bij natuurontwikkelingsprojecten verwijderd18.
Omdat er in de recente literatuur nauwelijks aandacht aan rabatten wordt besteed, zijn ook
een aantal deskundigen geraadpleegd over de geschiedenis van rabattenbossen.19 Zonder
uitzondering gaven zij aan dat ook naar hun weten er over de geschiedenis van
rabattenbossen in de recente literatuur vrijwel niets geschreven is. Patrick Jansen, die zich
voor de Stichting proBOS jarenlang in de geschiedenis van het Nederlandse bos heeft verdiept,
vatte het bondig samen met de woorden: `Blijkbaar was het zo alledaags dat niemand de
moeite nam om er iets over op te schrijven`20.
Uit het voorafgaande mag duidelijk zijn dat veel kennis over de geschiedenis van
rabattenbossen nog ontbreekt. De herkomst van het woord rabattenbos zelf is zelfs
onduidelijk. Waar de cultuur vandaan komt weten we niet en wie er mee is begonnen
eveneens niet. In welke landschappelijke situaties werden rabatten aangelegd? Wat was de
omvang van het areaal aan rabatten? Hoe heeft dat areaal zich ontwikkeld? Wat waren de
gebruikte afmetingen bij de aanleg van rabatten? Werd de aanleg uitsluitend gecombineerd
met hakhout of werden er ook direct bomen geplant? Welke boomsoorten werden er
gebruikt?
Voor een zorgvuldig beheer van de rabattenbossen is het wenselijk om de aard, omvang en
geschiedenis van deze bossen beter te leren kennen. Onbekend maakt onbemind. Het actief
opruimen van rabatten is erg duur, maar houtoogst met moderne machines kan rabatten snel
doen aftakelen. Daar komt nog bij dat rabatten een grote invloed hebben op de
waterhuishouding. In tijden van klimaatverandering kunnen zij mogelijk een rol spelen bij het
veerkrachtiger maken van het landschap. Het is hoe dan ook belangrijk om bij
herinrichtingsplannen de cultuurhistorische waarde naast de ecologische waarde van deze
bossen mee te wegen.

1.2 Doel- en probleemstelling
Om het cultuurhistorisch erfgoed dat samenhangt met rabattenbossen in ieder geval voor een
deel van onze bossen te kunnen behouden is het noodzakelijk dat er een selectie komt van
17
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waardevolle rabattenbossen en dat er handvatten komen voor een cultuurhistorisch
verantwoord beheer van deze bossen. Doel van deze masterscriptie is om door een
inventariserend en waarderend onderzoek hiervoor de eerste aanzet te geven. Voor het
onderzoek is de volgende hoofdonderzoeksvraag geformuleerd:
Wat is de geschiedenis en de cultuurhistorische waarde van de rabattenbossen in de
Graafschap?
Onder de Graafschap wordt in dit verband verstaan de oppervlakte van de voormalige
gemeenten Gorssel, Zutphen, Warnsveld, Lochem, Vorden, en delen van de voormalige
gemeenten Ruurlo, Hengelo en Steenderen (fig. 1.2). Vanwege het ontbreken van recente
literatuur en inventarisaties is een landsdekkende historische studie binnen het tijdsbestek
van een masterscriptie niet mogelijk.

Er is daarom gekozen voor een beperkt gebied waar niet alleen rabatten voorkomen maar ook
veel grootgrondbezit. In dit gebied woonden en werkten enkele adellijke families die veel
hebben betekend voor de landbouwtechnische ontwikkeling in de 18e en 19e eeuw en
hierover ook hebben geschreven21. Daarnaast zijn van adellijke families vaak familiearchieven
bewaard gebleven die mogelijk relevante informatie bevatten. Binnen de Graafschap is
gekozen voor twee landgoederen met rabattenbossen om diepgaander te bestuderen: Het
Kranengoor en ’t Waliën. Van beide landgoederen zijn eigenaren bekend die zich met de
aanleg van rabattenbossen hebben bezig gehouden en waarover archiefmateriaal beschikbaar
is. Bij het Kranengoor gaat het om aanleg van rabatten in de 18e eeuw en bij ’t Waliën in de
19e eeuw.
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1.3. Theoretisch kader
In het onderzoek naar de geschiedenis van het landschap kunnen verschillende
onderzoeksmethodieken worden gebruikt22. Gezien de aard van het onderwerp ligt een
thematische benadering voor de hand. Het gaat tenslotte om vrij eenduidige
landschapselementen die met bosbouwkundig doel zijn aangelegd. Omdat de vroegste
geschiedenis van de rabatten onduidelijk is en onbekend is waar de techniek van rabatten
vandaan kwam en hoe deze in de praktijk is toegepast, is een aanpak op verschillende
schaalniveaus nodig. Gekozen is voor (inter-)nationaal (Nederland en aangrenzende delen van
West-Europa), regionaal (Graafschap), lokaal (landgoed) en detailniveau (rabat). Daar komt bij
dat de functie en waardering van rabatten in de loop van de tijd is veranderd, waardoor het
onderzoek zich ook heeft moeten bezighouden met veranderingsprocessen, waarbij het
gebruik van tijdsvensters inzicht kan bieden. Daar waar de klassieke, historische benadering
met literatuur- en archiefonderzoek onvoldoende inzicht bood, is zij gecombineerd met velden laboratoriumonderzoek en GIS-technieken. Met name de techniek voor aanleg van
rabatten kan alleen in het veld met zekerheid worden vastgesteld.
Een dergelijke, multidisciplinaire benadering heeft zich bewezen bij de aanpak van ruimtelijke
vraagstukken23.

1.4 Onderzoeksthema´s en onderzoeksmethoden
Op basis van de probleemstelling is een onderzoeksmodel opgesteld. In dit model worden vier
onderzoeksthema’s onderscheiden (fig. 1.3). De onderscheiden onderzoeksthema’s zijn:
a.
b.
c.
d.

Ontstaan en ontwikkeling van rabatten in Nederland
Techniek van aanleg en beheer van rabatten
Verspreiding en huidig areaal van rabatten in de Graafschap
Waardering en perspectief

Fig. 1.3 Onderzoeksmodel onderzoek naar rabatten in de Graafschap
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In het model is per onderzoeksthema aangegeven welke onderzoeksmethode(n) zijn
toegepast en op welk schaalniveau. De gehanteerde onderzoeksmethoden zijn
literatuuronderzoek, veldonderzoek, archiefonderzoek, onderzoek met GIS en
laboratoriumonderzoek (pollenanalyse). Uiteindelijk mondt het onderzoek uit in een model
voor de ontwikkeling van rabatten in de 18e en 19e eeuw, een typologie van rabatten in de
Graafschap, en een model voor de waarderingsmodel voor rabatten. Op basis van het gehele
onderzoek wordt uiteindelijk een toekomstperspectief geschetst voor rabatten.

a. Ontstaan en ontwikkeling rabattenbossen in Nederland
Het onderzoek is gestart met een literatuuronderzoek naar de oorsprong van het aanleggen
van rabattenbossen. Hierbij is een brede scope gehanteerd. Het kan niet worden uitgesloten
dat de rabattenbossen buiten Nederland zijn ontstaan. Nederlandse bosbouwers gingen in de
19e eeuw niet zelden te rade bij hun meer ervaren Duitse collega´s. Daarom is Duitse, maar
ook Engelse literatuur bekeken. Ook is het mogelijk dat het fenomeen al in de late
middeleeuwen uit Vlaanderen is komen overwaaien, waardoor een blik in de bibliotheek van
onze zuiderburen gewenst was. Tenslotte is gezocht in bronnen over de tuinarchitectuur in de
late 17e en begin 18e eeuw. Het woord rabat komt in de botanische betekenis waarschijnlijk
hier vandaan.
Vervolgens is onderzocht hoe het fenomeen rabattenbos zich in Nederland heeft ontwikkeld.
Waarbij de nadruk is komen te liggen bij de Graafschap. Tenslotte is onderzocht wanneer er
gestopt is met de aanleg van rabatten. De bevindingen zijn verwerkt in een
ontwikkelingsmodel.
Onderzoeksvragen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Wat is de oorsprong van het woord rabat?
Waar is de techniek van de aanleg van rabatten ontstaan?
Vanuit welke uitgangsituatie zijn rabatten aangelegd?
Wanneer, door wie en met welk doel werden rabatten in Nederland aangelegd?
Hoe heeft de techniek zich over Nederland verspreid?
Wanneer is men gestopt met het aanleggen van rabatten?

b. Verspreiding en huidig areaal in de Graafschap
Voor een goede inschatting van de cultuurhistorische waarde van de rabattenbossen is een
inventarisatie gemaakt van de omvang van het areaal aan rabatten in de Graafschap. Met
behulp van een geografisch informatiesysteem (ArcGIS), digitale gegevensbestanden (Actueel
Hoogtebestand (AHN), topografische kaarten, bosstatistiek, geomorfologische kaarten,
bodemkaarten etc.) zijn alle in het studiegebied aanwezige rabattenbossen gekarteerd en de
belangrijkste kenmerken vastgelegd. Met behulp van het kadastrale archief (HISGISGelderland) zijn de eigenaren in 1832 van de percelen waarop nu rabattenbos staat
achterhaald. Door gebruik van historisch topografische kaarten en de eerste bosstatistiek
konden daarmee vier tijdvensters worden gecreëerd. Met deze tijdvensters kon de
ontwikkeling van rabattenbossen in de tijd worden gevolgd.
Onderzoeksvragen:
1. Waar komen rabattenbossen voor in de Graafschap?
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2. Wat zijn de belangrijkste geografische kenmerken van rabattenbossen (omvang,
geomorfologie, bodem en waterhuishouding)?
3. Wie waren in 1832 eigenaar van de rabatpercelen?
4. Wat is de ontwikkeling van rabattenbossen in de tijd tussen 1832 en 2019?

c. Techniek van aanleg en beheer
In dit thema is gekeken of het op basis van literatuur ontwikkelde model voor het ontstaan
van rabatten opgaat voor de praktijk van de aanleg van rabatten op twee landgoederen in
Graafschap: het Kranengoor en ’t Waliën.
Op basis van archiefmateriaal van Evert Jan Benjamin van Goltstein en Godard Philip Cornelis
van Heeckeren is een beeld geschetst van de aanleg van rabatten op beide landgoederen en
de daarbij gemaakte kosten en verkregen baten. De informatie over de aangelegde rabatten is
vergeleken met de op deze landgoederen aangetroffen rabatpercelen. Om ook inzicht te
krijgen in de opbouw van een rabat is op landgoed Kranengoor een geschikt rabat
geselecteerd voor de aanleg van een proefsleuf. Van het ontstane dwarspofiel zijn foto´s
genomen en is een tekening met beschrijving van de laagopbouw gemaakt. Met behulp van
archiefonderzoek is de ouderdom van de rabat vastgesteld. Door het analyseren van
pollenmonsters van zowel de strooisellaag van de plag als de ondergrond is informatie
verkregen over de vegetatie van het rabat vlak voor aanleg en in een verder verleden.
1.
2.
3.
4.
5.

Hoe werden op het Kranengoor en ‘t Waliën rabattenbossen aangelegd?
Komt deze aanleg overeen met de bestaande rabatten uit het GIS onderzoek?
Hoe zijn de rabatten op landgoed Kranengoor opgebouwd?
Wat is de ouderdom van deze rabatten?
Komt het ontwikkelingsmodel overeen met het ontstaan van rabatten in de
Graafschap?
6. Hoe werden rabattenbossen beheerd op het Kranengoor en ‘t Waliën?
7. Wat waren de kosten en baten van de aanleg van de bossen?

d. Waardering en perspectief
De omvang van de aanwezige rabattenbossen en de noodzaak van een economische
exploitatie van rabattenbossen staan op gespannen voet met elkaar. Daarom is het nodig om
onderscheid aan te brengen in waardevolle en minder waardevolle rabattenbossen. Op basis
van het GIS- en veldonderzoek is daarom een typologie opgesteld van de nog in de Graafschap
aanwezige rabattenbossen. Daarna is met behulp van literatuur gezocht naar geschikte criteria
voor de waardering van rabattenbossen. De criteria zijn gekoppeld aan de typologie tot een
model voor de waardering van de rabattenbossen in de Graafschap. Op basis van het gehele
onderzoek zijn een viertal scenario’s geformuleerd voor de toekomstige inrichting en het
beheer van rabattenbossen.
1. Hoe kunnen de rabattenbossen in de Graafschap met het oog op hun
cultuurhistorische waarde worden geclassificeerd?
2. Wat is de cultuurhistorische waarde van de rabattenbossen in de Graafschap?
3. Wat is het perspectief voor de toekomst?
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2. Ontstaan en ontwikkeling van rabatten in Nederland
Dit hoofdstuk beschrijft het ontstaan en de ontwikkeling van rabatten aan de hand van
literatuur. Omdat het woord rabat niet in alle literatuur voorkomt, bleek het nuttig om eerst
de herkomst van het woord rabat te achterhalen. Daarna wordt op drie verschillende
manieren geprobeerd de ouderdom van rabatten te achterhalen en wordt de herkomst van de
techniek onderzocht. Tenslotte wordt beschreven wanneer de aanleg in onbruik raakte en de
rabatten een probleem gingen vormen in het bosbeheer.

2.1 Herkomst van het woord rabat
De oorsprong van het woord rabat gaat terug tot het Franse woord rebatre, dat het best
vertaald kan worden met terugslaan. In het Nederlands wordt het woord in zeer veel
verschillende betekenissen gebruikt, die in meer of mindere mate verband houden met
‘terugslaan’. Een paar voorbeelden: de zoom of kraag van een kledingstuk, een kweekbed
voor planten, korting bij een aankoop tot houten planken die gebruikt kunnen worden voor
een schutting.24 De betekenis van kweekbed voor planten gaat terug tot de 17e eeuw, waar we
het woord tegenkomen in de tuinkunst25. In een standaardwerk uit 1699 worden met rabatten
verhoogde bedden aangeduid langs muren of heggen26. De rabat kan hierbij gezien worden als
een zoom om de centraal gelegen perken en bedden (fig. 2.1). De schrijver beveelt verder aan
de rabatten langs de heining te beplanten met vruchtbomen met daaronder aardbeien27.

Fig. 2.1 Bedden en rabatten in de Nederlandse tuinkunst. Langs de randen van de tuin liggen rabatten
(a). Verder wordt vermoed dat de door mij met (b) aangewezen delen bedden en met (c)
aangewezen delen ook rabatten zijn. Omdat de woorden bedden en rabatten in de tekst verder
samen worden gebruikt is een definitief onderscheid niet te maken (van der Groen 1699, 43-44).
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Omdat de rabatten op de tekeningen van de Franse tuinen in deze publicatie ontbreken28, is
het mogelijk dat rabatten een Nederlandse vinding zijn.
In de betekenis van bed wordt het woord tegelijkertijd met de in die tijd vooraanstaande
Nederlandse tuinkunst overgenomen in Duitsland29. Het gaat hier om langwerpige bedden al
dan niet langs muren of heggen in moestuinen, die vaak worden beplant met overblijvende
gewassen30. In Engeland komen we het woord rabat niet tegen. Dat heeft vermoedelijk een
triviale reden. Het Engels kent een uitstekend woord voor rabat: border31.
Vreemd genoeg ontbreekt in de opsomming van Van Dale de betekenis van rabat in de zin die
er in deze studie aan wordt gegeven: langwerpige verhoogde bedden geflankeerd door
greppels of sloten en begroeid met houtige gewassen. Ook in de 18e en begin 19e eeuw
wanneer er volop rabatten in Nederland worden aangelegd spreken de bosbouwers
gewoonlijk over dijken32. Ook Buis lijkt er zich van bewust dat het woord rabat voor 1850 in de
bosbouw niet werd gebruikt. Hij noemt het woord slechts één keer, en dan nog tussen
aanhalingstekens. De eerste eenduidige verwijzing van het woord rabat in bosbouwkundige
zin die in dit onderzoek is aangetroffen, is die in een advertentie in een lokale krant in NoordLimburg in 1878 (fig. 2.2).

Fig. 2.2 De eerste vermelding van het woord rabat in bosbouwkundige zin
(Bron: Delpher, Venloosch weekblad, 22-02-1878).

Ook vlak daarna zijn er in die streek aanbestedingen voor de aanleg van rabatten die erop
duiden dat het woord aldaar ingeburgerd is33. In Drenthe vinden er aanbestedingen plaats
voor de aanleg van rabatten in 187934. In 1895 geeft het gebruik van het woord door de
onderdirecteur van de Nederlandsche Heidemij in een leerboek over houtteelt aan, dat het
woord ook in de bosbouw wordt gebruikt35. De teelt van tuinbouwgewassen op ruggen is veel
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ouder en gaat terug tot de 18e en wellicht 17e eeuw36 . In advertenties wordt in het midden
van de 19e eeuw melding gemaakt van de teelt van groenten op rabatten37. Of dit rabatten uit
de tuinkunst zijn of rabatten in bosbouwkundige zin is niet altijd duidelijk. Het onderscheid is
niet scherp en mogelijk is er zelfs sprake van meervoudig grondgebruik. In 1821 wordt al
gemeld dat op dijken tussen eikenhakhoutstobben aardappelen kunnen worden geteeld38.
Samenvattend kan worden vastgesteld dat de aanduiding van rabat in bosbouwkundige zin
veel jonger is dan de techniek van het telen van houtige gewassen op langwerpige ruggen.
Gezien het ononderbroken gebruik in de tuinkunst en tuinbouw mag worden aangenomen dat
het woord rabat in de tweede helft van 19e eeuw hieruit in de bosbouw is overgenomen.
Mogelijk heeft de teelt van aardappelen in het hakhout daarbij een rol gespeeld.

2.2 De ouderdom en de economische betekenis van rabatten
2.2.1 De ontbossing van Nederland als ondergrens voor het voorkomen van rabatten
Om een benedengrens te kunnen vaststellen voor het ontstaan van rabatten is allereerst
gekeken naar het verloop van de ontbossing van Nederland. Het is immers onwaarschijnlijk
dat rabatten ontstonden voordat het natuurlijke bos was verdwenen. Buis concludeert in
Historia Forestris dat Brabant al vroeg in de 15e eeuw en Limburg niet veel later hun bossen
moeten hebben verloren39. De oorzaak lag in de sterke bevolkingsgroei en daarmee de vraag
naar voedsel en hout. In Holland, Friesland en Groningen trad de bloeitijd en de
bevolkingsgroei later in, maar ook in deze gewesten moet aan het eind van de 16e eeuw het
meeste bos zijn verdwenen. Als laatste kwamen dunbevolkte en relatief bosrijke gewesten
Drenthe, Overijssel en Gelderland aan de beurt. Ook hier was het meeste bos in de 17e eeuw
verdwenen of gedegenereerd tot hakhout door overexploitatie en beweiding40.
Uitzondering op de regel vormde in veel gewesten de jachtgebieden van de adel. Ten behoeve
van de beschutting van het wild was er hen veel aan gelegen om bossen in stand te houden,
maar door de druk van de bevolking ontstond ook hier vaak hakhout.41 Recenter onderzoek
heeft het beeld van de ontbossingen verfijnd en gedeeltelijk vervroegd. De hogere en drogere
gronden nabij een stad als Gent werden waarschijnlijk al in de 11e eeuw ontbost, terwijl de
lagergelegen moerasbossen in de omgeving van dezelfde stad in de 12e eeuw intensief
werden geëxploiteerd42. Pollenonderzoek in oostelijk Noord-Brabant maakte duidelijk dat in
de volle middeleeuwen (1000 – 1250 na Chr.) de bosbegroeiing al ver is teruggedrongen (fig.
2.3)43. Verder verwijderd van grote steden moeten restanten van de moerasbossen in de
Achterhoek nog op veel plaatsen tot in de 18e eeuw aanwezig zijn geweest44. De
Hottingerkaarten uit ca 1783 getuigen hiervan45 (fig. 2.4)46. Bovendien was de intensiteit van
36
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de bosexploitatie niet constant: in tijden van bevolkingstoename werden moerasbossen
intensief geëxploiteerd of ontgonnen tot hooilanden, terwijl in tijden van krimp de hooilanden
werden verlaten en de moerasbossen konden uitbreiden47.

Fig. 2.3 Pollendiagram van 4 pollenmonsters uit lagen van de IJzertijd/Romeinse tijd (2) en de volle
middeleeuwen rond Weert-Kamperhoek. Let vooral op de afname van de boompollen en
de toename van de cultuurindicatoren. (Bron: van Haaster 2018, 105).

2.2.2 De winning van eek als tweede begrenzingsmogelijkheid
Rabatten zijn gezien hun aard bossen met door de mens met een duidelijk doel aangelegde
ontwateringsmiddelen. Aanleg ervan vereiste een grote (financiële) inspanning. De oorsprong
van rabatten moet dus in eerste instantie gezocht worden in een periode van schaarste aan
bosproducten, waardoor de inspanningen om nieuw bos aan te leggen enigszins konden
lonen. Goed ontwaterde gronden werden gebruikt voor bouwland en grasland en waren
noodzakelijk voor de voedselvoorziening. Droge heidevelden waren noodzakelijk voor de
mestvoorziening voor het grazen van vee en het steken van plaggen en waren daarnaast
gemeenschappelijk eigendom van de geërfden van de marken. De weerstand van de boeren
binnen de marken tegen de verdeling van de markegronden kan hieruit worden verklaard. Die
verdeling was wel nodig om te komen tot ontginning van de heidevelden48. Daarom mag
worden aangenomen dat in perioden dat er schaarste was aan bepaalde bosproducten, men
de oplossing moet hebben gevonden in het ontwateren van laaggelegen, natte woeste
gronden of weinig productieve hooilanden door de aanleg van rabatten.

47
48

Wolff 1992, 31
Buis 1985, 603

21

a

b

Fig. 2.4 Het landschap tussen Ruurlo en Vorden langs de Baakse beek ca. 1783. De beek is op sommige
plaatsen nog (steeds) omgeven door ongecultiveerd bos (a) en bosweide (b).
(Bron: Detail van een Hottingerkaart (Bron: Versfelt 2003, 74)

Een inventarisatie van het voorkomen van rabatten in Nederland met behulp van het Actueel
Hoogtebestand Nederland (AHN) bevestigt dat juist in laaggelegen dekzandgebieden veel
rabatten voorkomen.49 Daarnaast komen rabattenbossen voor in hoger gelegen zandgebieden
waar slechtdoorlatende lagen in de ondergrond de afvoer van het water belemmeren, zoals
bijvoorbeeld in Gaasterland50. Opvallend is dat Buis in zijn bosgeschiedenis weinig aandacht
besteedt aan de waterhuishouding van bosgebieden51. Blijkbaar wordt er in de literatuur
weinig aandacht aan besteed.
Wat ook onderbelicht blijft was het grote belang van de eekwinning naast brand-, bouw- en
geriefhout52. Run gewonnen uit eek (eikenschors) was een belangrijke processtof voor de
leerlooierijen. Op slecht ontwaterde gronden was het goed mogelijk om zonder veel
inspanning elzen (Alnus glutinosa) te laten groeien. Sterker nog, vaak was spontane opslag
voldoende en hoefde er niet te worden ingeboet53. Elzenbos en elzenhakhout voorzagen
daarmee in brandhout en geriefhout (bijvoorbeeld bonenstaken). Voor eekwinning was de els
echter volledig ongeschikt. Daarvoor waren eiken (met name Quercus robur) nodig en die
groeiden nauwelijks op slecht ontwaterde gronden. Door de aanleg van rabatten kon
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elzenhakhout worden omgezet in eikenhakhout54 of eikenhakhout worden aangelegd op
gronden die daar eerder totaal ongeschikt voor waren. (Fig. 2.5)

Fig. 2.5 Eikenhakhout op rabatten in het Reestdal (Bron: Landschap Overijssel)

In 1833 was 69% van het Nederlandse bos (169.000 ha) hakhout, vrijwel uitsluitend
eikenhakhout55. In 1770 bleek op Erve het Entel (landgoed Beekvliet) de helft van de
inkomsten van het eikenhakhout te bestaan uit de verkoop van schors56. Dit maakt
aannemelijk dat schors tot ver in de 19e eeuw een belangrijk product van de Nederlandse
bossen was. De run die uit de schors werd gewonnen, werd lokaal gebruikt voor het looien
van huiden van lokaal vee, maar ook van geïmporteerde huiden, die na behandeling weer
werden geëxporteerd naar bijvoorbeeld Munster (huidentrafiek). Zutphen moet in de
Graafschap hierin een belangrijke rol hebben gespeeld. Er bevonden zich in deze stad in 1832,
in de onmiddellijke omgeving van de Berkel, zeven leerlooierijen57.
De Rijk plaatst de opkomst van de huidentrafiek aan het einde van de 16e eeuw en in
navolging van Tutein Nolthenius de opkomst van de hakhoutteelt ten behoeve van schors
vanaf 1600. Voor die tijd zou de winning van schors van gekapte bomen voldoende zijn
geweest voor de benodigde eek58.
Ook al gaan de oudste sporen van hakhout terug tot de 10e eeuw, toch lijkt dit een logische
inschatting. Daar kan aan worden toegevoegd dat het oudst bekende hakhout (voor 1300) uit
griend of elzenhakhout bestond en het oudst bekende eikenhakhout (15e eeuw) waarschijnlijk
niet voor eekwinning werd gebruikt59. Er was in die tijd eerder sprake van door markeregels
gecontroleerd bosgebruik, dan bosbeheer.
Mogelijk is de ontwikkeling van eikenhakhout op rabatten vertraagd door de 80-jarige oorlog
(1568-1648). In de eerste helft van de 17e eeuw hadden vooral Brabant en Gelderland het nog
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zwaar te verduren. Doortrekkende legers plunderden en vernielden in die tijd vaak bossen60
en maakten kwetsbare investeringen in hakhout op rabatten niet aantrekkelijk. In 1624 werd
bijvoorbeeld bij de belegering van Breda het nabijgelegen Mastbos nog door de Spanjaarden
gekapt61.

2.2.3 Lokaal onderzoek als derde bron voor de begrenzing
Omdat de ontbossing in de Zuidelijke Nederlanden het eerst om zich heen greep en aldaar de
schaarste aan bos het eerst voelbaar werd, is in dit onderzoek de zoektocht naar de eerste
rabatten daar aangevangen. Bij verschillende boshistorische onderzoeken in Brabant zijn
rabatten aangetroffen. Het Velder en Heerenbeek is een zogenaamd restbos in Nationaal
landschap het Groene Woud ten zuiden van Liempde, dat overbleef na de ontginningen in de
Middeleeuwen. Al in de 15e eeuw begonnen arbeiders hier in opdracht van de Abdij van ‘t
Park bij Leuven, sloten aan te leggen om het bos te ontwateren. Aanleg van rabatten dateert
vermoedelijk van na de aanleg van het sterrenbos in het midden van de 17e eeuw in opdracht
van de Heren van Boxtel die het gebied gebruikten voor de jacht62. Een interpretatie dat de
aanleg een bestaand rabatperceel doorsnijdt is echter ook mogelijk. In dat geval zouden de
rabatten ouder zijn dan het sterrenbos. (Fig. 2.6)

Fig 2.6 Het sterrenbos van het Velder met daartussen de verschillende percelen met rabatten.
(Bron: PDOK, AHN3 gedownload via ESRI, ArcGIS Online)

Een vergelijkbaar gebied, het Ulvenhoutse bos, ligt ten zuidoosten van Breda. Het bos was
vanaf de 15e eeuw in handen van de heren van Breda en in gebruik voor de houtopbrengst en
de jacht.
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Fig. 2.7 Verschillende rabattenpatronen in het Ulverhoutsche bos. De met lichtblauw omrande rabatten
zijn het oudste. Reliëfkaart op basis van AHN2 (Bron: Leenders & Berkvens 2007)

Interessant zijn hier de verschillende rabattenpatronen, waarbij wordt aangenomen dat de
onregelmatige rabatten langs de beekjes de oudste zijn (zie fig. 2.7). Uit het onderzoek van
Leenders blijkt dat deze rabatten tussen 1621 en 1750 moeten zijn aangelegd. De andere
rabatten zijn van na 1750, toen werd overgeschakeld van hakhout naar opgaand bos63.

Fig. 2.8 Detail van een kaart uit 1710 van het Kranengoor waarop rabatten zichtbaar zijn.
(Bron: manuscriptkaart uit het huisarchief Verwolde, nu in bezit bij Stichting Anytia)

De rabatten met de bewezen oudste aanleg in Nederland vinden we bij Laren (Gld.) op het
Kranengoor, een voormalig onderdeel van het landgoed Verwolde (Fig. 2.8). Hier legde Evert
Jan Benjamin van Goltstein tussen 1705 en 1725 14 hectare rabatten aan op voormalig
hooiland64.
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Fig. 2.9 Vroegste aanleg van rabatten in Zuid en Oost Nederland in relatie tot enkele relevante
historische ontwikkelingen

Samenvattend kan worden geconcludeerd dat de grootschalige aanleg van rabatten in
Nederland waarschijnlijk is aangevangen in de tweede helft van de 17e eeuw en dat dit
mogelijk is begonnen in Brabant en zich daarna over het gehele lage zandgebied van OostNederland heeft uitgebreid (fig. 2.9).

2.3 Waar kwam de techniek vandaan?
Met het koppelen van de aanleg van rabatten aan de opkomst van de trafiekhandel in huiden
is geen antwoord gegeven op de vraag waar de techniek van de aanleg van rabatten is
ontwikkeld. Door deskundigen wordt mondeling geopperd dat de techniek waarschijnlijk
teruggaat tot de middeleeuwen. Enkelen geven daarbij aan dat hiervoor (nog) geen bewijs is65.
In Vlaamse literatuur wordt bij de bespreking van de grote 18e-eeuwse bebossingen van de
Noord Vlaamse velden en heiden in het Mechelse van de aanleg van rabatten gesproken: “Na
een drie tot vijf jaar durende landbouwperiode werd het perceel door het graven van parallel
lopende afwateringsgrachtjes in cingels verdeeld en bebost."66 Een abdijrekening uit 1465
spreekt over ”te grachtene” in het bos en over het opnieuw profileren van de bestaande
drainagegracht67. Aangezien veel natte bossen in Vlaanderen een ingewikkeld
afwateringsstelsel kennen hoeft dit niet op rabatten te slaan. In een drietal detailstudies van
de Antwerpse Kempen worden rabatten aangetroffen68. Het beeld dat in de vorige paragraaf
van Nederlands Brabant wordt geschetst over de ouderdom wordt bevestigd. Dat is natuurlijk
niet verwonderlijk als we bedenken dat de grens tussen Nederland en België van veel latere
datum is. In twee gebieden dateren de rabatten uit de 18e eeuw, in een derde mogelijk uit de
17e eeuw69, zonder dat hiervoor bewijzen worden gegeven.
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Tenslotte is nog enig literatuuronderzoek gedaan in Engeland en Duitsland. In zijn standaard
werk over oude bossen, Ancient Woodland, spreekt Rackham70 niet over rabatten. Ook bij
Evelyn71en Bradley72 werden geen aanwijzingen voor de aanleg van rabatten in Engeland
gevonden. Barnes en Williamson73 constateren dat in verschillende natte bosgebieden in
Norfolk een intensief drainagestelsel is aangelegd. Bremer interpreteert deze als rabatten74,
maar gezien de afstand tussen de greppels (18 tot meer dan 100 m) kunnen dit moeilijk
rabatten zijn geweest. De greppels moeten na 1800 zijn aangelegd toen de druk om tot
hogere houtproducties te komen ontstond.
Laag gelegen zandlandschappen zijn op grote schaal aanwezig in Noord Duitsland en ook is
bekend dat er in Duitsland na de dertigjarige oorlog (1618-1648) een grote schaarste aan hout
was. Toch zijn in de bestudeerde Duitse bronnen geen aanwijzingen voor de aanleg van
rabatten gevonden75. De export van gelooide huiden naar onder andere Munster geeft ook
geen aanleiding tot het veronderstellen van een grote eekproductie en het daarbij behorende
hakhout op rabatten in Noord-Duitsland.

2.4 De aanleg van rabatten in de 18e en 19e eeuw
De aanleg van rabatten voor eikenhakhout is na het begin in de 17e eeuw doorgegaan tot ver
in de 19e eeuw. Aanwezigheid op het Entel (1775) en de Wildenborch (1780) is
gedocumenteerd in de Graafschap76. In de laatste bron beschrijft een taxateur de toestand op
de Wildenborch in 1780 zo:
“Ook zijn er fraaye akkermaelsbossen, dog deselve zijn op hooge dammen waer tusschen
sulcke diepe en breede slooten gegraven sijn, dat men er met een aak door varen kan."
Ook in Overijssel komen rabatten voor met een vergelijkbare minimale ouderdom77.
Verschillende auteurs voeren aan dat hakhout rendabeler is dan opgaand bos omdat de tijd
tussen de eerste opbrengsten en de investering veel korter was78. Buis suggereert dat men
voor 1800 nog van mening was dat door het graven van greppels de groei van het
wortelstelsel van bomen zou worden belemmerd. Op natte gronden was de ervaring dat de
groei van opgaande bomen snel stagneert door een gebrek aan wortelruimte waarschijnlijk
een belangrijker reden79. Vaak was de aanleg van hakhout dus een bewuste keuze en niet het
onvermijdelijke resultaat van overexploitatie van de schaarse overgebleven bossen80. Ook
verschuift de focus langzaam van de laaggelegen kwelgronden naar de relatief hoger gelegen
depressies in heidevelden. De verdeling van de markegronden na 1820 en ontginning daarvan
door grootgrondbezitters heeft hieraan een belangrijke bijdrage geleverd81. De belangrijkste
bron voor de manier waarop hakhout werd aangelegd en waarom, is de verhandeling van
70
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Egbert Joosten uit 1821. Joosten geeft duidelijk aan dat hakhout op lage gronden met brede of
smalle sloten doorsneden wordt82. Joosten gebruikt net als zijn tijdgenoten niet het woord
rabat, maar spreekt van dijken en sloten. Het standaardwerk over de aanleg van bossen in de
19e eeuw is ” Bijdragen tot de kennis van de houtteelt” van de Boer uit 185783. De
verhandeling van de Boer is algemeen en behandelt zowel de aanleg van sloten en greppels
voor de inrichting van bossen op klei als op zandgrond. Dijken en sloten zijn hierbij een
extreme consequentie in natte omstandigheden. De met rabatten gepaard gaande sloten
maken wallen voor de bescherming van de jonge loten tegen vraat overbodig. De
verhandeling van van Heeckeren uit 183684 is veel specifieker gericht op de aanleg van
hakhout en bos op heidegrond en de aanleg van sloten en rabatten daarbij. Natte delen van
percelen worden door rabatten ontwaterd, zodat het hele perceel kan worden bebost. Met
berekeningen laat van Heeckeren zien dat zowel de aanleg van hakhout als die van dennenbos
weinig opbrengt85. Van Heeckeren doet het dan ook niet voor het geld86. In de volgende
hoofdstukken zal blijken dat de aanleg van rabatten vooral een bezigheid van de
gefortuneerde elite was.
De aanleg van dennenbos op rabatten wordt ook door Buis op basis van een andere bron uit
1860 nog expliciet genoemd87. Tot laat in de 19e eeuw worden nog rabatten aangelegd
bijvoorbeeld als werkverschaffingsproject door de overheid88. In de bosbouwpraktijk wordt er
steeds kritischer naar gekeken. In 1895 wordt de aanleg alleen aangeraden als storende lagen
de ontwatering belemmeren89.

2.5 De neergang van rabatten in de 20e eeuw
In 1924 wordt de kritiek herhaald door de directeur van de Nederlandsche Heidemij, van
Lonkhuyzen. Hij waarschuwt voor de risico’s van verzuring van de bodem en de geringe
benutbare oppervlakte als gevolg van de grote oppervlakte aan sloten. Rabatten zijn voor de
ontwatering niet noodzakelijk90. Met het beschikbaar komen van synthetische looistoffen en
de daaropvolgende daling van de schorsprijzen aan het einde van de 19e eeuw werd de
hakhoutteelt steeds minder aantrekkelijk. Ook de stijging van het arbeidsloon speelde daarin
een rol.91 Van Lonkhuyzen constateert dat de teelt van opgaand bos meer lonend is dan
hakhout. Gevolg was dat de hakhoutpercelen werden omgezet in opgaand bos92. Nieuwe
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rabatten werden niet meer aangelegd93 en bij de ontginning van de overgebleven vochtige
Van heidevelden in Drenthe in de 30 jaren van de 20e eeuw door Staatbosbeheer, werden de
natste plekken niet bebost (fig. 2.10).
1929

1940
9

Fig. 2.10 De herbebossing van de heidevelden bij Schoonloo (Drenthe) tussen 1929 en 1940.
De natste plekken blijven onbebost. (Bron: Chromo-topografische kaart b206, 1929
en 1940)

Het stoppen van de hakhoutteelt en overgaan op opgaand bos betekende niet dat de
bestaande rabatten niet meer werden onderhouden. Veel rabatpercelen bevinden zich nog in
een goede staat omdat men waarschijnlijk tot na de Tweede Wereldoorlog nog doorging met
het onderhoud van de percelen. Pas met de stijging van de welvaart en de verder
doorstijgende lonen na 1945 kwam er een definitief einde aan het onderhoud van rabatten.
Na de oorlog werd de bosbouw gemechaniseerd. Bomen vellen in een rabattenbos met een
motorzaag was lastig maar nog wel mogelijk. Uitslepen van het hout met een trekker erg
93
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rabatsloten door te gaan. Van enige ophoging van betekenis is dan ook geen sprake. De greppels
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kunnen afvoeren (Oostelijk Flevoland). (Bremer 2008, 20-26)
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lastig. Toen in de 80-er jaren van de 20e eeuw de bosbouw met de omschakeling van de
motorzaag naar zelfrijdende oogstmachines begon, bleken percelen met rabatten vaak nog
wel oogstbaar, maar veel eigenaren vreesden voor schade aan de bodem.94 De natuur kreeg in
deze bossen min of meer vrij spel.
Na de oorlog kwamen veel bossen in handen van natuurbeschermingsorganisaties. Die
werden bij het beheer van deze bossen voor een dilemma geplaatst. Door de aanleg van de
rabatten was de natuurlijke bosbodem en de waterhuishouding voorgoed verstoord en
daarmee de natuurwaarde van met name voormalige elzenbroekbossen aangetast.
Er kon ook nieuwe natuur en biodiversiteit ontstaan door het eeuwenlange hakhoutbeheer en
de ontstane standplaatsverschillen op korte afstand dankzij de rabatten95. De algehele daling
van de grondwaterstanden als gevolg van verbeteringen van de waterhuishouding ten
behoeve van de hoogproductieve landbouw in en buiten landinrichtingsprojecten deed deze
ontwikkeling helaas veelal de das om; veel broekbosgebieden raakten sterk verdroogd en
intern vermest96.
Momenteel wordt getracht met allerlei verschillende maatregelen de natuurwaarden van
vochtige loofbossen te vergroten. In een enkel geval leidde dit tot het opruimen van de
rabatten97.

2.6 Ontwikkelingsmodel
Samenvattend zijn op basis van de in de vorige paragrafen verzamelde informatie en bekende
verbanden tussen bodem en vegetatie twee ontwikkelingsmodellen (Fig. 2.11 en 2.12)
opgesteld voor de ontwikkeling van rabatten in de Graafschap. Aan de hand van de het GISen veldonderzoek zal getracht worden deze modellen te toetsen.
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Fig. 2.11 Model voor de ontwikkeling van rabatten onder basische en neutrale omstandigheden
(beekdalen, beekoverstromingsvlakten)

Fig. 2.12 Model voor de ontwikkeling van rabatten onder zure omstandigheden (heidevelden)
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3 Verspreiding van rabatten in de Graafschap in ruimte en tijd
In hoofdstuk 2 is in grote lijnen een beeld geschetst van de aanleg en het gebruik van rabatten
in Nederland. In dit hoofdstuk is met behulp van een geografisch informatiesysteem
onderzoek gedaan naar de verspreiding en gebruik van rabatten in de Graafschap. Allereerst is
hiervoor een eenduidig begrippenkader gedefinieerd waarna alle rabatcomplexen op een
hoogtekaart op basis van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) zijn gedetecteerd en
gekarteerd. Vervolgens is deze verspreiding vergeleken met de geomorfologie en de
bodemopbouw van het gebied. Tenslotte is de ontwikkeling van het grondgebruik op de
rabatten in de tijd gevolgd door de op het AHN gedetecteerde rabatpercelen te projecteren
op verschillende kaarten uit 1832, 1890, 1940 en 2019.

3.1 De verspreiding van rabatten op het Actueel Hoogtebestand Nederland
3.1.1 Werkwijze
Rabatten zijn gedetecteerd met behulp van een hoogtekaart op basis van AHN398. De
hoogteligging in de Graafschap varieert van grofweg 5 m +NAP tot 20 m +NAP buiten de
stuwwal van Lochem. Gebruik is met name gemaakt van het bestand waarbij alle
boomwaarnemingen zijn uitgefilterd (maaiveld) en in de weergave de hoogteschaal
automatisch wordt aangepast aan de range die nodig is in de betreffende uitsnede
(dynamisch). Meestal betekent dit een hoogteverschil van ca 3 meter op de bestudeerde
kaartuitsnede, waardoor de 0,5-1,5m hoogteverschillen van de rabatten en sloten scherp
zichtbaar worden. Daarnaast is op een recente topografische kaart gecontroleerd of de
veronderstelde rabatten ook nu nog in bos liggen.
In theorie is verwarring van rabatten met bezandingsgreppels mogelijk. Rabatsloten zijn
echter dieper (> 0,5m) en breder (>0,5 m) en liggen in lage delen van het landschap. Ook zijn
rabatten altijd aangesloten op een afwateringssysteem. In de praktijk zijn geen
bezandingsgreppels in het gebied gedetecteerd. Lastiger is het onderscheid met
ontwateringsgreppels die wel sporadisch in het gebied voorkomen, waarschijnlijk op plekken
waar het water door het voorkomen van storende klei- of leemlagen niet dieper in de bodem
kan wegzakken. Door verdroging zijn de greppels waarschijnlijk al decennia niet onderhouden
en is een onderscheid met gedeeltelijk vervallen rabatsloten niet altijd mogelijk. In het geval
van bosgreppels zijn meestal ook de afstanden tussen de rabatsloten veel groter (>15 m). Om
voldoende ophoogmateriaal te verkrijgen moesten echte (opgehoogde) rabatten) een kleinere
slootafstand hebben. In twijfelgevallen zijn de structuren als rabatten gekarteerd.
Bij het karteren moest worden bepaald wat de eenheid van kartering zou worden. In de
inleiding is het begrip rabat gedefinieerd. Dit is gezien de omvang van het gebied en de
grootte van de rabatten geen werkbare eenheid. Daarom zijn nieuwe begrippen gedefinieerd.
In figuur 3.1 zijn de begrippen rabateenheid, rabatperceel en rabatcomplex onderscheiden.
Bij de kartering is als eenheid het rabatcomplex gehanteerd. Dat betekent dat singels, wegen
en terreinhoogten als grenzen dienden. Het karteren van afzonderlijke rabatpercelen is
overwogen, maar zou aanleiding geven tot meer arbitraire keuzes bij de begrenzing. Sloten en
98
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trekkers hebben namelijk niet zelden een ingewikkeld patroon (zie bijvoorbeeld fig. 3.2
complex 4 en 22) Voorde duidelijkheid: In figuur 3.1 staan in totaal 28 rabatten, 4
rabateenheden, 2 rabatpercelen en 1 rabat(bos-)complex.
Fig. 3.1 Naamgeving van
de gebruikte
rabataanduidingen (zie
ook hfd. 6 Typologie)
Rabat: Opgeworpen rug
tussen twee sloten
Rabateenheid: Stelsel
van aan elkaar grenzende
rabatten en sloten die
afwateren op dezelfde
trekker sloten.
Rabatperceel: Stelsel van
aan elkaar grenzende
rabateenheden met een
gemeenschappelijke
afwatering.
Rabatcomplex: Stelsel
van direct aan elkaar
grenzende rabatpercelen
of rabatpercelen die
liggen in een groter
boscomplex.
Het begrip rabattenbos heeft geen systematische betekenis. Het is een verzamelbegrip om bossen aan
te duiden waarin rabatten voorkomen.
Fig. 3.2 Hoogtekaart
van een groot deel van
landgoed De Dorth in
het noorden van de
Graafschap met een
grote verscheidenheid
aan rabatpercelen. In
totaal zijn op de kaart
35 verschillende
percelen te
onderscheiden die in
1832, evenals het Huis
Dorth, aan J.H. van
Engelen
toebehoorden. De
complexen bestaan
voor een deel (bijv. nr.
4 en 15) uit meerdere
percelen. (Bron PDOK
AHN3, maaiveld,
dynamische opmaak
ESRI, plug-in via
ArcGIS Online)
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In een enkel geval (de Wildenborch) zijn ook restanten van vermoedelijke rabatten
gesignaleerd buiten bestaande bossen (fig. 3.3). Hier lagen in 1890 nog bossen. Dergelijke
structuren zijn niet gekarteerd.

Mogelijke
voormalige
rabatten

Kasteel de
Wildenborch

Fig. 3.3
Hoogtekaart van een
gedeelte van het voormalige
landgoed de Wildenborch.
Mogelijk hebben hier veel
meer rabatten gelegen. Van
de oorspronkelijke
rabatpercelen resteren er
drie (nr. 319, 320 en 1171) in
het laagste (blauwe) deel van
het gebied.
Hoogte schaal:
Oranje: 13,5 m +NAP
Geel: 13,0 m +NAP
Groen: 12,5 m +NAP
Blauw: 11.5 m +NAP
(Bron PDOK AHN3, maaiveld,
dynamische weergave, plugin via ArcGIS Online)

3.1.2 Grootteverdeling
Oppervlakte
klasse in ha

Oppervlakte

Aantal

< 0,6
0,6 - 1,2
1,2 - 1,8
1,8 - 2,4
2,4 - 3,0
3,0 - 3,6
3,6 - 4,2
4,2 - 4,8
4,8 - 5,4
5,4 - 6,0
6,0 - 6,6
6,6 - 7,2

ha
227,3
220,5
119,2
69,0
29,2
35,5
11,4
4,3
9,9
5,7
6,6
0,0

%
30,5
29,5
16,0
9,3
3,9
4,8
1,5
0,6
1,3
0,8
0,9
0,0

n
919
259
82
33
11
11
3
1
2
1
1
0

%
69,4
19,6
6,2
2,5
0,8
0,8
0,2
0,1
0,2
0,1
0,1
0,0

7,2 - 7,8

7,7

1,0

1

0,1

Totaal

746,3

100

1324

100

Tabel 3.1 Frequentieverdeling van rabatperceelgroottes in de Graafschap naar totale oppervlakte en
aantal.
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Totale rabatperceelsoppervlakte per
oppervlakteklasse

Fig. 3.4 Verdeling van de rabatperceelsoppervlakte in de Graafschap naar oppervlakteklassen van
individuele rabatpercelen.

In totaal zijn 1324 percelen gekarteerd met een totale oppervlakte van 746,3 ha. Dat betekent
een gemiddelde perceelsoppervlakte van 0,56 ha (tabel 3.1 en bijlage 299).
De totale oppervlakte van het gekarteerde gebied is 46.044 ha, hetgeen betekent dat 1,6 %
van de oppervlakte uit rabatten bestaat. Bij een geschatte oppervlakte bos van 5791 ha100 in
1940 betekent voorgaande dat in dat jaar bijna 13% van het bos in de Graafschap op rabatten
ligt.
De grootte van de percelen loopt sterk uiteen. Het kleinste perceel is 87 m2, het grootste 7,7
ha. De verdeling is echter scheef (fig. 3.4 ). De grootste oppervlakte en de grootste
hoeveelheid percelen liggen in de kleine oppervlakteklassen. De oorzaak hiervan is
waarschijnlijk tweeledig. In het oude cultuurlandschap werden alleen natte overhoekjes met
rabatten ingericht. De drogere delen waren immers voor akkers en weiden. De ontginning van
het Kranengoor (zie hfd. 5) laat zien dat grotere oppervlakten natte gronden in delen werden
ontgonnen, die in een winter konden worden afgewerkt. Zodra een perceel rabatten klaar was
werd het met stikken (jonge eiken) beplant, zodat het perceel zo snel mogelijk kon renderen.

99

Bijlage 2 omvat de gegevens van 56 van de 1324 gekarteerde rabatpercelen. De volledige tabellen in
Excel alsmede de geodatabase in ArcGIS zijn digitaal beschikbaar bij de auteur
100
Bos van Toen 1999, totale hoeveelheid bos per gemeente voor Gorssel, Hengelo, Laren, Lochem,
Ruurlo, Steenderen, Warnsveld en Zutphen
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Verwolde

Ampsen

Fig. 3.5 Verspreiding rabatpercelen over de Graafschap. Met gekleurde cirkels zijn de
clusters van Verwolde (rood), Ampsen (blauw) en Ruurlo (geel) aangegeven. (Bron
Kadaster, BRT 10NL, ESRI, plug-in via ArcGIS Online)

3.1.3 Verspreiding over de Graafschap
Uit fig. 3.5 blijkt dat de rabatpercelen niet gelijkmatig over de Graafschap zijn verdeeld. In het
centrale deel is de dichtheid veel groter dan in de periferie. Aan de randen zijn wel een aantal
duidelijke clusters te onderscheiden. Voor dit patroon zijn een tweetal verklarende factoren te
geven. In de eerste plaats valt het vóórkomen van rabatpercelen samen met landgoederen en
in de tweede plaats komen rabatpercelen veel voor op laag gelegen zandgronden.
Het beeld dat fig. 3.2 geeft van landgoed de Dorth is exemplarisch voor het overgrote deel van
de rabatpercelen. Zo zijn de zwermen in het noordoosten van de Graafschap te verklaren
vanuit de ligging binnen het landgoed Verwolde (rode begrenzing), het landgoed Ampsen
(blauwe begrenzing) en Ruurlo (gele begrenzing). Dit wordt bevestigd door de controle van
het eigendom op de kadasterkaarten van 1832, waar respectievelijk de baron van der Borch
tot Verwolde, de baron Nagell van Ampsen en W.A.C.H. baron van Heeckeren van Kell van
Ruurlo, als eigenaar worden aangegeven, naast de Marke van Exel en Verwolde. Bij de
verdeling van de heidevelden van de marken kwam een groot deel waarschijnlijk alsnog bij de
adellijke grootaandeelhouders terecht (zie hiervoor als voorbeeld fig. 3.6)
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Fig. 3.6
Rabatpercelen (2019)
in 1832 ten noorden van
Lochem. De heidepercelen die in
1832 nog eigendom waren van
de Marke van Exel worden later
hoogstwaarschijnlijk toebedeeld
aan de toenmalige Baron van
Nagell tot Ampsen, waarna er
rabatten werden aangelegd.
(Bron: Kadaster BRT 10NL,, ESRI,
plug-in via ArcGIS Online en
HISGIS-Gelderland)

Huis Ampsen

Ampsen

Fig. 3.7

Medler

Wiersse

Rabatpercelen (2019) tussen
Ruurlo en Vorden langs de
Baakse beek. Hier liggen de
landgoederen dichter opeen,
maar is nog steeds het
overgrote deel van de rabatten
in 1832 in eigendom bij enkele
grootgrondbezitters.
(Bron Kadaster BRT 10NL, ESRI,
plug-in via ArcGIS Online en
HISGIS-Gelderland)

Onstein
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In het heideontginningslandschap waren de natte oppervlakten groter, maar vaak ook grillig
van vorm. Ook hier werden de vlakken in jaarlijks behapbare oppervlakten verdeeld en
ontgonnen. Mogelijk zijn de oppervlakten van de percelen hier groter. De 108 complexen van
landgoed Ampsen (heideontginning) zijn met gemiddeld 0,66 ha in ieder geval 18% groter dan
het gemiddelde voor de hele Graafschap (0,56 ha).
In en rond het centrale deel van de Graafschap liggen de landgoederen aan weerszijden van
de Baakse beek zo dicht op elkaar dat de zwermen van de verschillende landgoederen
versmelten. In dit oude cultuurlandschap is in 1832 weinig heide meer aanwezig die nog
verdeeld moet worden. Wel zijn er meer particulieren met niet meer dan enkele percelen in
eigendom (fig. 3.7).

3.2 Relatie van het voorkomen van rabatten met geomorfologie en bodem
3.2.1 Werkwijze
In de vorige paragrafen is een relatie tussen het voorkomen van rabatpercelen en lage
zandgronden geconstateerd. Om te kunnen bepalen in welke mate het voorkomen van
rabatten samenhangt met het natuurlijke landschap en de bodem zijn de rabatten over
respectievelijk de Geomorfologische kaart van Nederland 1: 50.000 en de Bodemkaart van
Nederland 1: 50.000 heen gelegd. Omdat het vaak voorkomt dat rabatten in meerdere
legenda-eenheden voorkomen en rabatpercelen dus niet aan een legenda-eenheid kunnen
worden toebedeeld, zijn uitsluitend oppervlaktes per legendaeenheid berekend.

3.2.2 Relatie met de geomorfologie
Worden de gekarteerde rabatpercelen in de Graafschap over de Geomorfologische kaart van
Nederland 1:50.000 heen gelegd, dan ontstaat op het eerste gezicht een verrassend beeld (fig.
3.8 en tabel 3.2). Rabatten blijken niet beperkt tot beekdalen en afvoerloze laagtes, maar
komen het meeste voor in de kleinschalige landschappen (complexen, 50%) waar de
(dekzand-) ruggen en tussenliggende laagten elkaar op zo’n korte afstand afwisselen dat
aparte kartering op schaal 1:50.000 niet mogelijk was.
Binnen deze gebieden zijn rabatten natuurlijk wel aangelegd op de laagste plekken. De geringe
oppervlakte van de laagten komt goed overeen met de geringe oppervlakte van de
rabatpercelen die al eerder in 3.1 aan de orde kwamen.
Daarnaast komt 21,9 % van de rabatten voor op laat pleistocene dekzand- en terrasvlakten die
in vrijwel de gehele Graafschap voorkomen. Dat is iets meer dan het voorkomen in beekdalen
en in beekoverstromingsvlakten tezamen (16,9%). Voorkomen van rabatten op heuvels (6%)
heeft veel te maken met de (on-)nauwkeurigheid van de geomorfologische kartering. Bij een
schaal van 1:50.000 zijn kleinere laagten niet meer apart gekarteerd. Mogelijk zijn ook
greppelcomplexen op gronden met slechtdoorlatende lagen in de ondergrond (zoals betoogd
in 3.1.1) in een enkel geval in deze categorie terecht gekomen.

38

Rabatpercelen

Fig. 3.8 Geomorfologische kaart van een centraal deel van de Graafschap (Groote Veld) met daarop
geprojecteerd de voorkomende rabatpercelen. (Bron: PDOK, BRO Geomorfologische kaart van
Nederland, 1:50.000, ESRI, plug-in van ArcGIS Online)
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Vormeenheid

Code Geomorfologische
kaart 1:50.000

Terrasvlaktes

M8a, M17, M18a, M18b

Beekoverstromingsvlakten

M24

Dekzandvlaktes

Oppervlakte
in ha
70,6
27,1

Vormgroep

in %
9,5
3,6

25,5

Vlaktes

M9 en M13

92,7

12,4

Complex dekzandreliëf

L5

359,4

48,2

Complex stuifzandreliëf

L8

11,4

1,5

Dekzandheuvels

K14, K19, K20 en K23

47,8

6,4

6,4

Heuvels

Beekdalen en droogdalen

R2, R3, R4, R5 en R7

99,6

13,3

13,3

Dalen

N4 en N5

16,8

2,3

2,3

Laagten

4,4

0,6

0,6

Water

16,5

2,2

2,2

Overig

746,4

100

100

Afvoerloze laagten
Water
Overig (bebouwing, storthopen etc.)
Totaal

49,7 Complexen

Tabel 3.2 Relatie tussen de geomorfologische vormen en het voorkomen van rabatpercelen in de
Graafschap.

3.2.3 Relatie met de bodemopbouw
Dat rabatten maar voor een beperkt deel voorkomen in kwelsituaties (beekdalen, laagten
rond stuwwallen) kan worden bevestigd met een bodemkaart. Hiertoe zijn de gekarteerde
rabatten geprojecteerd op de bodemkaart 1:50.000. Voor een duidelijk kaartbeeld zijn de
voorkomende bodemtypen in samenhangende klassen gegroepeerd (tabel 3.3 en fig. 3.9).
Rabatten aangelegd op beekeerdgronden, broekeerdgronden en beekdalassociaties (pZg, zWz
en ABv ) beslaan nog geen derde van de oppervlakte van de rabatten (26,4%). Meer dan de
helft van de rabatten (57,3%) is aangelegd in podzolgronden, hetgeen duidt op stagnerend,
inzijgend regenwater. Het voorkomen van rabatten op haar- of laarpodzolgronden is een
uitzondering die moet samenhangen met de (on-)nauwkeurigheid van de kartering.
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Bodemtype

Code
bodemkaart
1:50.000

Meest
voorkomend

Dunne zandeerdgrond

pZg, pZn

Podzolgrond

Oppervlakte rabatten
in ha

in %

Beekeerdgrond

182,6

25,5

Hn, cHn, Hd

Veldpodzol

427,1

57,3

Dikke zandeerdgrond

zEZ, bEZ

Enkeerdgrond

30,7

4,1

Zandvaaggrond

Zn

Vlakvaaggrond

67,0

9,0

Moerige zandgrond

zWz

Broekeerdgrond

2,6

0,3

Rivierkleigrond

Rn, pRn, KRn

Poldervaaggrond

28,4

3,8

Beekdalassociatie

ABv

4,3

0,6

3,3

0,4

746,0

100

-

Water
Totaal

Tabel 3.3 Relatie tussen bodemtypen en het voorkomen van rabatten in de Graafschap.

Rabatpercelen

Fig. 3.9 Vereenvoudigde bodemkaart van een centraal deel van de Graafschap (Groote Veld) met
daarop geprojecteerd de voorkomende rabatpercelen. (Bron: PDOK BRO Bodemkaart 1:50.000,
kaartblad 34 O, ESRI, plug-in via ArcGIS Online)
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Aangezien in het bestand van de bodemkaart ook de grondwatertrap (GT) is opgenomen, kon
met hetzelfde bestand de variatie in het voorkomen van GT’s worden bestudeerd (tabel 3.3.).
Uit deze tabel en de daarop gebaseerde fig. 3.10 blijkt een grote variatie in het voorkomen
van grondwatertrappen. De piek bij GT III valt samen met de kwel gerelateerde bodems (pZg,
zWz en ABv), de piek bij GT V/VI met de veldpodzolgronden. Aangezien rabatten uitsluitend
moeten zijn aangelegd in situaties met GT I, II, III of V (bij de overige GT´s zijn op zandgronden
rabatten overbodig) toont de grafiek de veranderingen in de waterhuishouding. Deels moeten
deze het gevolg zijn van de ontwatering van de rabatten zelf, deels zijn ze het gevolg van de
algehele aanpak van de waterhuishouding in de 20e eeuw in bijvoorbeeld A2 projecten en
ruilverkavelingen. De hoge oppervlakten bij GT V*, VI en VII zijn van het laatste waarschijnlijk
het gevolg.
Grondwatertrap

GHG
(cm-mv)

GLG
(cm-mv)

Water
II
III
III*
IV
V
V*
VI
VII of VII*
Totaal

0
0-40
25-40
40-80
0-40
25-40
40-80
>80

50-80
80-120
80-120
80-120
>120
>120
>120
>120

Oppervlakte
ha

%

3,2
29,5
16,4
24,7
39,1
83,1
151,9
167,1
82,1
746,0

0,4
4,0
22,1
3,3
5,2
11,1
20,4
22,4
11,0
100

Tabel 3.4 Relatie tussen het voorkomen van rabatpercelen en de grondwatertrap.
De GT´s zijn vastgesteld tijdens de kartering in de ´70 jaren van de 20e eeuw

Oppervlakte rabatpercelen per GT in ha

Fig. 3.10 Relatie tussen het voorkomen van rabatpercelen en de grondwatertrap
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3.3 Ontwikkeling van het grondgebruik van rabatten in de tijd
3.3.1 Werkwijze
Om het grondgebruik van rabatpercelen in de tijd te kunnen volgen, is naast de inventarisatie
op basis van het AHN3 gebruik gemaakt van vier databestanden van vier verschillende
perioden:
a. Kadastrale gegevens
Door het beschikbaar komen van HISGIS Gelderland101 in 2019 werd het mogelijk om de kaart
met de rabatpercelen over die van het grondeigendom en het grondgebruik in 1832 heen te
leggen. In feite is met HISGIS de vroegste gedetailleerde topografische kaart van de
Graafschap samengesteld. Of er in 1832, op de plek waar op het AHN3 rabatten te zien zijn, al
rabatten lagen is niet in alle gevallen met zekerheid te zeggen. Alleen voor moeras, heide en
weide mogen we aannemen dat er nog geen rabatten aanwezig waren. Voor alle houtige
opstanden kunnen we aannemen dat de rabatten vlak voor de inplant van het bos of het
hakhout zijn aangelegd. Het is lastig dat de aanduiding van het grondgebruik op de kadastrale
leggers niet voor elke gemeente dezelfde indeling kent als de andere gebruikte kaarten.
HISGIS1832

CTK 1890

ENBS1940

TOP10 2019

water
moeras
heide
weide/weiland
bouwland
akkermaalsbos
akkerbos
akkermaalshout
hakhout
opgaande bomen

water

water
veen/moeras
heide
akker/grasland

water
moeras
heide
grasland
bouwland
loofbos

heide
grasland
bouwland
hakhout

loofbos

bos
elzenbos
dennenbos(ch)

naaldbos

hakhout

eikenbos
beukenbos
populierenbos
iepenbos
boomkwekerij
overig bos
naaldbos

Dit onderzoek
heide en moeras

bouwland/grasland
hakhout

loofbos

naaldbos
gemengd bos

naaldbos
gemengd bos

Tabel 3.5 Overzicht van de voor dit onderzoek relevante legenda-eenheden van de verschillende
kaarten en de vereenvoudigingen die zijn toegepast om een vergelijking mogelijk te maken.

b. Chromo-topografische kaarten uit de periode 1886-1890
Op deze gedetailleerde kaarten 1:25.000 kan naast akkers en graslanden, onderscheid worden
gemaakt tussen opgaand loofbos, naaldbos en hakhout. Voor deze kaarten is gekozen omdat
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Fryske Akademie 2019
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de periode ongeveer midden tussen 1832 en 1940 in ligt en de veranderingen als gevolg van
de introductie van synthetische looistoffen nog niet hebben plaats gevonden (par. 2.2.2).
c. Kaarten van de Eerste Nederlandsche Boschstatistiek 1838-1942102
In deze periode is een landsdekkende inventarisatie gemaakt op schaal 1:25.000 van de
Nederlandse bossen, hakhout, heide, veen en moeras. Deze kaart is mede opgenomen omdat
het de situatie vóór de grote welvaartsgroei na de WOII karakteriseert.
d. Topografische kaart 1:10.000 103
Dit is de meest recente kaart van het grondgebruik en daarmee een weergave van de huidige
situatie.
Vergelijken we de legenda van de verschillende kaarten met elkaar dan zien we grote
verschillen (tabel 3.5). Deze verschillen weerspiegelen enerzijds de veranderingen die zich in
de laatste twee eeuwen in het grondgebruik hebben voorgedaan en anderzijds het specifieke
doel van met name de kaart van de ENBS. In 1832 is het eikenhakhout erg belangrijk, terwijl
dit grondgebruik in 2019 vrijwel is verdwenen. In 1832 was er nauwelijks ander naaldbos dan
grove dennenbos, terwijl er een eeuw later voldoende andere naaldhoutsoorten zijn
aangeplant om de naam te veranderen in naaldbos. In 2019 blijkt voor veel bossen geen
strakke scheiding tussen naaldbos en loofbos meer mogelijk en is de legenda-eenheid
gemengd bos toegevoegd. Op de kaart van de ENBS zijn begrijpelijkerwijs meerdere
boomsoorten onderscheiden, hoewel een indeling van het naaldbos vreemd genoeg
ontbreekt.
Om tot een vergelijkbare indeling te komen is de legenda van andere kaarten vereenvoudigd
volgens tabel 3.5, laatste kolom. Bij naar schatting 15% van de percelen bleek de begrenzing
van het grondgebruik niet geheel samen te vallen met de grenzen van het rabatperceel, in die
zin dat een rabatperceel soms twee en in een enkel geval 3 functies kende. In de meeste
gevallen was er een dominant grondgebruik en werd het perceel hieronder gerekend. Voor 6%
van de rabatpercelen was er geen dominant grondgebruik, zijn de percelen gesplitst en is de
grond gelijkelijk over de functies verdeeld.

3.3.2 Veranderingen tussen 1832 en 1890
Uit de grafieken van figuur 3.11 en 3.12 wordt allereerst duidelijk dat de helft van de rabatten
na 1832 moet zijn aangelegd door ontginning van moerassen en heidevelden. Het is immers
niet aannemelijk dat er rabatten op heidevelden of in moeras aangelegde rabatten alsnog als
heide respectievelijk moeras werden geclassificeerd. Tachtig procent hiervan (43% van het
totaal) moet voor 1890 zijn aangelegd. 17% van de rabatpercelen die in 2019 nog aanwezig
waren, moet dus ouder zijn dan 1832. Een deel van de rabatten moet zijn beplant met
(eiken-)hakhout en een deel met grove den, aangezien het aandeel naaldbos en het aandeel
hakhout in de periode tot 1890 beide fors toenemen. De afname van het areaal heide en
moeras (43%) is ongeveer even groot als de toename van hakhout en naaldbos (totaal 44%).
Nadere analyse van de gegevens leert dat de werkelijkeheid ingewikkelder is en dat de
veranderingen in het grondgebruik veel groter zijn dan verschuivingen in de percentages

102
103

Projectgroep Bos van Toen 1999
Kadaster, BRT TOP 10NL plug-in via ESRI, ArcGIS Online
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1832
naaldbos
loofbos 8%

1890

hakhout
17%

naaldbos
28%

bouw/grasland
11%

16%

hakhout
41%

loofbo
s 14%

heide en
moeras 52%

bouw-/
grasland 8%

heide en
moeras 9%

2019

1940
naaldbos
42%

bouw/grasland 0%

naaldbos
18%

hakhout
23%

gemengdbos 47%

bouw-/
grasland 3%
loofbos
34%

heide en
moeras
3%

loofbos
30%

heide en
moeras
0%

Fig. 3.11 Grondgebruik van rabatpercelen op vier momenten tussen 1832 en 2019

Verandering van het grondgebruik in ha van
rabatpercelen in de tijd
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
heide

naaldbos
1832

1890

loofbos
1940

hakhout

2019

Fig. 3.12 Veranderingen in het gebruik van gronden die in 2019 nog waren
ingericht met rabatten
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suggereren. Geen enkele grondgebruiksvorm is stabiel. Zo gaat grasland over in hakhout en
wordt aan de andere kant hakhout omgezet in grasland. In totaal veranderen 937 van de 1409
onderscheiden percelen tussen 1832 en 1890 van functie oftewel 67%. Er gebeurt dus veel
meer dan alleen de ontginning van de heidevelden.

3.3.3 Veranderingen tussen 1890 en 2019
Tussen 1890 en 1940 loopt de ontginning van de heidevelden en de aanleg van rabatten ten
einde. De rabatten worden vooral aangelegd voor naaldhout beplanting. Verder wordt de
oppervlakte aan hakhout gehalveerd. Veel (eiken-)hakhout wordt omgezet in opgaand
eikenbos. Maar niet al het hakhout is verdwenen. De helft (23%) is in 1940 nog als hakhout
aanwezig. Een opmerkelijke verandering vindt plaats op landgoed de Wildenborch. Hier is veel
hakhout omgezet in grasland en de aanwezige rabatten enigszins geegaliseerd (zie het begin
van dit hoofdstuk). Dit was waarschijnlijk mogelijk geworden door de verbeterde afwatering
via de Berkel tussen 1893 en 1898104 waardoor de drooglegging verbeterde en de rabatten
overbodig werden. Dit is echter een uitzondering.
Na de Tweede Wereldoorlog worden er geen rabatten meer aangelegd. Alle heidevelden en
moerassen zijn ontgonnen en ook de hakhoutteelt verdwijnt nu vrijwel geheel. Hoewel het
theoretisch mogelijk is dat er nog hakhout op rabatten aanwezig is in de Graafschap onder de
noemer “loofbos”, is deze tijdens het onderzoek en ook in de jaren daarvoor bij de vele
bezoeken aan de bossen van de Graafschap niet aangetroffen. De belangrijkste verschuiving
na de WOII is die naar gemengd bos. Tussen 1940 en 2019 is er een nog grotere verschuiving
in het grondgebruik (71%) dan dan in de vorige periode. Niet alleen veranderen veel
naaldbosen en hakhout in gemengd bos. Ook is er hakhout dat wordt omgezet in (eiken-)bos
en loofbos dat wordt omgezet in gemengd bos. De meeste rabatten blijven eenmaal
aangelegd tot 2019 in stand. Wellicht niet meer onderhouden, maar nog wel duidelijk als
zodanig zichtbaar op de hoogtekaarten.

3.3.3. Veranderingen verschillen per eigenaar
De veranderingen lopen voor de verschillende eigenaren niet hetzelfde. In fig. 3.13 zijn de vier
tijdsbeelden weergeven voor dezelfde drie landgoederen van fig. 3.7 in het oude
cultuurlandschap ten oosten van Vorden aan de Baakse beek. Zowel ’t Medler als de Wiersse
hebben in 1832 al een grote oppervlakte hakhout op rabatten, terwijl Onstein pas in 1890
over hakhout blijkt te beschikken. Die ontwikkeling zet zich bij Onstein door tot 1940, terwijl ’t
Medler dan een groot deel van haar hakhout al blijk te hebben omgezet in loofbos. Op alle
drie de landgoederen worden tussen 1840 en 1890 aanzienlijke oppervlakten heide
ontgonnen, terwijl tussen 1890 en 1940 op De Wiersse en Onstein juist grasland wordt
omgezet in hakhout. Op de Wiersse wordt tussen 1840 en 1940 ook naaldhout aangeplant,
terwijl op de beide andere landgoederen bijna uitsluitend loofhout wordt gebruikt. Tenslotte
worden op alle drie de landgoederen tussen 1940 en 2019 alle hakhoutpercelen omgezet in
loofbos of gemengd bos.
In fig. 3.14 zijn de veranderingen weergegeven op het landgoed Ampsen ten noordwesten van
Lochem. Dit is een typisch voorbeeld van een landgoed met een grote oppervlakte woeste
gronden. De uitsnede van de kaart is ongeveer dezelfde als fig. 3.6. Een groot deel van het
landgoed bestaat aan het begin van de 19e eeuw nog uit heide. Daarnaast komt hakhout en
104

Driessen e.a. 2000, 158
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dennenbos voor, maar nauwelijks loofbos. In 1890 is een groot deel van de heide ontgonnen
naar dennenbos en hakhout, een deel van het dennenbos ten westen van het huis is omgezet
in loofbos. De ontginning en aanleg van naaldbos zet door zodat er in 1940 nog maar weinig
heide over is. Het merendeel van de heide, maar ook het hakhout blijkt omgezet in naaldbos.
Na 1940 worden de laatste restanten hakhout en een deel van het naaldbos omgezet in
gemengd bos.

Medler

Medler

Wiersse

Wiersse

Onstein

Onstein

Medler

Medler
Wiersse

Wiersse

Onstein

Onstein

Grondgebruik

Fig. 3.13 Veranderingen in het grondgebruik van rabatpercelen van drie landgoederen (de Wiersse, ’t
Medler en Onstein) langs de Baakse Beek ten oosten van Vorden tussen 1832 en 2019
(hetzelfde gebied als figuur 3.7).
(Bron: Kadaster BRT 10NL, ESRI, plug-in via ArcGIS Online en HISGIS-Gelderland)
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Grondgebruik

Fig. 3.14 De veranderingen in het grondgebruik van rabatpercelen op het landgoed Ampsen tussen
1832 en 2019 (hetzelfde gebied als fig. 3.6). (Bron: Kadaster BRT 10NL, ESRI, plug-in via ArcGIS
Online en HISGIS-Gelderland)

3.4 Conclusies
Het in dit hoofdstuk geschetste beeld van de opkomst en achteruitgang van rabattenbos in
Nederland komt goed overeen met het in hoofdstuk 3 geschetste beeld voor Nederland. Een
groot deel van de rabatten in de Graafschap moet voor 1832 en waarschijnlijk zelfs voor 1800
zijn aangelegd ten behoeve van de eekwinning. Grootgrondbezitters waren daarbij de grote
investeerders. Waarschijnlijk zijn eind 17e en in de 18e eeuw allereerst de
beekoverstromingsvlakten en kwelgebieden in rabatten gelegd. In de 19e eeuw waren het
vooral de natte delen van de heidevelden die onder handen werden genomen. De aanleg van
rabatten ging door tot aan het eind van de 19e eeuw, waarbij steeds meer dennenbos in plaats
van hakhout de beplanting was. Rabatten werden daarbij toegepast voor de ontwatering van
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natte gedeelten van grote plantages van in eerste instantie grove dennen. Tussen de
verschillende landgoedeigenaren bestonden grote verschillen in de aanpak van de (her-)
bebossing en houtsoortkeuze. Na 1890 is er vrijwel geen natte heide meer over en valt
daardoor de aanleg van nieuwe rabatten stil. Wel is te zien dat er nog grote verschuivingen in
het grondgebruik van rabatten plaats vinden, waarbij na 1940 vooral de toename van
gemengd bos opvalt. De slechte mogelijkheden om rabattenbos als productiebos te beheren
zal hieraan zeker hebben bijgedragen.
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4. Aanleg en beheer van rabatten in historische bronnen uit de
Graafschap
4.1 Keuze van de casestudies
Nadat het ontstaan en de ontwikkeling van rabatten in Nederland beschreven is, wordt er in
dit hoofdstuk ingezoomd op de praktijk van aanleg en beheer in de Graafschap aan de hand
van enkele historische bronnen uit de 18e en 19e eeuw. In de Graafschap lag een grote
oppervlakte aan rabatten (hfd. 3), die bovendien in historische bronnen uit de 18e en 19e
eeuw zijn terug te vinden. Voor de 18e eeuw wordt er gekeken naar het Kranengoor, voor de
19e eeuw naar het Waliën (fig. 4.1). Deze keuze is met name ingegeven door de mogelijkheid
om de theorie van de aanleg uit het historisch bronmateriaal te kunnen vergelijken met de
praktijk in het veld aan de hand van de bewaard gebleven rabatten.

Fig. 4.1 Ligging van de 2 casestudiegebieden Kranengoor en Waliën
(Bron: Kadaster BRT 10, ESRI, plug-in via ArcGIS Online)

4.2 Aanleg en beheer in de 18e eeuw: Het Kranengoor
4.2.1 Inleiding
Het tot dus ver oudst bekende rabattenbos in Nederland is aangelegd op het Kranengoor
tussen 1705 en 1725 (zie hfd. 3.1). Het Kranengoor is gelegen ten oosten van Laren in de
heerlijkheid Verwolde. Tot in de 18e eeuw maakte het Kranengoor onderdeel uit van een
uitgestrekt laag gelegen gebied, het Exelse veld geheten105. De geomorfologische kaart toont
een ligging verwijderd van de omliggende beken, met een afwisseling van dekzandvlakten en
dekzandwelvingen (zie fig. 4.2). Het gebied watert momenteel af naar het noordwesten op de
Dortherbeek. De bodem bestaat uit voornamelijk beekeerdgronden en in mindere mate
veldpodzolgronden (zie bijlage 3). Hoewel het gebied niet onder invloed stond van grote

105

Hottingerkaart uit ca 1783. (Versfelt 2003, 67). Opmerkelijk is wel dat het Kranengoor hierop als
moeras en grasland is ingetekend en niet als bos of hakhout.
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kwelstromen heeft de vlakke geïsoleerde ligging voor natte omstandigheden gezorgd, waarbij
het gebied tot in de 18e eeuw regelmatig onder water liep.106
Fig. 4.2
Geomorfologische
kaart van het
Kranengoor en
omgeving
(Bron: PDOK BRO
Geomorfologische
kaart van Nederland
1:50.000, ESRI, plug-in
via ArcGIS Online)

In tegenstelling tot het westelijker gelegen Verwolde zijn de dekzandruggen hier te klein en te
laag om er essen van redelijke afmetingen op aan te leggen. Afgelegen hooilanden en
moerassen is dan ook het beeld dat uit de manuscriptkaart uit ca. 1640 naar voren komt (fig.
4.3).
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Fig. 4.3 Globale ligging van het Kranengoor bij de gelijknamige boerderij op een
kaart uit ca 1640. Ten zuidwesten (rechtsonder) ligt het huis Verwolde.
(Bron: NL-AhGldA-toegangsnr. 556 Huisarchief Verwolde, art.nr. 1027-0001)

4.2.2 De ondernemer
Kranengoor werd als een onderdeel van het goed Schoneveld in 1703 aangekocht door Evert
Jan Benjamin van Goltstein (EJB)107 (fig. 4.4). Wat de reden van de aankoop was blijft gissen.
EJB had net daarvoor in 1701 zijn geboortegrond (Huis ten Dam te Eefde) verkocht aan Joost
van Keppel.
EJB was een belangrijk man met vele functies (fig. 4.4 en bijlage 3) en het is dan ook
opmerkelijk dat hij persoonlijk tijd en aandacht kon vinden om de aanleg van rabatten te
begeleiden. Er is een kasboek bewaard gebleven waarvan EJB de schrijver is108. Uit het
kasboek blijkt dat EJB eind augustus/begin september aanwezig was om werk aan te besteden
en eind februari om de resultaten op te meten. Daarnaast was hij nog incidenteel aanwezig in
december en in april. Hoewel het mogelijk is dat EJB ook een rentmeester had, blijkt hieruit
duidelijk zijn persoonlijke bemoeienis.109 In het kasboek zijn zowel aanbestedingen als
afrekeningen opgenomen van de aanleg van wegen, het aanleggen van rabatten, het
aanplanten van heesters (bomen) en looien (hakhout) alsmede het beheer van het hakhout en
de opgaande bomen op het Kranengoor. Ook de kosten van het in 1705 gebouwde
boerderijtje werden verantwoord. Deze zogenaamde katerstede werd waarschijnlijk gebouwd
om toezicht te kunnen houden, daar de boerderij van Schoneveld op 5 km afstand lag.

107

NL-AhGldA, toeg.nr.0556 Huis Verwolde, art.nr. 990
NL-AhGldA, toeg.nr. 0556 Huis Verwolde, art. nr. 1055
109
EJB had in 1703 een huis in Zutphen op 19 km afstand van het Kranengoor. Mogelijk had hij ook nog
een huis in Lochem (afstand 5 km) omdat hij daar eveneens burgemeester was.
108
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Fig. 4.4
Evert Jan Benjamin, Baron van Goltstein (1644-1744),
Heer van Grunsfoort en Appel, Ridder van de Duitse Orde,
Landcommandeur van de balie van Utrecht.
Gedeputeerde en 1e rekenmeester van Gelderland.
Portret door Johan George Colasius uit 1734.
Privécollectie . (Bron RKD, IB nr. 919281)

4.2.2 Ontwikkeling tot 1711
Op de kaart van 1710 (fig. 4.5) zien we een gedetailleerd beeld van het Kranengoor. De totale
oppervlakte is volgens de legenda 22 morgen en 139 roeden (19 ha). Het gebied heeft een
duidelijke ruimtelijke structuur. Vanaf de katerstede in het westen naar het oosten wordt het
gebied doorsneden door een lange dijk (laan) met aan weerszijden bomen en een sloot. Haaks
op de dijk staan twee vrij dicht bij elkaar gelegen dijken begrensd door sloten en begroeid met
hakhout. Deze hakhoutdijken omgeven ook de hooilanden en de duidelijk herkenbare
rabatten in het oostelijk deel. In het westelijk deel worden de hooilandjes en rabatten
omgeven door sloten met bomenrijen en kent het gebied een zestal onregelmatige akkertjes.
Ook hier zijn rabatten te zien met twee rijen pas geplante looien of populieren110 per rabat
(zie uitsnede fig. 4.6).
De inrichting van het Kranengoor begon volgens het kasboek in 1704 met de aanleg van
ontsluitingswegen. Er wordt melding gemaakt van de aanleg tussen augustus 1704 en maart
1705 van totaal 195 roeden (975 m) dijk met aan weerszijden een sloot. De enige lengte die
hier enigszins mee overeenkomt is de lengte van de oost-west dijk samen met de meest
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Door het ontbreken van een legenda is er geen goede keuze tussen beide mogelijk. De interpretatie
looien is ingegeven door het verschil in symboliek tussen de aanplant op de rabatten en die langs de
randen van het Kranengoor. Historicus Ronald van Immerseel die een uitgebreide studie doet naar het
Kranengoor, ziet in de aanplant op de rabatten geen looien maar jonge bomen, omdat hakhout op de
kaart wordt weergeven met een vlakdekkende groene kleur.
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oostelijke van de twee noord-zuid dijken te weten 520 + 345 + 88 = 953m.111 Of de houtwallen
die de oostelijke hooilanden omgeven er al lagen is niet duidelijk.
De aanleg van de rabatten werd volgens het kasboek aanbesteed voor een vaste prijs per
eenheid.
“Den 13e september 1706 in ’t Cranegoor met Herman Katgerman cum suis geaccordeert en
aanbesteedt voor het omzetten en een graven van 10 voeten wijt en de dijcken van 12 voeten
breed de lange roede ad 16 voeten rijnlands voor 7,5 st het lijst maken en alles dus
inbegrepen.” 112
Dit betekent dat EJG 7,5 stuiver per 5,0 m rabat betaalde inclusief het uitvlakken van de
opgebrachte grond op het rabat.
Uit het kasboek valt niet goed te achterhalen hoeveel meter rabat waar is aangelegd. Op de
kaart noch in het kasboek worden veldnamen gehanteerd. Verder worden de kosten van het
aanleggen van rabatten niet zuiver gescheiden van andere werkzaamheden, zoals het bouwen
van het huis:
“Volgens notities daar overzijnde hebbe ik aan Katgerman en Nijenhuis cum suis in verscheiden
posten en tijden aan arbeidsloon en verdiensten in het Kranegoor van den 21 januari 1705 tot
den 18 september 1706 betaalt de summa van f 304-18-8 “113
Zo worden de twee belangrijkste grondwerkers ook ingehuurd als dakdekkers voor de bouw
van de katerstede.
“Den 11e april (1706) aan Herman Katgerman en Hendrik Nijenhuis dackhuijders op reckeninge
van ’t gene dezelve in het Kranegoor verdient hebben betaalt f 100-2-0”114
Bijkomende kosten zijn de beplanting van de wegen met populieren- en beukenheesters en
elzenondergroei, het beplanten van de rabatten met eikenlooien en populieren, het bestrijden
van onkruid115 en het bouwen van de boerderij. Totaal heeft EJB tot eind 1710 f 1478-2
uitgegeven aan het Kranengoor. Daarna gaat het aanleggen en onderhouden in een rustiger
tempo door zodat uiteindelijk eind 1721 f 2267-10 in het Kranengoor is geïnvesteerd. Dit nog
afgezien van de aankoopkosten.116

111

Daarmee is niet verklaard waarom er in de aanbesteding onderscheid wordt gemaakt tussen een
brede binnensloot en smallere buitensloten. De dijken liggen immers beiden binnen het Kranengoor. De
lengte van de houtwallen die de oostelijke hooilanden omgeven en daarmee wel een binnen- en een
buitensloot hebben is met 1950 m het dubbele van de aangelegde dijken.
112
NL-AhGldA, 0556 Huisarchief Verwolde, art. nr. 1055, pag. 44. Een Rijnlandse roede van 16 voet is
5,0 m. EJB vergeet nergens te vermelden dat het om een roede van 16 voeten gaat en niet van de meer
courante roede van 12 voet. (http://www.meertens.knaw.nl/mgw/plaats/308)
113
304-18-8 betekent 304 gulden, 18 stuivers en 8 penningen. Voor 304-18-8 kan volgens het tarief
(304*20 + 18,5)/7,5 = 813 roede = 4065 m rabat worden aangelegd. Zou dit bedrag geheel zijn besteed
aan het aanleggen van rabatten dan zouden alle rabatten die er in 1710 liggen (ca 3960 m), daarmee
ruim kunnen worden aangelegd. Uit het kasboek blijkt echter dat er tussen 1706 en 1710 nog minstens
200 roede ofwel 1000m rabat is aangelegd. (NL-AhGldA, 0556 Huisarchief Verwolde, art. nr. 1055, pag.
44)
114
NL-AhGldA, 0556 Huisarchief Verwolde, art. nr. 1055, pag. 43
115
Wirvelen (amandelwilgen) en biesen
116
De totale kosten voor de aankoop van het Schoneveld inclusief het Kranengoor bedroegen volgens
de koopakte 5412 gulden en 7 stuivers (NL-AhGldA, 0556 Huisarchief Verwolde, art. nr. 990)
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Fig. 4.5 Kaart van het Kranengoor uit 1710
(Bron: Particulier bezit Stichting Anitya, voorheen huisarchief Verwolde)
Fig. 4.6 Detail van het westelijk deel
van de kaart van fig. 4.5. Hierop is
duidelijk de katerstede te zien met
hooiberg en put. Op de pas aangelegde
rabatten zijn twee rijen looien per rabat
te zien.
(Bron: Particulier bezit Stichting Anitya,
voorheen huisarchief Verwolde)
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Door de aanwezigheid van een tweede manuscriptkaart van het Kranengoor kan de
ontwikkeling van de rabatten in de tijd worden gevolgd117(fig 4.7). De aanleg van rabatten in
de westelijke hooilanden is afgerond en er is een nieuwe dijk aangelegd diagonaal van het
zuidwesten naar het noorden van het Kranengoor. Aan het uiteinde van twee lanen staat een
zomerhuisje en een duiventil. Er zijn enkele waterpartijen in het westelijk deel verschenen en
de akkertjes zijn verdwenen. De waterpartijen werden aangelegd om het geoogste hout te
wateren118. In het grote hooiland in het oosten staan rabatten ingetekend, die later van de
tekening zijn verwijderd119. Wat verder opvalt in vergelijking met de vorige kaart is de slordige
intekening van de rabatten. In het kasboek staat de aanbesteding van de laan vermeld onder
1713. Voor het overige kan alleen gezegd worden dat de aanleg hoogstwaarschijnlijk in de 18e
eeuw na 1744 heeft plaats gevonden.

Fig. 4.7 Kaart van het Kranengoor van begin van de 19e eeuw
(Bron: NL-AhGldA, 0556 Huisarchief Verwolde, art. nr. 1028-0001)

117

Op de kaart van fig. 4.7, die veel minder nauwkeurig is dan die uit 1710, ontbreken namen en
jaartallen. Gezien de verschillen is het onwaarschijnlijk dat de kaarten dezelfde maker en opdrachtgever
hebben. Op basis van de empirestijl van de cartouche en de datering van de beschrijving in de
inventaris (1801-1809) dateert Ronald van Immerseel deze kaart op begin 19e eeuw. (mailwisseling
september 2020)
118
Van Immerseel 2021, in voorbereiding
119
Op basis van de Chromo-topografische kaarten b415 Laren uit 1886 en 1898 moet geconcludeerd
worden dat het hooiland tussen 1886 en 1898 bebost was. Verondersteld wordt dat deze bebossing op
de manuscriptkaart later in toegevoegd en nog later weer is verwijderd, aangezien het perceel op de
Topografisch Militaire kaart uit 1864 en de Chromo-topografische kaart uit 1920 weer als hooiland is
ingetekend.
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4.2.3 Latere ontwikkelingen
In het kasboek wordt ook melding gemaakt van de eerste oogsten, de ondanks alle
inspanningen slechte ontwatering en de voortdurende zorg voor het onderhoud van de
rabatten:
“Akkermael in Cranegoor is in 1709 afgehouden en in het voorjaar van 1715 opnieuw omdat
het door de continue hoge wateren niet al te goed gelukt was. Ik heb ook sommige dijken
opnieuw moeten optrekken en een sloot in het midden doen maken en op het nieuwe doen
poten.”120
De eerste houw zal niets hebben opgeleverd. Het belangrijkste doel hiervoor was het
uitstoelen van de looien121. Uit latere archiefbronnen van Verwolde blijkt dat het
akkermaalshout op stam werd verkocht. Daarvoor werden plakkaten opgehangen in de
omgeving122. De opbrengsten zijn tussen 1771 en 1779 aanzienlijk: op 20 oktober 1771
worden bomen en een perceel hakhout verkocht voor f 3184-0-0 en op 6 juni 1772 nog eens f
842-0-0123. Helaas kan ook vanuit deze stukken geen verband worden gelegd met individuele
percelen hakhout op rabatten in het Kranengoor124. De omlooptijd is onbekend, zodat er zelfs
geen schatting te maken is van de opbrengst per jaar en er geen rendement valt uit te
rekenen. Dat de opbrengsten voor 14 ha hakhout beduidend hoger zijn dan de
pachtinkomsten van het oostelijke hooiland (f 8-0-0/jr ) van 5 ha moge duidelijk zijn. Dit
ondersteunt de stelling dat het investeren in de aanleg van eikenhakhout in de 18e eeuw een
rationele beslissing was. Van een eerste rekenmeester van de Gelderse rekenkamer (wat EJB
was) mocht dit ook worden verwacht.

4.2.4 De techniek
Uit de aanbesteding (zie ook de vorige bladzijde) kan de techniek van de aanleg van
rabattenbossen in grote lijnen worden afgeleid. Allereerst werden dijken aangelegd ter
ontsluiting. Of er houtwallen werden aangelegd om de jonge eikelooien te beschermen tegen
vraat is niet duidelijk. Mogelijk waren deze in het oostelijk deel van het Kranengoor al
aanwezig, maar in het westelijk deel zijn ze in ieder geval niet aangelegd. De rond het
Kranengoor gelegen ringsloot bood waarschijnlijk in combinatie met het lokale reliëf
voldoende bescherming. Daarna werden tussen de dijken en houtwallen de tracés van de
rabatten 12 voet (3,7 m) breed evenwijdig uitgezet en gespit. Vervolgens werden de sloten 10
voet (3,1 m) breed uitgegraven en de uitkomende grond over de rabat aan weerskanten
gegooid en uitgevlakt. Onduidelijk is daarbij hoe diep de sloten moesten worden gegraven en
welke taludhelling daarbij werd gehanteerd. EJB vermeldt in zijn aanbestedingen voor de
diepte: `nae den eijsch`. Vermoedelijk is dit tot hoogstens een spit (20 cm) onder de
grondwaterspiegel. Veel dieper zal niet mogelijk zijn geweest door het uit het zand
toestromende grondwater. In enkele sloten op het Kranengoor zijn drempels gevonden in de
slootbodem. Mogelijk restanten van dammetjes die moesten verhinderen dat het water uit
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NL-AhGldA, 0556 Huisarchief Verwolde, art. nr. 1055, p. 36
van Hall e.a 1838
122
NL-AhGldA, 0556 Huisarchief Verwolde, art. nr. 1073
123
NL-AhGldA, 0556 Huisarchief Verwolde, art. nr. 1072
124
De hoge opbrengst van het hout in 1771 houdt mogelijk verband met de oogst van de aangeplante
populieren die dan ruim 60 jaar oud zijn. Misschien verklaart dit ook waarom het Kranengoor in de
Hottingeratlas (1770-1783) niet als bos is gekarteerd. (Versfelt 2003, 67)
121
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eerder gegraven slootdelen snel kon toestromen125. Bij een aanbesteding in 1713 wordt
expliciet vermeld dat lage plekken in dijken worden opgevuld met grond van hoger gelegen
delen van dezelfde dijk126. Bij de aanbesteding zijn geen instructies gevonden voor het
versterken van de taluds met kantzoden. Het herhaaldelijk vermelden van het opnieuw
moeten aanleggen van rabatten, houdt waarschijnlijk verband met het instorten van te steile
en daarmee instabiele taluds. In een kwelgebied als het Kranengoor is dat niet ongewoon. In
het kasboek ontbreken aanbestedingen voor de aanleg van aparte afwateringssloten. De
reeds aanwezige ruim bemeten bermsloten van de lanen aan de kopse kant van de rabatten
dienden hiervoor. In hoofdstuk 5 wordt aan de hand van het profielonderzoek op het
Kranengoor dieper op de wijze van aanleg ingegaan.
In dezelfde winter als het graven van de sloten werden in de bermen van de lanen beuken (bij
het huis) en populieren geplant. Ook het buitentalud van de ringsloot werd beplant met
populieren. Op de rabatten werden vooral eikenlooien geplant. Bij het huis werden ook
bomen gepoot. Op de kaart uit 1710 valt af te lezen dat er in de breedte van de rabat twee
looien werden gepoot, waarbij de afstand tussen de looien groter was dan de afstand tussen
de heesters en de slootkant. In de lengterichting van de rabat werden de looien ruimer, op 4-5
meter afstand gepoot. Biezen blijken hardnekkige onkruiden. Bij de aanleg van rabatten, maar
soms ook later als er al is gepoot, moeten ze worden afgesneden en worden ondergespit.127

4.2.5 Huidige staat van de rabatten op het Kranengoor
Met behulp van een hoogtekaart (op basis van AHN3) is het mogelijk een nauwkeurig beeld
van de huidige toestand van de rabatten te laten zien en deze te vergelijken met de aanleg in
de 18e eeuw (zie fig. 4.8). De rabatten zijn goed te zien. De patronen komen nauwkeurig
overeen met de kaart uit 1710. Zelfs de verschillen in breedte van de rabatten in het
zuidoostelijk deel zijn in overeenstemming met de kaart. De oudste rabatten hebben een strak
parallel patroon en zijn aan alle zijden omgeven door randsloten. De jongere rabatten in het
noorden hebben een variabele breedte terwijl de noordwestelijke rabatten een bijna frivool
patroon laten zien. De (voormalige) akkertjes die op de jongste kaart niet meer zichtbaar zijn
blijken nog steeds aanwezig en bepalen deels het patroon. Hoewel op sommige plekken de
rabattenpatronen vervaagd zijn is over het geheel gezien de totale rabattenaanleg goed
bewaard gebleven. Hakhout komt op het Kranengoor niet meer voor. Het grootste deel van
het bos bestaat uit naaldhout. De opstanden van fijnspar hebben met de droogte veel te lijden
gehad van de letterzetter en zijn de afgelopen winter (2019-20) gerooid
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De Boer behandelt deze techniek ook in Grondslagen der houtteelt uit 1854
NL-AhGldA, 0556 Huisarchief Verwolde, art. nr. 1055, p. 57
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NL-AhGldA, 0556 Huisarchief Verwolde, art. nr. 1055, p. 55
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Fig. 4.8 Hoogtekaart van het Kranengoor op basis van AHN3, dynamische opmaak, maaiveld.
De hoogte varieert tussen de 11,2 m + NAP (donkerblauw) en de 12,4 m. + NAP (donker
oranje). (Bron: PDOK AHN3, ESRI, plug-in via ArcGIS Online)

4.3 Aanleg en beheer in de 19e eeuw: ‘t Waliën
4.3.1 Inleiding
Het Waliën is gelegen tussen Warnsveld en Lochem in een gebied dat na de Middeleeuwen
bekend stond als het Groote veld. In het noorden wordt het gebied begrensd door het dal van
de Berkel, in het zuiden ligt Vorden. Een uitgestrekt heidegebied van ca 2400 ha met slechts
enkele doorgaan de zandpaden, zoals die tussen Zutphen en Lochem en die tussen Almen en
Vorden. Aan de oppervlakte ligt dekzand waarvan het golvende reliëf maar op enkele plaatsen
is geëgaliseerd (fig. 4.9). Het maaiveld ligt gemiddeld 2 m boven dat van het Berkeldal en het
grillige dekzandreliëf voorkomt gemakkelijke afstroming van het regenwater (fig. 4.13). Dit
water zakt dan ook over grote oppervlakten in de zandbodem weg en heeft daar veldpodzolen
gevormd. Tot in de 19e eeuw vormden zich in de winter op veel plaatsen ondiepe plassen. In
een enkele dalvormige laagte worden beekeerdgronden aangetroffen (zie bijlage 3).
Landbouwkundig werd het Groote veld als te nat en zuur en te arm afgedaan. De lokale
bevolking gebruikte het gebied uitsluitend voor het weiden van schapen en het steken van
plaggen.
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Fig. 4.9 Geomorfologische kaart van Nederland 1:50.000, versie 2008.
(Bron: PDOK BRO plug-in via ESRI, ArcGIS Online)

4.3.2 De ondernemer
Tussen 1833 en 1850 worden er door Godard Philip Cornelis Baron van Heeckeren (17911853) (GPC) op het Warkense veld ten oosten van Warnsveld bossen aangelegd. GPC is lid van
een oud en machtig adellijk geslacht. Hij erft van zijn vader een boerderij (Wassink) in het
buurtschap Warken en bouwt dit door aankopen en toedelingen van heidegrond uit de Marke
van Warken (1833) verder uit tot een landgoed van 125 ha128. Hij noemt het landgoed naar de
voormalige havezate van de familie bij Winterswijk, ‘t Waliën. Op het Waliën bouwt GPC een
landhuis en ontgint hij de omliggende heide tot bos. Net als EJB is hij burgemeester van
Zutphen (fig. 4.11 en bijlage 4).
GPC houdt hoogst waarschijnlijk een kasboek bij over zijn ontginningsactiviteiten, maar dit is
niet meer teruggevonden129. GPC schrijft wel een verhandeling over de aanleg van hakhout en
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Kadasterviewer, Warnsveld, artikel 112
GPC raadt het bijhouden van een logboek aan in zijn boek uit 1836 op blz.5. In de boedelbeschrijving
na zijn overlijden in 1853 noch in het familiearchief is een dergelijk boek teruggevonden. (NL-AhGldA,
toegangsnr. 0538 van Heeckeren tot Waliën en NL-Zu-RAZ, toeg.nr. 0349 Notariële akten, notaris H.F.
Lulofs, inv. nr. 7654)
129
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bossen op woeste gronden in 1836. Hierin noemt hij de verhandeling van Joosten130 als
gezaghebbend131. GPC gaat veel dieper in op de inrichting van nieuwe bosgebieden en in
tegenstelling tot Joosten is van GPC bekend waar hij bossen met rabatten heeft aangelegd.
Daarom wordt zijn werk hier besproken.

Warken

Fig. 4.10 Hottingerkaart van het Warkenseveld, het westelijk deel van de Lochemse heyde met de
globale ligging van de in 1833 aan G.P.C. van Heeckeren toe te delen heide, waar hij ‘t Waliën
stichtte. (Bron: Versfelt 2003, 73)

4.3.3 De aanleg van rabatten volgens van Heeckeren
Daar waar bij EJB slechts naar de motieven voor het aanleggen van rabatten worden gegist, is
GPC hierover zeer duidelijk:
“De Godheid eindigde haar werk in dien staat, in welke de mensch hetzelve moest opnemen
ter verdere volmaking, naar zijne behoeften en betrekkingen, daar hieraan zijne grootheid en
zijn geluk tevens verbonden zouden zijn132. "

130

Joosten 1821
van Heeckeren 1836, 73
132
Achterkant van het titelblad van “Over de aanleg en bewerking van woeste gronden voor de
houtcultuur, voor zoo ver dezelve van een gelijksoortige aard zijn, als die in het graafschap Zutphen,
worden gevonden" van G.P.C. van Heeckeren uit 1836 (Bron: NL-Zu-RAZ, toeg.nr. 0273 Oude werken,
inv.nr. 1409)
131
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Fig. 4.11 Mr. Godard Philip Cornelis,
Baron van Heeckeren tot Waliën
(1791 – 1853),
Burgemeester van Zutphen 1841-1853,
Ridder in de Orde van de Nederlandse
Leeuw
Portret van Hermanus Slothouwer, tussen
1825 en 1849. Privécollectie.
(Bron: RKD IB nr. 77950).
PS. Het is niet zeker dat dit GPC is.

GPC staat hier mee in lijn met de patriciërs die in de 17e eeuw hun lustoorden aanlegden133.
Niet het geldelijk gewin staat voorop maar de uitdaging om in aanvulling op Gods schepping
woeste gronden te herscheppen tot weelderige bossen. GPC geeft aan dat alleen zij die over
voldoende kapitaal of inkomsten beschikken een dergelijke onderneming dienen aan te
vatten, daar het rendement van de investering niet hoger zal zijn dan 1%134.
Het aanleggen van bossen op de natte zure, arme gronden is dan ook geen sinecure, waarbij
er veel fout kan gaan. Meer nog dan boekenwijsheid raadt GPC de ondernemer aan zijn
gezond verstand te gebruiken en te vertrouwen op zijn eigen waarnemingen en een goed
logboek bij te houden van alles wat hij doet. De tijdspanne van een omloop is te lang om op je
geheugen te kunnen vertrouwen. Ook met de ervaring van arbeiders in het veld dient
voorzichtig te worden omgegaan aangezien zij meestal het werk niet kunnen overzien.
De aanleg van bossen op woeste gronden omvat volgens GPC 4 stappen:
1. Aanleg van ontsluitingswegen
2. Aanleggen van waterbeheersing
3. Aanleg van een randsingel
4. Aanplant van heesters of looien
Als een goede cultuurtechnicus avant-la-lettre benadrukt GPC het belang van ontsluiting en
waterbeheersing en goede afstemming tussen beide: uitgaven voor bruggen of duikers
betalen zich in een later stadium terug wanneer plantgoed moet worden aangevoerd en
133

Van der Groen 1699
Niet iedereen was daar blij mee. Van Hall cs laten in een voorlichtingsbrochure om de hakhoutteelt
in Groningen te promoten weten, dat dit wel erg zuinig berekend is. (van Hall e.a 1838)
134
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oogsten moeten worden afgevoerd. De randsingel bestaande uit grove dennen met een
ondergroei van hakhout, is nodig om de jonge aanplant van voldoende beschutting te
voorzien in het ruige klimaat van de heide. Opmerkelijk is dat GPC met geen woord rept over
het uitzetten van het werk door landmeters. Blijkbaar was het gebruik van landmeters buiten
het leger, waterstaat en kadaster nog niet in Oost Gelderland doorgedrongen. De technieken
hiervoor waren al in de 17e eeuw bekend135.
Bij de waterhuishouding gaat hij eerst in op de zorg voor een goede afwatering van de heide.
Wateroverlast ziet GPC als een gevolg van een gebrek aan afwateringsmogelijkheden, meer
dan aan een te lage hoogteligging. De ondernemer moet eerst nauwkeurig vaststellen wat de
hoogste waterstanden zijn van de rivier of beek waarop dient te worden afgewaterd en
daarop zijn slootdiepte afgestemd. Het gevaar van te diepe ontwatering is net zo groot als die
van wateroverlast. GPC onderscheidt in zijn waterlopenstelsel drie niveaus: de
hoofdwaterloop die dient voor de afwatering, de trekkers die daar op uitmonden en de
bijzondere sloten tussen de dijken (rabatten) die op de trekkers uitmonden. GPC waarschuwt
voor een rigide toepassing van overal even brede en diepe bijzondere sloten en rechte
afwateringssloten136. In een golvend heidelandschap leidt dat tot een slecht resultaat. Het
reliëf en de ontwateringsdiepte (1-2 voet) boven de winterwaterstand moeten leidend zijn. In
tegenstelling tot de wegen laat hij zich dan ook niet uit over slootdiepten en breedten. Hij laat
zich vervolgens uit over de helling die aan het talud van de sloten moet worden meegegeven:
ervaring moet hierbij leidend zijn om instorting te voorkomen. Het beste kan de sloot in twee
fasen worden aangelegd: eerst tot aan de grondwaterspiegel137 en later als grond wordt
vastgehouden door de boomwortels tot de vereiste diepte.
Ten aanzien van grondbewerking voorafgaand aan de aanplant is GPC terughoudend. Hoewel
hij een duidelijke voorkeur heeft voor de aanplant van grove dennen wijst hij hakhout niet af.

4.3.4 De aanleg van rabatten op ‘t Waliën
Hoewel we uit het voorafgaande weten dat GPC op het Waliën bossen heeft aangelegd en
daarbij ook gebruik heeft gemaakt van rabatten, is het tot nu toe nog niet met zekerheid aan
te geven welke bossen en welke rabatten dat zijn geweest138. Uit fig. 4.12 kunnen we afleiden
dat de bossen ten westen van het landhuis ouder zijn dan die ten oosten van het landhuis zijn
gelegen. Dit komt overeen met de (minder duidelijke) TMK kaart uit ca 1850. We zullen de
rabatten uit deze bossen (omcirkeld) vergelijken met de instructies uit het boekje van GPC.
Daarvoor is in fig. 4.13 een hoogtekaart van dit gedeelte van het landgoed uitvergroot.

135

Lintsen 1994, 24
van Heeckeren 1836,11
137
GPC schrijft over graven tot aan de wel. (van Heeckeren 1836, 12)
138
Ondanks dat er historisch onderzoek gedaan is naar de aanleg van het Waliën (Blok e.a 2014,
Leenders 1998) blijft de eigendomssituatie van het Waliën tussen 1825 en 1845 onduidelijk. Allereerst
door de kadasterinformatie over het eigendom van de katerstede de Ekster ten noorden van de weg
naar Lochem rond 1832. Elbertus Abbing wordt als eigenaar genoemd, maar ook GPC, zonder dat er
wordt aangegeven wanneer en hoe de overdracht heeft plaats gevonden (Kadaster Warnsveld, artikel
6, regelnummers 63-66 en artikel 112, regelnummers 34-37). Ten tweede door het ontbreken van
hulpkaarten betreffende de opdeling van de markegronden in 1833. Daar ook de administratie van de
Marke van Warken zoek is (Niet gevonden in het Regionaal Archief Zutphen, noch in het Gelders
Archief, geen aanwijzingen bij Demoed 1987) is het eigendom van specifieke percelen in deze periode
onduidelijk.
136
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landhuis

Fig. 4.12 Uitsnede van chromo-topografische kaart uit 1865 ten oosten van Warken (Werken) op het
Werkense Veld (westelijk deel van het Groote Veld) met daarop geprojecteerd de huidige
aanwezige rabattencomplexen. In het oosten is ten noorden van de verharde weg het oude huis
Waliën zichtbaar. Het oostelijke deel van de kaart is niet ingetekend. (Bron: Chromotopografische kaart b434, 1865)

We lopen de stappen van GPC langs:
Onsluitingswegen en randsingels
Op beide kaarten blijkt sprake van een duidelijk rechthoekig wegenpatroon. Bij
uitvergroting blijken deze wegen geflankeerd door structuren die duiden op singels.
Langs de nog niet beboste heide in het noorden ligt een bijna oost-west lopend
randsingel. Het wegenpatroon is niet overal rechthoekig uitgevoerd. Langs de noordkant
van de oost-west lopende laagte volgt de singel al slingerend de contour van het reliëf.
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Brummeler laak

hoofwaterleiding
singel

landhuis

trekker

Fig. 4.13 Hoogtekaart van het westelijk deel van het landgoed Waliën met de rabatten die
hoogstwaarschijnlijk door GPC van Heeckeren zijn aangelegd. (Bron: PDOK AHN3, dynamische
opmaak, maaiveld, ESRI, plug-in via ArcGIS Online)

Waterbeheersing
Op de hoogtekaart is duidelijk een zuid-noord lopende watergang zichtbaar die na de
lage Lochemseweg te hebben gekruist uitkomt in de Brummeler laak, die op zijn beurt
ruim een kilometer westelijk uitmond in de Berkel. Vanaf deze hoofdwaterloop loopt
een watergang tussen twee singels naar het oosten, op deze watergang komen
verschillende verzamelleidingen (GPC: trekkers) van rabatsloten (GPC: bijzondere
sloten) uit. De door GPC gehanteerde drie niveaus zijn dus aanwezig. Wat bij de
rabatsloten verder opvalt is dat ze maar eenzijdig een trekker hebben en dat ze niet
allemaal even lang zijn: waar niet nodig zijn geen sloten en dus ook geen rabatten
aangelegd. Verder varieert de rabatafstand en de breedte van de sloten aanzienlijk.
Ook dit is in overeenstemming met de adviezen van GPC.

4.4 Vergelijking tussen de aanleg op het Kranengoor en het Waliën
De aanleg van bossen op het Kranengoor en op het Waliën is in grote lijnen vergelijkbaar. In
beide gevallen begint de aanleg met ontsluitingswegen en in beide gevallen zijn randsingels
aangelegd, hoewel we bij het Kranengoor niet helemaal zeker weten of de randsingels er al
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niet eerder waren. Het grote verschil zit in het vlakdekkende karakter van de rabatten op het
Kranengoor tegenover de pleksgewijze aanleg op het Waliën. Dat heeft wellicht meer te
maken met het verschil in uitgangssituatie van het reliëf dan met de aanlegfilosofie, maar het
kan ook zijn dat er op het Kranengoor meer is geëgaliseerd. De aanleg op het Kranengoor
maakt in eerste instantie een wat minder flexibele indruk dan die op het Waliën. EJB gaat uit
van vaste rabatafstanden, maar als we goed kijken zien we dat de rabatbreedte ook in het
Kranengoor heeft gevarieerd. GPC hanteert geen vaste rabatbreedten en adviseert vooral
rekening te houden met de lokale reliëfomstandigheden, hetgeen hij op het Waliën ook heeft
gedaan. Belangrijk verschil zit in aanwezigheid van twee trekkers per rabatbundel op het
Kranengoor tegen slechts een op het Waliën. Gevolg hiervan is een betere ontsluiting op het
Waliën. Een arbeider op het Kranengoor moest altijd een sloot oversteken om een rabat te
betreden. Ook dit heeft weer te maken met de pleksgewijze aanleg van de rabatten. Door de
aanleg van een randsingel om het hele complex, kregen de trekkers op het Waliën geen veeof wildkerende functie. GPC schrijft hier vreemd genoeg helemaal niet over.
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5. Nader veldonderzoek van de rabatten op het Kranengoor
5.1 Inleiding
Ondanks de aanwezigheid van het kasboek en andere archiefstukken blijft er nog veel
onduidelijk over hoe de rabatten op het Kranengoor zijn aangelegd. Zo was uit het
archiefonderzoek en de bestudering van de hoogtekaarten (hfd. 5) al duidelijk geworden dat
de rabatafstanden sterk verschillen, ondanks de strakke voorschriften. Uit de schriftelijke
bronnen kan niet worden opgemaakt op welke manier de rabatten werden opgehoogd. Uit de
aanbesteding van Goltstein bleek dat er steeds met rabatten van 12 Rijnlandse voeten (3,7 m)
wordt gewerkt en een slootbreedte van 10 Rijnlandse voeten (3,1 m). Dat leidt tot een totale
breedte van een rabateenheid van 6,8 m. Ter controle is voor acht rabatpercelen die
hoogstwaarschijnlijk door Goltstein zijn aangelegd, de gemiddelde breedte van rabat met
sloot bepaald met behulp van GIS. De gemiddelde profielbreedte van rabat met sloot komt
met gemiddeld 7,0 m goed overeen met de aanbesteding, al is de variatie (5,8 - 8,0 m) groot.
Uit deze gegevens kan geconcludeerd worden dat de voorgeschreven maten door de
uitvoerders met ruime marges zijn gehanteerd. Mogelijk speelden de lokale terreincondities
(kwel, maaiveldhoogte) hierbij een rol. Om meer inzicht te krijgen in de opbouw van de
rabatten is veldonderzoek gedaan op het Kranengoor. Dit veldonderzoek bestond uit een
verkenning op basis van boringen, een proefsleuf op basis van de resultaten van het
booronderzoek en het op locatie inmeten van het profiel van drie rabatten.

Fig. 5.1 Locatie van de boringen en de proefsleuf op het Kranengoor.
Boring 2 en de proefsleuf werden op dezelfde locatie gezet.
(Bron Kadaster, BRT 10NL, ESRI plug-in via ArcGIS Online)

5.2 Booronderzoek
5.2.1 Doel en werkwijze
Om inzicht te krijgen in de dikte en de opbouw van de ophooglaag zijn op 14 december 2019
op drie plaatsen in het oudste deel van het Kranengoor met een 3 cm brede (ram-)guts
boringen gezet, gefotografeerd en beschreven (bijlage 6 en fig. 5.1). Boring 1 betreft een smal
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rabat (breedte rabat met sloot ca. 3,5 m). Boring 2 betreft een breed rabat (breedte rabat met
sloot ca. 7,8 m) en boring 3 een zeer smal rabat (breedte rabat met sloot ca. 3,5m) met meer
dan gemiddeld diepe sloten (fig. 5.2).

Fig. 5.2 Locaties boring 1 (boven), boring 2 (midden) en boring 3 (beneden)
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Humeuze bovengrond
(bij boring 3 met
micropodzol)

Humeuze
tussenlaag

Oorspronkelijke humeuze
bovengrond voor de aanleg
van de rabat

Fig. 6. 3 Gutsboringen van links naar rechts: boring 1, 2 en 3
Met de blauwe pijlen zijn de belangrijkste humeuze lagen aangegeven

5.2.2 Resultaten
Alle drie de gutsboringen zijn doorgezet tot een diepte van 70 cm. Daaronder was het zand zo
dicht gepakt, dat de ramguts er niet ingeslagen kon worden. Afgezien van humus en strooisel
waren er nauwelijks verschillen in grondsoort: matig fijn, siltarm zand. In alle drie de boringen
is de ophooglaag van de rabat te zien met een dunne humeuze bovengrond en een dunne
humeuze tussenlaag. Bij boring 3 is in de bovengrond een micropodzol ontwikkeld. Gezien de
beschikbare tijd kon er slechts op een plek een proefsleuf worden aangelegd. Boring 3
vertegenwoordigde een atypische situatie en viel daarom af. Op basis van de bereikbaarheid
met een kleine kraan is gekozen voor locatie 2.

5.3 Nader onderzoek: de proefsleuf bij boring 2
5.3.1 Werkwijze
De proefsleuf werd met een bijna oost-west oriëntatie loodrecht op de lengterichting van de
sloten aangelegd. De kraan maakte een sleuf met een rechte (zuid-)zijde en een aflopende
noordzijde. De kuil werd 70 - 85 cm diep uitgegraven. Aan de slootkant bleef met het oog op
het peil van het water in de sloten een deel van de rand staan. Deze rand is later weggegraven
(60-80cm) waardoor er in een deel van de sleuf water kwam te staan. Het zuidprofiel is met
een bats geschaafd (fig. 5.4). Op de profielfoto van fig. 5.5A is het profiel te zien zonder de
weggegraven zijkanten. Vervolgens zijn paspunten aangebracht en is het profiel opnieuw
gefotografeerd. Daarna zijn de in het profiel onderscheiden lagen en horizonten in het profiel
ingekrast. Vervolgens is het profiel opnieuw gefotografeerd (fig. 5.5B). De afzonderlijke foto’s
zijn met Agisoft Photoscan aan elkaar gekoppeld en met behulp van de paspunten
‘’gladgestreken”. Het profiel is opgemeten met een RTS en getekend. (fig. 5.6) .
Om meer te weten te komen over de uitgangssituatie waarin de rabatten zijn aangelegd is in
de wand een pollenbak geslagen. Hieruit zijn twee monsters genomen en geanalyseerd
(bijlage 8).
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Fig. 5.4 Schaven van het profiel van de proefsleuf door Mans Schepers (links) en Jop Brijker (rechts).
Duidelijk is aan de linkerkant (oostzijde) de nog niet weggegraven slootkant te zien. (Foto A.
Mulder)

5.3.2 Beschrijving profiel
Op de tekening die op basis van de onderscheiden lagen en horizonten van het profiel is
gemaakt zijn tien onderscheidingen gemaakt die achtereenvolgens hieronder worden
beschreven.
1. De ondergrond (Cg horizont) is sterk roestig en bestaat uit siltarm matig fijn zand.
2. Op 50-60 cm diepte (11.60 +NAP) wordt de onderkant van de begraven A-horizont
aangetroffen. Deze laag varieert in dikte van 6 tot 20 cm. Gezien de aanwezige spitsporen
(zie fig.5.5 met witte pijl) is een deel van de A horizont verwijderd. In het midden van de
rabat is de horizont niet homogeen grijs van kleur (10). Mogelijk is de A horizont hier
vergraven. De matig humeuze horizont is sterk doorworteld door de aanwezige bomen.
3. De overgang naar de eerste ophoog laag (3) is erg ongelijk en matig scherp. Sporen van de
zode ontbreken. Ook de eerste ophooglaag is ongelijk van dikte waardoor de bovenkant
redelijk vlak ligt. De laag bestaat uit C-materiaal met veel roestsporen. Aan de beide
zijkanten van de rabat is deze laag niet meer te onderscheiden. De interpretatie wordt aan
de oostkant bemoeilijkt door een aanwezige boomstronk (8).
4. De overgang naar de volgende ophooglaag (4) wordt gevormd door plaggen (7) die, getuige
de zwarte onderkant, op hun kop liggen. De zwarte laag is mogelijk ontstaan uit veraard
strooisel. Niet overal liggen plaggen, maar de grens blijft over het gehele middendeel van
het profiel op een diepte van 30-40cm -mv goed te volgen.
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Fig. 5.5 Foto’s van het profiel van de proefsleuf ter plaatse van boring 2(RD x=225.976 km, y=468.492 km)
A. ongekrast, B. ingekrast. Meerdere foto’s bewerkt met Agisoft Photoscan (Foto’s A. Mulder)
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Fig. 5.6 Profieltekening van de proefsleuf ter plaatse van boring 2 (RD x=225.976 km, y=468.492 km) 1. Onberoerde C- horizont,
2= begraven A-horizont, 3 = eerste ophooglaag, 4 = 2e ophooglaag, 5 = 3e ophooglaag, 6 = dunne A-horizont met dikke Ohorizont, 7 = op zijn kop liggende plag, 8 = wortelstronk met mogelijk resten onberoerd profiel, 9 = positie pollenmonster, 10 =
teruggestorte A horizont? (Tekening A. Mulder)

2

De hoogteligging is 11.80 cm +NAP. De plaggen zijn afgedekt met een ongelijke hoeveelheid C
materiaal tot een hoogte van 10-20 cm -mv (12 m +NAP). De totale laag 15-25 cm dik.
5. Ook de overgang naar de 3e en laatste ophooglaag (5) wordt gevormd door de zwarte uit
humus bestaande laag die ook bij de eerste laag plaggen (7) is aangetroffen. De rest van de
plaggen is niet te onderscheiden. De hoogteligging van deze grens is grilliger dan de vorige.
Aan de oostzijde en westzijde ontbreekt deze ophoog laag of is niet van de andere te
onderscheiden. Dikte 10-20cm.
6. De bodem is afgedekt met een dikke strooisellaag (O horizont) met een zeer dunne nauwelijks
te onderscheiden A-horizont. Het geheel is gemiddeld 10 cm dik. In de tekening zijn
strooisellaag en A-horizont niet onderscheiden.
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Fig. 5.7 Foto van de overgang van laag 3 naar 4 met hierin drie plaggen (7) die op hun kop liggen. De
zwarte onderkant van de plag (zwarte pijl) is de vermoedelijk veraarde strooisellaag. Op de
overgang van laag 4 naar 5 is nog een vierde plag zichtbaar. Onderin de foto is de onvergraven,
begraven A horizont(2) zichtbaar met een duidelijk spitspoor (witte pijl) (Foto A. Mulder)

7.

De twee duidelijkste plaggen zijn in het profiel ingetekend (7), maar getuige de vele
dunne sterk humeuze lagen komen ze overal in het profiel op de overgang van 3 naar 4
en van 4 naar 5 voor. In fig. 5.7 is een detailfoto met vier plaggen te zien.
8. Aan de slootkanten is er geen duidelijke overgang te zien tussen verschillende
ophogingslagen. Ook is een scheiding met een begraven A-horizont niet zichtbaar.
9. Locatie van de bak waaruit de monsters voor de pollenanalyse zijn genomen.
10. Mogelijk vergraven A-horizont.
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5.3.3. Pollenonderzoek
In de pollenbak zijn drie monsters genomen. De eerste (KRA-1) uit de sterk humeuze laag van
de plag (7) en de andere twee uit de begraven A-horizont (2). In de analyse zijn de laatste
twee monsters samengenomen. In bijlage 8 zijn de resultaten uitgebreid beschreven. Voor het
overzicht zijn de gedetermineerde taxa in groepen verzameld en weergegeven in een
staafdiagram (fig. 5.8). Hierin zijn duidelijk verschillen zichtbaar. In het monster van de plag
komen de meeste pollen van berk voor, terwijl in het monster van de begraven A1 de pollen
van els dominant zijn. Daarnaast bevat het monster van de A1 relatief meer pollen van
kruiden, zijn meer pollen van cypergrassen aanwezig en komen sporen voor van veenmos,
varens en zoetwateralgen die bij het plagmonster ontbreken. In beide monsters komen pollen
voor van grassen en kruiden die duiden op agrarische activiteit (Cereale, Plantago). Hieruit en
uit het voorkomen van Cenococcum kan geconcludeerd worden dat het milieu ten tijde van de
aanleg van de rabatten waarschijnlijk droger moet zijn geweest dan enige tijd er voor139.
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Pollendiagram begraven A horizont (KRA-2)
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Fig. 5.8 Geaggregeerde pollendiagrammen van een monster uit de plag (boven) en een uit de
begraven A-horizont (onder)

139

Van Linden 2018, 19
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Mogelijk was er ten tijde van de aanleg sprake van een verwaarloosd hooiland waarin berken
als pioniers waren opgeschoten of een bosweide. De aanwezigheid van mestschimmels pleit
voor het laatste. Het monster uit de begraven A1 duidt meer op een vochtige tot nat
elzenbroekbos.

5.3.4 Interpretatie profiel: Hoe werden rabatten aangelegd?
Uit de vorige paragraaf is duidelijk geworden dat het centrale deel van de rabat dieper is
vergraven dan de zijkanten. Tegelijkertijd zijn in dat centrale deel van de rabat drie
ophogingslagen (3, 4 en 5) onderscheiden, die worden gescheiden door (onderbroken) lagen
plaggen. Aan de zijkanten konden nauwelijks lagen worden onderscheiden door het hoge
humusgehalte van de grond. Mogelijk is grond hier helemaal niet vergraven en slechts
opgehoogd. De zode aan het maaiveld is verwijderd en als gekeerde plaggen in meerdere
lagen teruggezet.
De vraag is nu wat er uit de informatie van dit profiel geconcludeerd kan worden over de
manier waarop de rabatten zijn aangelegd. Dat de rabat in meerdere, in de tijd uiteen
liggende fases is aangelegd is onwaarschijnlijk. Wel moeten de rabatten regelmatig zijn
opgeschoond om gevallen blad en ingestorte slootkanten te verwijderen. De grond die hierbij
vrijkwam zal ongetwijfeld over de rabatten zijn uitgespreid en moet hebben bijgedragen aan
de humusrijkdom van de slootkanten. Dit zal echter in de 300 jaar van hun bestaan veel vaker
dan drie keer zijn gebeurd en dit verklaart dus niet de dubbele laag plaggen. Als er van
uitgegaan wordt dat de rabatten zijn opgehoogd met grond uit de aan weerszijden gegraven
sloten, waarom ligt dan de eerste laag gekeerde zoden op het gele zand en niet er onder?
Blijkbaar wilde men de zoden van de rabat zelf en die van de sloten niet op elkaar hebben
liggen. Mogelijk was men bang dat oude grasplaggen als storende laag voor de wortels van het
hakhout gingen werken. Belangrijker was wellicht de “wapening”140 die de zoden leverden
voor de verder slappe zandgrond. De opbouw van de rabat laat dus zien dat de plaggen van
zowel de rabat zelf als die van de sloot eerst in depot werden gezet. Vermoedelijk op het nog
niet vergraven gedeelte van het perceel direct grenzend aan het deel in aanleg. In fig. 5.9
worden vijf mogelijke stadia (B t/m F) in de opbouw van een rabat weergegeven en hieronder
kort beschreven. Deze reconstructie is in overeenstemming met het gevonden profiel.
A. Uitgangsituatie
B. Verwijderen van de zode. Opslag van de plaggen
C. Na uitgraven van het middeldeel en ophogen slootkanten
D. Na het opvullen middendeel
E. Na het ophogen vanuit de linker sloot
F. Na het ophogen vanuit de rechtersloot en egalisatie
De uitgangssituatie (A) is en vrijwel vlak maaiveld met een dunne A horizont op een ijzerrijke C
horizont (gooreerdgrond of beekeerdgrond). Wat de begroeiing is geweest valt niet met
zekerheid te zeggen. De strooisellaag van de zode duidt eerder op een bosbegroeiing dan op
een hooiland. Terwijl in de koopakte uit 1703 duidelijk staat dat het gaat om hooiland. Uit de
resultaten van het pollenonderzoek kan worden opgemaakt dat het waarschijnlijk gaat om
een verwaarloosd hooiland waar berken zijn opgeschoten. Het zure blad van de berken heeft
dan gezorgd voor de strooisellaag.

140

Suggestie van Daniel Postma, deskundige op het gebied van plaggenbouw in de Middeleeuwen
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De zode van zowel rabat als toekomstige sloten worden gespit en de plaggen worden op het
maaiveld van het nog niet gespitte deel van de rabat opgeslagen (B). Na het verwijderen van
de zode wordt een deel van de A horizont in het midden van de rabat afgegraven. De grond
werd mogelijk gebruikt om de toekomstige slootkanten op te hogen. Dit zou de
begaanbaarheid van het terrein, dat in de winter plasdras moet hebben gestaan ten goede zijn
gekomen.

A. Uitgangssituatie

B. Na verwijderen plaggen
pplaggenplaggenSituUitgangss
ituatie

C. Na uitgraven middendeel en het ophogen van de slootkanten

D. Na het opvullen van het middendeel

E. Na het ophogen vanuit de linker sloot

F. Na het ophogen vanuit de rechtersloot en egalisatie
Fig. 5.9 Vijf mogelijke stadia in de aanleg van een rabat. (Tekening A. Mulder)
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Mogelijk is de zode aan de slootkanten helemaal niet verwijderd om erosie van het talud te
beperken en een stevige kom te vormen om de slappe grond uit de sloten bijeen te houden
(C).
In de ontstane kuil wordt geel zand uit het tracé van de twee toekomstige sloten geschept en
afgedekt met een deel van de aanwezige plaggen die gewonnen zijn door het afgraven van de
zode (D). Dat de plaggen werden gekeerd is bekend uit het bouwhistorisch onderzoek. Op de
kop gedragen verliezen de plaggen minder grond en is het risico van uit elkaar vallen
minder.141 Daarna wordt een van de twee sloten verder uitgediept en de grond op de rabat
geschept en afgedekt met een laag plaggen(E). Tenslotte wordt de andere sloot uitgediept en
de grond op het rabat geschept. De overgebleven plaggen worden gebruikt om de rabat vlak
af te werken (F). Opgemerkt moet worden dat er in deze oplossing per sloot kan worden
gegraven en de grond naar weerskanten op de rabatten kan worden geworpen. EJB vermeldt
dit ook in een aanbesteding in zijn kasboek (hfd 4). Hierdoor kon sneller worden gewerkt en
voorkomen worden dat het opkomende grondwater het graafwerk onmogelijk maakte.142
Opmerkelijk is wel dat dit bij de aanbesteding door van Goltstein nergens wordt gemeld. De
zode moest voor de ophoging worden gespit, maar nergens staat hoe diep en nergens staat
dat de ophoging in fasen diende plaats te vinden. Het egaliseren van de rabat na de laatste
ophoging wordt door Goltstein wel expliciet in zijn kasboek genoemd.
Wat tenslotte opvalt is de dunne A-horizont en de dikke strooisellaag (6), die in 300 jaar moet
zijn opgebouwd. Blijkbaar is de afbraak van de organische stof erg traag. Zowel het zure
eikenblad als de zure naalden van het latere sparrenbos zijn hier ongetwijfeld debet aan
geweest. In de hoogstgelegen rabatten (boring 3) heeft dit zelf aanleiding geven tot de
ontwikkeling van een (micro-)podzol.

Fig. 5.10 Dwarsprofiel van de proefsleuf op het Kranengoor ter hoogte van boring 2 opgemeten met
een RTS. (RD-coördinaten X= 225,975 km, Y = 468,481 km) Voor methodiek zie bijlage 7.

141

Postma 2015, 111
Om de toestroming van water nog meer te vertragen en de sloot te snel vol met water zou lopen,
liet men een richel grond in de sloot staan op de overgang naar het reeds gegraven slootdeel.
Restanten van deze richels zijn op enkele plaatsen op het Kranengoor bij het schonen van de sloten
recent op de slootbodem teruggevonden.
142
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5.3.5 Schatting grondverzet
De sloten naast de rabat zijn ca 1,30 m diep (zie fig. 5.10). In de sloten liggen dikke lagen blad
en ander strooisel. In de westelijke sloot heeft de graafmachine geprobeerd het strooisel
enigszins aan de kant te wervelen. In de oostelijke sloot is dit achterwege gebleven. Dat is
medeoorzaak van het verschil in diepte van 17 cm. Doordat de sloten bij het dwarsprofiel vol
met water stonden kon dit niet nader worden onderzocht. De totale ophooglaag en de
strooisellaag zijn op 50 cm dikte geschat. Vanuit het aangetroffen profiel wordt geschat dat
het oorspronkelijke maaiveld op ca 11,7 m +NAP moet hebben gelegen. Dat betekent dat de
sloot ca. 90 cm -mv is uitgegraven. Vergelijken we de opgehoogde oppervlakte van de rabat
op de doorsnede met de uitgegraven doorsnede van 2 halve sloten dan komt deze aardig
overeen: 2,5 m3/m. Dit betekent per roede rabat 12,5 m3 grondverzet. Het standaardrabat van
Goltstein (3,7m breed) zou bij een gelijkblijvende ophoogdikte slechts 1,9 m3/m ofwel 9
m3/roede grondverzet benodigen, hetgeen de hoeveelheid was die een arbeider per dag
diende te verplaatsen143. Aangezien de rabatbreedte op het Kranengoor een grote variatie
vertoont, is het vreemd dat van Goltstein slechts een tarief per meter rabat hanteerde. Het
rijmt ook niet met de standaard slootbreedte van 3 m. Bij boring 2 is de slootbreedte immers
ca. 1,5-2 m. Blijkbaar werden de slootbreedte en rabatbreedte eerder op elkaar aangepast
dan rabatbreedte en slootdiepte.
Dat een dergelijke aanleg niet van boven middels een aanbesteding werd aangestuurd, maar
tot de bagage van de daghuurders moet hebben behoord die de rabatten hebben aangelegd,
dwingt respect af. Daarbij moet worden bedacht dat rabatten in het winterhalfjaar werden
aangelegd, in regen en wind en bij lage temperaturen. Dat de mannen vaak tot aan de enkels
in de modder moeten hebben gestaan, met de schop vele kubieke meters loodzware,
waterverzadigde grond verplaatsend tegen een hongerloon van 50 cent per dag 144, zes dagen
per week.

5.3.6 Terugblik op het booronderzoek
In het licht van de opgedane kennis met de proefsleuf is het noodzakelijk de interpretatie van
de boringen te herzien. Deze humeuze tussenlaag die tijdens het boren werd aangezien voor
een halfvergane boomwortel kan nu als de toplaag van een op zijn kop liggende plag worden
geïnterpreteerd (zie fig. 5.3). De op 25 cm -40 cm diepte voorkomende humeuze laag bij
boring 1 werd tijdens het veldwerk geïnterpreteerd als een begraven A horizont. Door de
herinterpretatie van de humeuze tussenlagen bleek deze laag waarschijnlijk toch onderdeel te
zijn van de ophoging.

5.4 Conclusies
Waarschijnlijk is het Kranengoor aangelegd op een bosweide. Voor de ontginning was het
Kranengoor waarschijnlijk een elzenbroekbos. In de opbouw van de rabatten kan een grote
variatie in rabatbreedte (2,5- 5m) worden geconstateerd. Dit is moeilijk te rijmen met de door
Goltstein gehanteerde aanlegmaten en het daarbij horende eenheidstarief per aangelegde
meter rabat. Ook is er een grote variatie in slootbreedtes (1,5 - 3 m). De variatie in slootdiepte
(1,3 -1,5 m) is veel minder groot. De ophooglaag van een van de breedste rabatten kon in drie
143

Van Goltstein betaalde 10 st/roede aangelegd rabat. 10 st. is ook wat hij als dagloon betaalde aan
zijn daghuurders.
144
f 0,50 is in 1710 in koopkracht vergelijkbaar met € 4,59 in 2018 volgens het internationaal instituut
voor sociale geschiedenis (http://www.iisg.nl/hpw/calculate2-nl.php)
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lagen worden onderverdeeld die konden worden onderscheiden op basis van op hun kop
liggende plaggen. Mogelijk zijn de slootkanten met grond uit de rabat zelf opgehoogd en niet
gespit. Bij de aanleg van de rabatten is een veel ingewikkelder werkwijze gehanteerd dan uit
het archiefonderzoek is gebleken. De aanleg van rabatten was zwaar werk, dat ook naar de
maatstaven van die tijd, slecht werd betaald.
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6. Typologie en frequentie van voorkomen van rabatpercelen en complexen
Uit de nadere analyse van de verspreiding van rabatten over de Graafschap (hfd. 3) en het
voorkomen van rabatten op het landgoed Kranengoor (hfd. 4) is al naar voren gekomen dat,
ondanks de eenvoud van het principe van de aanleg van rabatten, de variatie in de vorm,
oppervlakte en indeling van de rabatpercelen groot kan zijn. In dit hoofdstuk wordt nader
onderzocht hoe groot de verscheidenheid aan perceelsvormen is en aan welke factoren deze
verscheidenheid mogelijk te koppelen is. Deze informatie zal in het volgende hoofdstuk
worden gebruikt om te komen tot een aanzet voor de cultuurhistorische waardering van
rabatten.

6.1 Rabatpercelen en-complexen
In voorgaande hoofdstukken hebben wij de begrippen rabateenheid, rabatperceel en
rabatcomplex gedefinieerd. Voor de duidelijkheid worden deze begrippen hier nog een keer
herhaald (fig. 6.1).
Fig. 6.1 Naamgeving van de gebruikte rabataanduidingen
Rabat: Opgeworpen rug
tussen twee sloten
Rabateenheid: Stelsel van
aan elkaar grenzende
rabatten en sloten die
afwateren op dezelfde
trekker
Rabatperceel: Stelsel van
aan elkaar grenzende
rabateenheden met een
gemeenschappelijke
afwatering
Rabatcomplex: Stelsel van
direct aan elkaar grenzende
rabatpercelen of
rabatpercelen die liggen in
een groter boscomplex.(zie
par. 6.5)

Het begrip rabattenbos heeft geen systematische betekenis. Het is een verzamelbegrip om bossen aan te duiden
waarin rabatten voorkomen. Rabatten zijn aangelegd om de cultuur van hakhout dan wel opgaand bos mogelijk te
maken.

Rabatpercelen kunnen op meerdere manieren worden geclassificeerd. In deze studie is met
name uitgegaan van het patroon van de rabatten. Hierbij is onderscheid gemaakt op basis van
de oriëntatie van de rabatten ten opzichte van elkaar (evenwijdig, concentrisch, radiaal of
afwijkend), het aantal rabateenheden waaruit een rabatperceel is opgebouwd (enkelvoudig,
tweevoudig of meervoudig) en bij enkelvoudige rabatpercelen de aanwezigheid van trekkers
(geen, een of twee). Tenslotte is er een onderscheid gemaakt tussen op zichzelf staande
rabatpercelen en rabatpercelen die onderdeel uitmaken van een complex van meerdere
rabatpercelen en/of andere bospercelen..
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6.2 Enkelvoudige rabatpercelen
6.2.1 Enkelvoudige rabatpercelen met evenwijdige rabatten
In zijn eenvoudigste vorm heeft een rabatperceel één rabateenheid met twee rechte zijden,
waarbij de rabatten en de sloten recht zijn, evenwijdig lopen en haaks staan op een of twee
trekkers. Ligt het perceel tegen een hogere rug aan dan lopen de sloten en rabatten van de
hoge rug af naar de lager gelegen, enige trekker (fig. 6.2).
Fig. 6.2
Hoogtekaart met
een voorbeeld van
een enkelvoudig
rabatperceel met
één trekker langs
de DortherbeekOost, (Perceelnr.
117)
(Bron: PDOK AHN3,
ESRI, plug-in via
ArcGIS Online)

Is het perceel vrijwel vlak dan zijn er soms twee trekkers (fig. 6.3). Beide vormen hadden vooren nadelen. Hydrologisch gezien is het gunstiger het overtollige water langs twee korte wegen
te kunnen afvoeren (twee afvoerrichtingen). Bij een goede dimensionering is het verschil
echter niet erg groot. Het voordeel van twee trekkers is dat alle rabatten omgeven zijn door
sloten zodat de jonge aanplant beschermd is tegen vraat door vee. Nadeel was dat voor
onderhoud en transport van de oogst altijd een sloot moest worden overgestoken. Was er
maar een trekker dan konden afwatering en ontsluiting in principe van elkaar worden
gescheiden. Trekkers kunnen zowel langs de langste als de kortste zijde van de rabateenheid
liggen (bijvoorbeeld fig. 6.2 en 6.7d). Op landgoed Kranengoor, waar tot nu toe de oudst
bekende rabatten voorkomen, liggen vrij veel percelen met twee trekkers (fig. 5.6).
De aanwezigheid van percelen zonder trekker kan op verschillende wijzen worden verklaard.
In relatief hoog gelegen laagtes zonder oppervlakkige afvoermogelijkheden zijn trekkers
waarschijnlijk nooit gegraven en is het overtollige regenwater door de ondergrond weggezakt
naar lager gelegen
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.
Fig. 6.3
Hoogtekaart met een
voorbeeld van een
enkelvoudig
rabatperceel met twee
trekkers in het Zwarte
Veen. (Perceel 114)De
strekkingsrichting van de
rabatten in de
lengterichting van de
percelen leidt bij dit
perceel tot een in
verhouding
ongebruikelijk lange
rabatlengte.
Rechtsonder een
rabatperceel met twee
eenheden en een
gemeenschappelijke
trekker. (Bron: PDOK
AHN3, ESRI, plug-in via
ArcGIS Online)

laken en beken (fig. 6.4). Daarnaast kunnen door de daling van de grondwaterspiegel in de 20e
eeuw trekkers hun afvoerfunctie hebben verloren. Net als bij de percelen met twee trekkers
kan de bosbeheerder uit transportoverwegingen besloten hebben de trekker te dempen of
een deel van de sloten door een ontsluitingsweg van de trekker af te sluiten. Duikers moesten
in het laatste geval de afwatering open houden.

Fig. 6.4
Hoogtekaart met een voorbeeld
van een trekkerloos enkelvoudig
rabatperceel ten noorden van
Vorden. Het perceel ligt in een
afvoerloze laagte. (Perceelnr. 839)
(Bron: PDOK AHN3, ESRI, plug-in
via ArcGIS Online)
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Een bijzonder geval hiervan doet zich voor bij rabatpercelen langs een beek of laak. Mogelijk
heeft de waterloop in eerste instantie als trekker gefungeerd. Door de aanleg van een
schouwpad145 langs de waterloop verloor het rabatperceel zijn directe aansluiting op de
trekker. Soms werden nieuwe trekkers voor het schouwpad gegraven, soms werd de
afwatering opgelost met duikers onder het schouwpad door (fig.6.5).

Fig. 6.5
Hoogtekaart met
voorbeelden van
rabatpercelen met en zonder
trekker langs de Baakse beek
ter hoogte van ’t Medler. Bij
perceel 613 (a) moeten de
sloten op een enkele
uitzondering na afwateren
met duikers.

a

Bij perceel 614 (b) is er
parallel aan de beek een
trekker gegraven en is het
perceel (later) door de aanleg
van een ontsluitingsweg in
tweeën verdeeld, waardoor
het noordelijk deel
trekkerloos is geworden.
(Bron: PDOK AHN3, ESRI plugin via ArcGIS Online)

b

6.2.2 Enkelvoudige rabatpercelen met niet evenwijdige rabateenheden
Naast rabatpercelen met evenwijdige rabatten komen ook rabatpercelen met niet
evenwijdige rabatten voor. Deze rabatten zijn bijvoorbeeld aangelegd in de moerassige oevers
van kleine vennen. Het diepste gedeelte van het ven is open water gebleven. Er kunnen twee
vormen worden onderscheiden: concentrisch en radiaal. Bij de concentrische vorm zijn de
rond lopende rabateenheden genest (fig. 6.6). Dit is niet ideaal. Om het overtollige water te
kunnen afvoeren moeten openingen in de rabatten worden aangebracht om het overtollige
water vanuit het complex te kunnen afvoeren.

145

Na de oprichting van de waterschappen in de Achterhoek vanaf het einde van de 19 e eeuw, werd
een begin gemaakt met een systematische vergroting van de afvoercapaciteit van de beken en laken en
de aanleg van schouwpaden om deze te onderhouden (Driessen cs 2000, 132-136).
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Fig. 6.6
Hoogtekaart met een
voorbeeld van een
concentrisch
rabatperceel op landgoed
Ampsen (Perceelnr. 273).
(Bron: PDOK AHN3, ESRI,
plug-in via ArcGIS Online)

b

Fig. 6.7

b

Hoogtekaart met een
voorbeeld van een radiaal
rabatperceel nr. 628 (a) in
het Zwarte Veen.

c
c
a

b
a

d

d

Het centrale ven fungeert als
trekker, die op zijn beurt
afwatert op een ringsloot.
Aangrenzend in het
noordwesten liggen twee
enkelvoudige rabatpercelen
met rechte rabatten (nr. 626
(b) en nr. 627 (c)), die tot
hetzelfde complex behoren.
Ten zuiden van het perceel
ligt nog een groot complex
(d).
(Bron: PDOK AHN3, ESRI
plug-in via ArcGIS Online)

Mogelijk werd de binnenste rabat behalve voor de hakhoutcultuur ook benut als dekking voor
de jacht op eenden. In Overijssel ligt in het Sprengenbos op landgoed de Sprengenberg de
Eendenplas omgeven door een houtwal, die ook voor dat doel is gebruikt. Concentrische
rabatpercelen zijn zeldzaam. In de Graafschap komt naast deze in landgoed Ampsen er nog
een voor in het buurtschap Groot Dochteren rond het vennetje De Flesch.
84

Radiale rabatpercelen kunnen vrij afwateren naar het centrale ven, maar zijn minder geschikt
voor de jacht. Van deze vorm is er in de Graafschap maar een voorbeeld bekend (fig. 6.7).

6.3 Rabatpercelen met meer eenheden
Rabatpercelen met twee eenheden hebben meestal evenwijdige rabatten, maar kunnen op
verschillende manieren zijn samengesteld (fig. 6.8). Bij de percelen 193, 202, 204 en 213 is de
strekkingsrichting van de rabatten in beide percelen gelijk en loopt de gemeenschappelijke
trekker tussen beide percelen door. Deze perceelsvorm werd vooral toegepast bij grotere en
grillig gevormde laagten.

Fig. 6.8
Hoogtekaart van
bosontginning met
voorbeelden van
rabatpercelen met
twee eenheden.
(Percelen 182, 191,
192, 193 en 997)
Percelen 184, 191,
192, 193 en 997
behoren tot
hetzelfde
rabatcomplex.
Alle percelen liggen
op landgoed
Ampsen in een
heideontginningslandschap.
(Bron: PDOK AHN3,
ESRI, plug-in via
ArcGIS Online)

De centrale trekker is afwateringstechnisch efficiënt en maakte het daarnaast mogelijk om de
lengte van de rabateenheden zo te variëren, dat deze naar twee kanten nauw konden
aansluiten bij de grillige rand van de te ontginnen laagte. Ook is elk rabat toegankelijk vanaf
de hoger gelegen gronden zonder een sloot te hoeven over te steken. Het is dus het reliëf dat
de lengte van de rabatten en daarmee de vorm van de percelen bepaalt. Bij perceel 203 staat
de strekkingsrichting van de rabatten van beide percelen loodrecht op elkaar, zodat de
westelijke eenheid een eigen trekker heeft en de meest oostelijke sloot van dit perceel als
trekker voor de oostelijke eenheid fungeert.
Rabatpercelen met meer dan twee eenheden zijn niet algemeen. Om de sloten loodrecht op
de helling te kunnen aanleggen en daarmee het overtollige water snel te kunnen afvoeren
waren soms ingewikkelde rabatpatronen noodzakelijk (fig. 6.9).
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Fig. 6.9
Hoogtekaart met
een voorbeeld van
een meervoudig
rabatperceel nr.
275, met 5
eenheden en vier
trekkers op
landgoed Ampsen.
(Bron: PDOK AHN3,
ESRI, plug-in via
ArcGIS Online)

6.4 Rabatpercelen met afwijkende rabatpatronen
In enkele gevallen komen we een rabatpatroon tegen dat sterk afwijkend is. In fig. 6.10 is hier
een voorbeeld van gegeven. De architect van dit patroon had waarschijnlijk een afkeer van het
rechtlijnige sloten- en rabattenpatroon en heeft voor een combinatie van een mozaiekpatroon
met een dendritisch patroon gekozen.
Fig. 6.10
Hoogtekaart met daarop
een voorbeeld van een
rabatperceel 857 met een
sterk afwijkend patroon van
sloten en rabatten in het
Klein Dochterense veld.
(Bron: PDOK AHN3, ESRI,
plug-in via ArcGIS Online)
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Fig. 6.11
Hoogtekaart met daarop een
rabatperceel (nr.139) met een
afwijkende trekkervorm in het
Blankenbergse veld
(Bron: PDOK AHN3, ESRI, plugin via ArcGIS Online)

Fig. 6.12
Hoogtekaart met daarop
rabatpercelen (nr. 599,600 en
601) met een zeer afwijkend
rabatpatroon ten noorden van
’t Medler aan de Baakse Beek.
(Bron: PDOK AHN3, ESRI,
plug-in via ArcGIS Online)

De kaarten van de figuren 6.11 en 6.12 tonen aan dat rabatten een zeer afwijkend
slotenpatroon kunnen hebben. Bochtige rabatpatronen zijn ook aangetroffen bij de oudste
rabatten in het bos bij Breda (zie fig. 3.6). Of de rabatten bij ’t Medler ook zo oud zijn is
onbekend. Een veel jongere ouderdom (19e eeuw) uit de tijd van de parkaanleg in de Engelse
landschapsstijl lijkt evenzeer mogelijk. De geringe omvang van de groep (Fig. 6.5) maakt een
verder opsplitsing van deze groep vooralsnog weinig zinvol. Mocht in de toekomst blijken dat
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de gebogen rabatsloten op een hoge ouderdom duiden, dan kan deze groep alsnog worden
afgesplitst. Minder ingewikkeld zijn de slotenpatronen bij sommige driehoekige percelen
waarbij gekozen is voor niet evenwijdige rabatten (fig. 6.14, perceel 223). De achtergrond van
deze keuze is onduidelijk.

6.5 Rabatpercelen als onderdeel van grotere structuren: complexen
Rabatpercelen komen niet veel op zichzelf staand voor. Bij landgoed de Dorth en het
Kranengoor is al gebleken dat rabatpercelen in grote complexen voorkomen (fig. 4.1 en 5.6).
In beide gevallen vormen de rabatpercelen de kern van de ontginning en grenzen
rabatpercelen minimaal met één zijde aan een ander rabatperceel. Het is niet toevallig dat
dergelijke complexen in beekdalen en broekontginningen liggen. Rabatpercelen op de
heideontginningen zijn vaak onderdeel van grotere bosplantages. In het geaccidenteerde
heidelandschap werden rabatten alleen aangelegd op die plekken waar de waterhuishouding
dat vereiste. Op de overige gronden kon het plantsoen zonder ingrijpend grondverzet worden
geplant. De ontsluiting van de plantage en de bescherming tegen vraat van buitenaf werden
vaak op een hoger schaalniveau geregeld. Het heideveld werd in grote vakken verdeeld die
gescheiden werden door ontsluitingswegen. Op de hoge delen werden de wegen omgeven
door houtwallen voor de kering van het vee en op de lage delen was er een brede bermsloot
voor de afwatering. Rabatpercelen hoeven niet perse aan elkaar te grenzen (fig. 6.13).

a

Fig. 6.13
Hoogtekaart met daarop
zichtbaar drie voorbeelden
(nr. 270, 271 en 272) van
enkelvoudige rabatpercelen
die onderdeel zijn van
hetzelfde
bosontginningscomplex. Het
trapeziumvormige
hoofdwegenstelsel (a) heeft
zowel een brede bermsloot
(b) als een houtwal (c) ter
bescherming van de opstand
tegen vraat. De bermsloot
dient tevens als trekker.
Ontsluiting van de rabatten
vindt plaats met een interne
ontsluitingsweg (stippellijn)
zodat afwatering en
ontsluiting gescheiden zijn.
Het complex ligt op landgoed
Ampsen. (Bron: PDOK AHN3,
ESRI, plug-in via ArcGIS Online)

b

a
b

a
c

Een bijzondere vorm van een grotere structuur is het sterrenbos. Bij de bespreking van de
ontwikkeling van rabattenbossen in Brabant (hfd. 3, fig. 3.5) is hier al aan gerefereerd. In de
Graafschap komen niet veel sterrenbossen (meer) voor. Een mooi voorbeeld ligt op landgoed
Ampsen, waarbij grofweg de helft van het sterrenbos op rabatten ligt (fig. 6.14). Een dubbel
sterrenbos ligt op landgoed Beekvliet, waarbij ook grofweg de helft van de sterrenbossen op
rabatten liggen.
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Fig. 6.14
Hoogtekaart van
enkelvoudige
rabatpercelen (nrs.
205 t/m 213, 215 t/m
218, 220 en 977 t/m
979) als onderdelen
van een
sterrenboscomplex
op landgoed Ampsen.
Het landhuis ligt net
buiten de kaart,
200m ten oosten van
de grens van het bos.
(Bron: PDOK AHN3,
ESRI, plug-in via
ArcGIS Online)

6.6 Frequentie en voorkomen in de Graafschap
Van de 1324 onderscheiden rabatpercelen is nagegaan tot welk type zij behoren. Daarbij is de
volgende indeling en codering gehanteerd, die in de voorafgaande paragrafen is beschreven
(fig. 6.15).
Oriëntatie
rabatten

Evenwijdig

Aantal eenheden
Enkelvoud
Geen
trekker

Een
trekker

Twee
trekkers

EA

EE

ET

Radiaal

R

Concentrisch

C

Afwijkend

A

Tweevoud

Meervoud

T

M

Fig. 6.15 Schema met het overzicht van de indeling en codering van rabatpercelen

Daarnaast is geïnventariseerd of de rabatten onderdeel uitmaakten van een groter
rabatcomplex (CG) of van een boscomplex (CB) of dat zij op zichzelf stonden (Z).
Uit de inventarisatie komt naar voren dat het overgrote deel van de rabatpercelen maar één
rabateenheid kent (EA+EE+ET, 83%.) Van deze groep zijn de percelen met een trekker veruit
dominant (EE, 45%). Het voorkomen van radiale en concentrische rabatpercelen is getalsmatig
verwaarloosbaar (samen nog geen 1%, fig. 6.16).
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Fig. 6.16 Frequentie van rabatperceeltypen in de Graafschap in absolute aantallen en in percentages.
EA = perceel met een rabateenheid zonder trekker M = perceel met drie of meer rabateenheden
EE = perceel met een rabateenheid met een trekker T = perceel met twee rabateenheden en een of twee trekkers
ET = perceel met een rabateenheid met twee trekkers R = perceel met radiale rabatten en sloten
C = perceel met concentrische rabatten en sloten
A = andersoortige perceel met rabatten en sloten

De rabatpercelen met een afwijkend rabatpatroon vormen een heterogene groep. Over de
reden om deze patronen te gebruiken is weinig bekend. Vrijwel alle rabatpercelen maken
onderdeel uit van een complex. Slecht 47 ofwel 3% van de percelen is zelfstandig. De
aantallen rabatten als onderdeel van een rabatcomplex (CG, 628) of van een boscomplex (CB,
649) ontlopen elkaar niet veel (fig. 6.17). Vermoed wordt dat de boscomplexen vooral
voorkomen op heideontginningen, terwijl de rabatcomplexen vooral voorkomen in beekdalen
en broekontginningen.

Frequentie van rabatcomplextypen
700

649

628

Aantal rabatpercelen

600
500
400
300
200

47

100
0
CB

CG

Rabatcomplextypen
Fig. 6.17 Frequentie van rabatcomplexen in de Graafschap
CB = percelen gelegen in grotere boscomplexen
CG = percelen die onderdeel uitmaken van grotere rabatcomplexen
Z = zelfstandige percelen
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7. Waardering van rabatpercelen en een perspectief voor de
toekomst

Nadat in de vorige hoofdstukken is ingegaan op de geschiedenis van rabatten en een typologie
van rabatten is opgesteld, rijst de vraag op wat de cultuurhistorische betekenis is van de
rabatten voor Nederland in het algemeen en de Graafschap in het bijzonder. Hoe kan deze
waardering worden gebruikt voor het maken van keuzes bij de inrichting van bosgebieden?

7.1 Verantwoording
Waardering is een belangrijke schakel om te komen van inventarisatie en interpretatie van
erfgoed naar selectie voor behoud en/of herstel146. Een belangrijke bijvangst van het
waarderen kan de vergroting van het draagvlak voor dit behoud en herstel147 zijn.
Over de vraag of waarderen een wetenschappelijke bezigheid is wordt verschillend gedacht.
De in de wetenschap zo belangrijke criteria van objectiviteit en reproduceerbaarheid van
uitkomsten maken een wetenschappelijke waardering volgens velen148 een hachelijke zaak.
Anderzijds zijn er al heel lang wetenschappers die stellen dat er geen waardenvrije
wetenschap bestaat149. Hoe het ook zij, gezien de maatschappelijke noodzaak van waardering
is het niet verwonderlijk dat wetenschappers worden ingeschakeld om te komen tot een
transparante, onafhankelijke en intersubjectieve waardering van erfgoed150. Transparant wil
zeggen dat de gevolgde methodiek duidelijk is en reproduceerbaar. Onafhankelijk betekent
dat de waarderende deskundige zelf geen belang heeft bij de uitkomst van de waardering en
intersubjectief betekent dat de uitkomst is terug te voeren op het voor de waardenstelling
uitgevoerde onderzoek en de beschikbare kennis waarvan gebruik is gemaakt. Het zijn deze
randvoorwaarden die maken dat het in het kader van dit onderzoek niet alleen verantwoord is
om een hoofdstuk te wijden aan de waardering van rabatten, maar ook maatschappelijk
belangrijk. De met deze studie opgebouwde expertise zou anders niet ten volle worden benut.
Met dit hoofdstuk wordt niet beoogd het laatste woord over de waardering van rabatten te
spreken. Andere optieken, nieuwe wetenschappelijke inzichten alsmede maatschappelijke
ontwikkelingen leiden tot andere keuzes en zullen daarmee tot andere waarderingen leiden.
Dat is niet erg, zolang er maar gekozen wordt en onomstreden waardevol erfgoed wordt veilig
gesteld.

7.2 Werkwijze
Om te komen tot een transparante cultuurhistorische waardering zijn eenduidig toepasbare
criteria onmisbaar. Mogelijke criteria worden eerst vanuit literatuur geïnventariseerd.
Vervolgens zal er een beargumenteerde keuze worden gemaakt van de criteria voor de
cultuurhistorische waardering van rabatten en worden handvatten geformuleerd voor de
toepassing van deze criteria. Met behulp hiervan kan de historische waarde van rabatten in de
cultuurhistorische waardering van rabatten geplaatst worden in het grotere kader van
146

Bleumink 2014, 12
Luger 2010, 4
148
De auteur heeft dit meermaals ervaren als in gesprek met archeologen bijlage 4 van de KNA
(waardering van vindplaatsen) ter sprake kwam.
149
De polemiek van Kruijt en Polak over dit onderwerp aan de hand van het proefschrift van de laatste
is hiervan een goed voorbeeld (Polak 1952)
150
Bleumink 2014, 13
147
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Graafschap globaal worden verkend en uitgewerkt voor een voorbeeld151. Daarna zal de
integrale waardering van cultuurlandschap en zullen mogelijkheden worden geschetst voor
een onderlinge afweging van waarden in het licht van de huidige en toekomstige functies.

7.3 Cultuurhistorische waardering van rabatten
7.3.1. Criteria voor selectie
De cultuurhistorische waarde van erfgoed kan gedefinieerd worden als de betekenis van het
erfgoed voor de geschiedenis van een gebied. Dit wordt soms uitgelegd als: alles wat vanuit
het verleden is overgebleven heeft waarde en is ook behoudenswaardig. In deze studie gaat
het er vooral om handvatten te vinden om een onderscheid te kunnen maken tussen wat
behoudenswaardig is en wat eventueel kan verdwijnen als de noodzaak daarvoor aanwezig is.
Het gaat dus om het zoeken naar wat meer of minder waardevol is.
Voor de cultuurhistorische waardering van het cultuurland zijn verschillende methodieken
ontwikkeld. Deze verscheidenheid heeft te maken met de verschillen in schaalniveau waarop
de beoordeling is ingestoken: van de waardering van afzonderlijke elementen tot volledige
landschappen. Toch is er geen groot onderscheid in de bij deze methoden gehanteerde
criteria. De belangrijkste zijn volgens de RCE: zeldzaamheid, gaafheid, kenmerkendheid,
ouderdom, diversiteit en samenhang152.
Meestal worden deze criteria toegepast voor de waardering van landschappen en niet op het
niveau van percelen of complexen zoals nodig is voor de waardering van rabatten. Daarom is
een nadere invulling en selectie nodig van deze begrippen. In tabel 7.1 wordt een nadere
Criterium

Invulling in deze studie

Zeldzaamheid

Frequentie van voorkomen in de
Graafschap
Fysieke toestand van rabatten, sloten
en authentieke begroeiing
Karakteristiek voor landschap of
historische periode
Tijd van aanleg
Fasering
Mate van variatie aan rabatpercelen
binnen het zandlandschap van de
Graafschap
Combinatie van voorkomen met
andere landschapselementen of
voorkomen binnen historische
patronen en structuren

Gaafheid
Kenmerkendheid
Ouderdom
Diversiteit

Samenhang

Bruikbaarheid
voor selectie
Slecht
Goed
Slecht
Goed
Goed

Matig

Tabel 7.1 Overzicht van de door de RCE gehanteerde criteria voor de beoordeling van cultuurhistorische

waarden met de invulling en de bruikbaarheid voor selectie van rabatpercelen binnen deze
studie.

151

Voor een gedetailleerde beoordeling van concrete rabatcomplexen is in de meeste gevallen nader
onderzoek vereist
152

Bleumink 2014, 32
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Gaafheid

Onaangetast

Opgaande
begroeiing

Eikenhakhout of
grove
dennenproductie
-bos aanwezig

Sloot- en
walstructuur

Goed
onderhouden
slootkanten.
Geen boomvallen

Waterhuishouding

Relatief
gaaf

Matig gaaf

Vervallen

Loof- of naaldbosbegroeiing
Restanten hakhout soms
herkenbaar

Weinig
Sterke erosie
geërodeerde
slootkanten en
slootkanten.
of veel
Geen of een
boomvallen
enkele boomval
Oorspronkelijke
Sloten alleen
Sloten
waterhuishouding intact,
’s winters
hele jaar
incl. trekkers en
watervoerend
droog,
afvoerleidingen
vol met
Sloten het hele jaar
blad
watervoerend

Verdwenen
Grasland of
bouwland

Sloten
gedempt
alleen nog
op AHN3
zichtbaar

Tabel 7.2 Beoordelingsmatrix voor de fysieke conditie van rabatten in vijf klassen aan de hand van
drie beoordelingsaspecten.

invulling gegeven voor de waardering van rabatpercelen en –complexen binnen de Graafschap
en een oordeel gegeven over de bruikbaarheid van het criterium voor selectie van
waardevolle rabatten. Dit oordeel zal bij de uitwerking van de criteria in 7.3.2 nader worden
toegelicht.

7.3.2 Uitwerking van de criteria
Zeldzaamheid wordt gedefinieerd als de frequentie waarin rabatpercelen in een gebied
voorkomen. In de Graafschap vinden we op een oppervlakte van ruim 40.000 ha 1327
rabatpercelen. Dit betekent dat er gemiddeld per 30 ha binnen de Graafschap 1 rabatperceel
voorkomt. Ook zonder een ordinale schaal van zeldzaamheidsklassen op te stellen kan gesteld
worden dat rabatpercelen tot de algemene landschapselementen op de laaggelegen
zandgronden van de Graafschap behoren. In par. 3.2.2 Is geconstateerd dat dit waarschijnlijk
op gaat voor alle laaggelegen zandgronden in Nederland. Zeldzaamheid is daarmee in zijn
algemeenheid een slecht criterium voor het selecteren van behoudenswaardige
rabatpercelen.
Gaafheid. Bij de waardering van de gaafheid van rabatten moet de aanwezigheid van de
authentieke begroeiing voorop staan. Rabattenbos werd allereerst aangelegd voor de oogst
van eek en/of hout (zie tabel 7.2). Aangezien er bij de auteur geen rabatten bekend zijn die
nog begroeid zijn met oorspronkelijk eikenhakhout of zuiver grove dennenproduktiebos zijn er
geen onaangetaste rabatpercelen in de Graafschap meer aanwezig. Dit aspect legt dus bij
selectie weinig gewicht in de schaal. Toch is de fysieke conditie van rabatten in een aantal
andere opzichten een zeer onderscheidend criterium. Hoewel het grondlichaam van veel
rabatpercelen in de afgelopen eeuw is vervallen, zijn er nog steeds rabatpercelen die op dit
punt nog weinig degeneratie vertonen. Daar waar slootkanten niet door erosie zijn afgevlakt,
valt het rabatpatroon nog goed te herkennen. Veel schade kan optreden door boomvallen
waarbij een deel van de slootkant instort. Een aparte categorie zijn de door demping van
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sloten en gedeeltelijke egalisatie verdwenen rabatten die niet meer in een bos liggen en alleen
nog op een hoogtekaart op basis van AHN3 herkenbaar zijn (fig. 4.3).

Fig. 7.1 Rabatperceel met gave
slootwanden, waarvan de sloten
het gehele jaar watervoerend zijn
(landgoed Voorstonden, maart
2020, foto A. Mulder).

Fig. 7.2 Rabatten waarvan het
grondlichaam gaaf is en waarvan
de sloten vroeg in de zomer
droogvallen (Landgoed
Voorstonden maart 2020, foto A.
Mulder).

Fig. 7.3 Vervallen rabatten. De
slootwanden zijn sterk
geërodeerd en bevatten in zomer
en winter geen water
meer(Landgoed Voorstonden
maart 2020, foto A. Mulder)
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Rabatten zijn voor het merendeel fysiek gedegenereerd door verdroging waardoor veel
rabatten ’s zomers, maar vaak ook ’s winters geen water meer bevatten. Gezien de vroegere
functie van de rabatten wordt de waterhuishouding als een belangrijk beoordelingsaspect van
de gaafheid van een rabatperceel aangemerkt. Daar komt bij dat een gave waterhuishouding
vaak samen gaat met een gaaf grondlichaam. Herstel van de waterhuishouding in
zandlandschappen is vaak een zeer lastige zaak, die de schaal van het rabattencomplex vaak
overstijgt. Een intacte waterhuishouding vertegenwoordigt daarom een grote waarde. Dit is
een situatie waarbij in normale jaren de rabatsloten altijd watervoerend zijn. Het betreft vaak
kwelsitiuaties (fig. 7.1, fig. 7.2 en fig. 7.3).
Kenmerkendheid. Aangezien er geen laaggelegen zandlandschap in Nederland is waar geen
rabatten voorkomen, kunnen rabatten als zeer kenmerkend voor dit landschapstype worden
beschouwd. Rabatten zijn binnen dit landschapstype zeer algemeen. Voorkomen van
rabatpercelen kan daarom als differentiërend kenmerk worden gebruikt om de laaggelegen
zandlandschappen te onderscheiden van andere landschappen153. Als selectiecriterium is
kenmerkendheid niet geschikt. Er kan op dit criterium geen onderscheid worden gemaakt.
Ouderdom. De geschiedenis van de aanleg van rabatten omvat mogelijk 250 jaar, van 1650 tot
1900. Hoewel er vermoedens zijn van aanleg van rabatten voor 1730 is er momenteel maar
één geval (Kranengoor) bewezen. Van de periode van 1730 tot 1830154 zijn in de Graafschap
maar twee voorbeelden bekend. Hoe ouder de rabatten zijn, hoe groter de kans is dat zij in
verschillende fasen zijn aangelegd door meerdere ondernemers. Dit maakt oudere rabatten
die in verschillende fasen zijn aangelegd bijzonder interessant voor historisch en archeologisch
onderzoek. Mogelijk bieden deze rabatten informatie over het ontstaan en de ontwikkeling
van dit fenomeen. Het is dus een belangrijk selectiecriterium voor behoud.
Ouderdom
Tijdvak van
aanvang aanleg
Fasering van
aanleg

Zeer waardevol

Waardevol

Voor 1730

1730-1830

Minder
waardevol
Na 1830

Meerdere fasen

Twee fasen

Enkele fase

Tabel 7.3 Beoordeling van de cultuurhistorische waarde van rabatten aan de hand van het criterium
ouderdom

Diversiteit. In hoofdstuk 6 is aangetoond dat er een zeer grote verscheidenheid aan
rabatpatronen voorkomt in de Graafschap. Niet alle patronen zijn algemeen. Met name
rabatpercelen met radiale, concentrische of afwijkende rabatpatronen (zie par. 6.6 ) zijn
zeldzaam. Over de motieven van de eigenaren om deze rabatten aan te leggen is nog veel
onbekend. Vaak treden verschillende rabatpatronen op binnen één rabatcomplex. Om deze
diversiteit te kunnen onderzoeken is het behoud van zeldzame rabatpatronen belangrijk.
Datzelfde geldt in mindere mate voor rabatpercelen die uit drie of meer rabateenheden
bestaan. Deze perceelsvormen zijn ook op de schaal van de Graafschap zeldzaam te noemen.

153

Er zijn ook greppelsystemen bekend van essenhakhout op zware komklei (De Coo en Mulder 1982). Deze zijn
echter zo afwijkend dat hiervoor de term rabatten niet op zijn plaats is.
154 1830 is gekozen ivm het beschikbaar komen van de informatie van het kadaster. 1730 ivm de wens om de
ouderdomsklassen niet veel in grootte te laten verschillen (ca 100 jaar).
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Diversiteit
Rabatpatroon

Zeer waardevol

Waardevol

Enkelvoudige,
concentrisch, radiale
afwijkende
rabatpercelen
(typologie: C, R
en A)

Tweevoudig en
meervoudige
rabatpercelen
(typologie: T en M)

Minder
waardevol
Enkelvoudige
rabatperceel
met een,
geen of twee
trekkers
(Typologie:
EA, EE en ET)

Tabel 7.4 Beoordeling van de cultuurhistorische waarde van rabatten aan de hand van het criterium diversiteit op
basis van de typologie van hoofdstuk 6

Samenhang. Rabatpercelen komen vaak voor samen met andere rabatpercelen en vormen
daarmee een rabatcomplex. Daarnaast kunnen rabatpercelen die niet aan elkaar grenzen wel
een onderdeel vormen van een grotere bosplantage (zie par. 6.5). Ook is het mogelijk dat de
ouderdom van de rabatten binnen een complex verschilt en dat er veel variatie is in
voorkomende rabatpatronen. Dergelijke complexen vormen de weerslag van hoe het gebied
in de loop van de tijd is ontgonnen en beheerd. Daarom is behoud van het complex met alle
samenstellende landschapselementen belangrijk. Omdat ruim 90% van de rabatpercelen
onderdeel van een complex uitmaakt is dit criterium belangrijk voor het behoud van het
totaal, maar biedt weinig aanknopingspunten voor selectie. Een uitzondering vormen de
rabatpercelen die onderdeel vormen van een historische tuinaanleg. Het sterrenbos is hiervan
een belangrijk voorbeeld (zie par. 6.5).
Samenhang

Zeer waardevol

Waardevol

Minder waardevol

Rabatpercelen
vormen een
onderdeel van
een grotere
structuur

Onderdeel van een
historische
tuinaanleg
(typologie: CB)

Onderdeel van een
rabattencomplex of een
bosplantage
(typologie: CG en CB)

Alleenstaand
(typologie: A)

Tabel 7.5 Beoordeling van de cultuurhistorische waarde van rabatten aan de hand van het criterium samenhang op
basis van de typologie van hoofdstuk 6

Overwogen is om bij de cultuurhistorische waardering de aanwezigheid van historische
documentatie te laten meespelen. Het is duidelijk dat door de aanwezigheid van historische
bronnen, de mogelijkheid van historisch onderzoek aanmerkelijk wordt vergroot. Dit kan
leiden tot een meer overtuigende bewijsvoering van de waardering, maar draagt verder niet
bij aan de waarde van de rabatten zelf.

7.3.2 Cultuurhistorische waardering: een voorbeeld
Passen we de in 7.3.1 geformuleerde beoordelingssystematiek toe op de rabatpercelen van
het Kranengoor (zie par. 4.2) dan ziet de beoordeling er als volgt uit:
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Criterium
Gaafheid

Diversiteit

Ouderdom

Samenhang

Aspect
Grondlichamen: de meeste
rabatpercelen vertonen weinig erosie en
boomvallen, enkele percelen met sterk
geërodeerde slootkanten
Waterhuishouding: vrijwel alle sloten zijn
in de winter watervoerend en vallen in
de zomer droog, enkele percelen met
sloten die het hele jaar droog staan.
Vrij veel enkelvoudige rabatpercelen met
twee trekkers, één perceel met een
radiaal patroon
Aanleg start in 1705
Aanleg omvat minimaal twee fasen in
twee tijdvakken
Groot complex van rabatpercelen met
een duidelijke laanstructuur en
houtwallen

Beoordeling
Gaaf, enkele percelen vervallen

Matig gaaf, enkele percelen
vervallen

Over het algemeen minder
waardevol, één perceel zeer
waardevol
Zeer waardevol

Zeer waardevol

Tabel 7.6 Toepassing van de beoordelingssystematiek voor cultuurhistorische waarden op het
rabatcomplex van het Kranengoor.

Uit deze beoordeling komt het Kranengoor naar voren als een bovengemiddeld
cultuurhistorisch waardevol rabatcomplex op basis van de gaafheid van de grondlichamen,
ouderdom en samenhang.

7.4 Andere waarden van rabattenbossen
7.4.1 Overzicht
De cultuurlandschappen in Nederland vertegenwoordigen vele waarden. Naast
cultuurhistorische waarden worden in navolging van de Nota Landschap155 de economische
waarde, de ecologische waarde en de belevingswaarde onderscheiden156. Naast deze waarden
vertegenwoordigen rabatten ook ecosysteemdiensten157, waarvan de betekenis voor de
waterhuishouding de meest voor de hand liggende is. Integrale waardering is belangrijk om te
komen tot beslissingen over behoud en herstel. Tegelijkertijd is dit moeilijk omdat een
overzicht over meerdere relevante disciplines is vereist. Allereerst volgt hier een overzicht,
waarna een model wordt opgesteld voor een integrale afweging.

7.4.2 Economische waarde
Rabatten werden in de eerste plaats aangelegd om er hakhout of dennenbos op te kunnen
telen. De gebruikswaarde of economische waarde van de rabatten was in die tijd erg hoog. In
hoofdstuk 3 is uitgelegd hoe in de 20e eeuw de economische waarde van de rabatten sterk
verminderde, allereerst door het gebruik van synthetische looistoffen en later door het
overschakelen op andere houtoogstmethoden. Daarnaast is het onderhoud van rabatten erg
duur. Momenteel staan de rabatten een rationele, economische exploitatie van het bos in de
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weg en is de economische waarde van rabattenbossen laag. In een aantal gevallen hebben
bosbeheerders getracht de gebruikswaarde te verhogen door de aanleg van dammen en door
het plaatselijk slechten van de rabatten. De historische waarde van de rabatten, toch al
aangetast door de al om tegenwoordige verdroging, is hiermee nog verder aangetast.

7.4.3 Ecologische waarde
Bij de beoordeling van de ecologische waarde158 van bossen kunnen net als bij de beoordeling
van cultuurhistorische waarden meerdere criteria worden onderscheiden. Twee daarvan
worden als operationeel bruikbaar bestempeld: zeldzaamheid en diversiteit159. Bij de
beoordeling van de natuurwaarde van broekbossen worden beide criteria gecombineerd met
vervangbaarheid160.
Zeldzaamheid. Rabattenbossen herbergen geen unieke of zeldzame ecosystemen. De soorten
die er voorkomen kunnen ook worden aangetroffen in natuurlijke vochtige bossen161.
Aangezien in de Graafschap vrijwel alle vochtige bossen op rabatten zijn gezet is het
aannemelijk dat in deze regio een aantal soorten nog vrijwel uitsluitend in rabattenbossen
voorkomen.

Fig. 7.4 Mossen en varens vormen een belangrijk onderdeel van de biodiversiteit van rabatten. Op de
voorgrond midden en rechts het voor vochtige bossen in het zandgebied kenmerkende dubbelloof
(Struthiopteris spicant), een vrij zeldzame varensoort (Landgoed Voorstonden, maart 2020. Foto A.
Mulder)

Diversiteit. De diversiteit aan planten en dieren in rabattenbossen is sterk afhankelijk van de
bodem en waterhuishouding. Daar waar de sloten permanent water bevatten is de
biodiversiteit hoger door het optreden van gradiënten van droog naar nat. Planten van droge,
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zure omstandigheden komen op korte afstand voor van planten van natte, meer basische
omstandigheden. Reinink vond in de omgeving van Zutphen tussen 1990 en 2016 in drie
verschillende vochtige rabattenbosjes respectievelijk 79, 83 en 105 soorten hogere planten,
waaronder grote keverorchis, dubbelloof, bosanemoon, klaverzuring, muskuskruid, slanke
sleutelbloem en groot heksenkruid. Daarbij speelde bij de aanleg of het onderhoud
opgebrachte leemhoudende grond een rol. De diversiteit aan hogere planten was echter niet
hoger in overeenkomstige bossen zonder rabatten. In vochtige rabattenbossen is de
diversiteit aan mossen groot162. De diversiteit aan vogels is sterk afhankelijk van variatie in de
vegetatiestructuur en minder van de aanwezigheid van water163. Voor deze soortgroep is de
aanwezigheid van rabatten van ondergeschikt belang. Dat geldt niet voor vleermuizen als de
franjestaart, reptielen als de ringslang en levendbarende hagedis en amfibieën als
boomkikker en alpenwatersalamander. Een vaak vergeten aspect van de ecologische waarde
van rabattenbossen is de aanwezige rust. De slechte toegankelijkheid van de bossen en de
afwezigheid van bosbeheer heeft waarschijnlijk een positieve uitwerking op de aanwezigheid
van verstoringsgevoelige soorten als houtsnip, wielewaal en ree. Het moge uit het
voorafgaande duidelijk zijn dat verdroging en daarmee optredende verzuring en vermesting
een sterk negatieve invloed hebben op de biodiversiteit en daarmee op de ecologische
waarde van rabattenbossen.
Vervangbaarheid. In tegenstelling tot de cultuurhistorische waarde van rabatten zijn veel van
de ecologische waarden van rabattenbos vervangbaar164. Op natte zandgronden die niet zijn
vermest kan zich in enkele tientallen jaren een vochtig broekbos ontwikkelen. Niet
verdroogde natte broekbossen op zandgrond zijn in Nederland zeldzaam en in de Graafschap
met name door de aanleg van rabatten volledig verdwenen. Natuurlijke broekbossen zijn
herkenbaar aan alleenstaande bomen (geen boomboeketten) en in het winterhalfjaar aan
oppervlakkige afvoer van regenwater (fig. 7.5).

7.4.4 Belevingswaarde
Belevingswaarde van rabattenbossen kan zowel vanuit de cultuur(-historie) als vanuit het
natuurgezichtspunt worden benaderd. In de archeologie wordt de belevingswaarde van
vindplaatsen beoordeeld aan de hand van de aspecten herinneringswaarde en schoonheid. 165
Voor beide criteria worden parameters gegeven om de criteria te operationaliseren. Deze
benadering is ook toepasbaar voor rabatten.
Schoonheid. Voor schoonheid zijn dit ‘zichtbaarheid als landschapselement’, ‘vorm en
structuur’ en ‘relatie met de omgeving’. Voor de meeste rabatten geldt dat ze duidelijk
zichtbare landschapselementen vormen, dat ze een rationele vorm en structuur hebben en
dat ze een duidelijke relatie hebben met de omgeving: gelegen op de laagste delen van
landgoederen en beboste voormalige heidevelden. Of deze parameters positief worden
gewaardeerd is voor beschouwers verschillend. Van den Berg heeft aangetoond dat de
toegekende belevingswaarde van ruige en verzorgde natuur sterk verschilt en bepaald wordt
door persoonskenmerken als opleidingsniveau en behoefte aan structuur166. Rabatten dienen
hierbij tot de verzorgde natuur te worden gerekend. Het is daarom niet onvoorstelbaar dat
hetzelfde 50 jaar lang niet onderhouden rabatperceel door de een als een waardevolle
162
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verwilderde ruïne wordt gezien, terwijl een ander zich ergert aan de ontstane chaos en
spreekt over waardeloos, verwaarloosd historisch productiebos.

Fig. 7.5 Ongerept elzenbroekbos in Nationaal Park Bialowieza (Oost Polen) april 2010. Grote delen van
het bos staan in het voorjaar onder water. Het water wordt oppervlakkig, zijdelings afgevoerd
naar een beekdal. De aanwezige bomen (zwarte elzen) zijn door het ontbreken van
hakhoutbeheer alleenstaand (foto A. Mulder).

Herinneringswaarde. Voor de herinneringswaarde zijn dit ‘verbondenheid met een feitelijke
historische gebeurtenis’ en ‘associatie met toegeschreven kwaliteit of betekenis’. Bij de auteur
zijn geen rabatpercelen bekend waarvoor deze parameters een positieve beoordeling
opleveren. In zijn algemeenheid kan wel gesteld worden dat de aanwezigheid van rabatten in
de Graafschap een teken is van de enorme inspanning die in de 18e en 19e eeuw is geleverd
door arme daghuurders om grote oppervlakten heiden, broeken en goren in cultuur te
brengen. Dit onder moeilijke omstandigheden en tegen een karige beloning, tot meerdere
glorie van de hen aansturende elite. Die moeilijke omstandigheden zijn nu in het sterk
verdroogde landschap nauwelijks meer herkenbaar.

7.4.5 Waarde van rabatten voor het waterbeheer
Rabatten werden aangelegd in een tijd met enorme wateroverlast. Die tijd ligt al ver achter
ons. In veel gebieden in de Graafschap is de grondwaterstand sinds begin 1900 met een meter
of meer gedaald. Dat is niet alleen gebeurd door de aanleg van rabatten, maar tegelijkertijd
moet onder ogen worden gezien dat de massale aanleg van rabatten toen, bijdraagt aan de
verdroging op de lage zandgronden nu. Door de laagste plekken in het golvende
dekzandlandschap te ontwateren werd, in combinatie met de verbeterde afwatering, de
drainagebasis voor het hele landschap verlaagd, met grondwaterstandsverlaging en daarmee
verdroging in het hele landschap tot gevolg. Juist nu waterschappen bezig zijn ons
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watersysteem veerkrachtiger te maken en in antwoord op de klimaatverandering het
regenwater in de winter in het gebied proberen vast te houden, voeren rabatsloten, trekkers
en andere watergangen in de winter grote hoeveelheden water af. In natuurgebieden zoals
het Kranengoor wordt getracht om met behulp van stuwen de afvoer te verminderen. Stuwen
houden het water in een zandgebied maar tijdelijk tegen en vallen door onderstroming in het
zomerhalfjaar vaak droog. Rabatten die in de winter en de zomer water afvoeren moeten dus
uit oogpunt van waterbeheer negatief worden beoordeeld.

7.5 Hoe verder met rabatten?
Veel rabatpercelen zijn na WOII nauwelijks meer onderhouden. Door de optredende
verdroging ontbrak de noodzaak, terwijl de hoge kosten van onderhoud en de geringe
opbrengsten voor veel eigenaren een onoverkomelijke hindernis waren167. De fysieke
toestand van de rabatten is hierdoor verslechterd. In dit hoofdstuk is duidelijk gemaakt dat
rabatpercelen belangrijke cultuurhistorische waarden kunnen herbergen. Die waarden zijn
onbeschermd en de cultuurhistorische waarde van de rabatten vermindert door gebrek aan
onderhoud gestaag. Gepaard met de vergaande verdroging en vermesting staan ook de
ecologische waarden van rabatten onder druk. De rabatten leveren zelf door hun fijnmazig net
van sloten een substantiële bijdrage aan die verdroging en vormen daarmee bovendien een
obstakel voor het klimaatproof maken van laaggelegen zandlandschappen.
Hoe nu verder? Wat zijn de mogelijke strategieën en welke strategie levert voor de
samenleving als geheel de meeste waarde op? Hoewel een dergelijke vraag ook een duidelijk
politiek karakter heeft en in zijn algemeenheid niet te beantwoorden is, worden hieronder
een aantal maatregelen geschetst, die alleen of in combinatie kunnen bijdragen aan een
verantwoorde keuze op lokaal niveau.
1. Niets doen
Veel rabatten liggen in natuurbossen. Daar waar rabatsloten permanent droog liggen en
herstel van de hydrologie alleen tegen hoge kosten mogelijk is, kan gekozen worden om niets
te doen. Dat wil zeggen: het beheer beperken tot het onderhouden van bestaande paden en
andere recreatieve infrastructuur. Omdat er geen oogstmachines in het bos komen zal de
cultuurhistorische waarde van de rabatten slechts langzaam achteruitgaan. Met het ouder
worden van de bossen zal de verticale en horizontale structuurvariatie van de bossen
toenemen en daarmee de ecologische waarde.
2. Herstel van de hakhoutcultuur op enkele cultuurhistorisch waardevolle rabatpercelen
Slechts door deskundigen wordt nog de link gelegd tussen rabatten en de
eikenhakhoutcultuur en de winning van looistoffen. Terwijl deze cultuur van enorm belang is
geweest in de Graafschap in de 19e en waarschijnlijk ook de 18e eeuw. Door op enkele
plaatsen dit verband actief te herstellen (een hectare is misschien al genoeg) wordt niet alleen
de historische inspanning van de aanleg van de rabatten zichtbaar, maar ook het verband met
een uit Nederland vrijwel verdwenen ambacht. De belevingswaarde van de bossen neemt toe
door zowel de verhoogde cultuurhistorische waarde als de vergrootte variatie van de
vegetatiestructuur. Dit zal ook positief uitwerken op de biodiversiteit.
3. Plaatselijke egalisatie van rabatten ten behoeve van de bosbouw
Rabatten die liggen in productiebossen of multifunctionele bossen en die uit cultuurhistorisch
en ecologisch oogpunt geen hoge waarde hebben, kunnen op strategische punten gedeeltelijk
167
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worden geëgaliseerd om moderne houtoogstmethoden mogelijk te maken en het water
langer in het gebied vast te houden. Daarmee wordt de gebruikswaarde van het bos vergroot
en zo mogelijk de veerkracht van het watersysteem vergroot. Het is wel zaak om, analoog aan
de archeologische praktijk, voorafgaand aan de herinrichting een historisch onderzoek uit te
voeren om de cultuurhistorische waarde van de rabatten definitief vast te stellen.
4. Egalisatie van de rabatten voor herstel van natte broekbossen
Door de aanleg van rabatten zijn de natte broekbossen definitief uit het landschap van de
Graafschap verdwenen en ook in andere lage zandlandschappen zeldzaam geworden.
Daarnaast is de uitgangssituatie waarin in het verleden de rabatten werden aangelegd niet
meer voorhanden. Variatie in waterhuishouding als basisvoorwaarde voor een hoge
biodiversiteit is niet meer aanwezig. Wie met eigen ogen wil aanschouwen hoe een natuurlijk
elzenbroekbos (Carici elongatae-Alnetum) er uitziet moet afreizen naar bijvoorbeeld Oost
Polen, terwijl dergelijke ecosystemen vervangbaar zijn168. Het herstel van de hydrologie vraagt
in veel gevallen om het slechten van de rabatten. Door dit te combineren met slimme
inrichtingsmaatregelen als voorden in plaats van duikers, kan plaatselijk weer water over het
maaiveld gaan stromen. Daarmee wordt verrassende natuur gecreëerd die voor de meeste
Nederlanders onbekend is. Zonatie van recreatiedruk hoeft niet meer te worden afgedwongen
met verbodsborden, maar wordt een logische resultante van de begaanbaarheid van het
terrein. Daarnaast kunnen omliggende ecosystemen van bijvoorbeeld verdroogde hooilanden
profiteren van de door het slechten van de rabatten veroorzaakte stijging van de
drainagebasis.

7.6 Conclusies
Rabatpercelen komen algemeen voor in de lage zandlandschappen van de Graafschap. Op
basis van diversiteit, gaafheid en ouderdom kan er een onderscheid worden aangebracht in de
cultuurhistorische waarde van rabatpercelen. Dit onderscheid kan worden gebruikt om
waardevolle rabatpercelen te behouden en mogelijk gedeeltelijk te herstellen door de
aanplant en beheer van eikenhakhout. De beleving van de geschiedenis van het grondgebruik
in de 18e en 19e eeuw kan hiermee worden versterkt. Voor minder waardevolle rabatpercelen
kan na historisch onderzoek een gedeeltelijk of volledige slechting van de rabatten worden
overwogen indien dit bijdraagt aan het klimaatproof maken van de waterhuishouding, het
herstel van belangrijke ecologische waarden of eventueel de rendabiliteit in de bosbouw.
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8. Discussie, conclusies en aanbevelingen
8.1 Discussie
8.1.1 Literatuuronderzoek
Het begrip rabat wordt door o.a. Bremer169 breed gehanteerd. Daardoor worden rabatsloten
niet onderscheiden van bosgreppels. Dat is noodzakelijk omdat het om duidelijk
onderscheiden fenomenen gaat. Bij de aanleg van rabatten was er de noodzaak was om
bredere en diepere watergangen te maken om het maaiveld van de rabat significant te
kunnen ophogen. De reden daarvoor was waarschijnlijk de onmogelijkheid om het regenwater
snel genoeg te kunnen afvoeren. Bij de aanleg van bosgreppels kon het regenwater blijkbaar
wel snel worden afgevoerd en kon daarmee voldoende drooglegging worden verkregen zodat
ophoging van het maaiveld en daarmee extra grondverzet niet nodig was. Vermoedelijk
komen bosgreppels dan ook voor op hoger gelegen percelen met storende lagen in de
ondergrond. Dit inzicht werd pas laat in het onderzoek verworven zodat het bij de
inventarisatie niet is gecontroleerd.
Het woord rabat bleek een slechte zoekterm zowel bij het onderzoek in de Nederlandse als in
de buitenlandse literatuur. In de Nederlandse literatuur wordt het begrip pas na ca 1870
gebruikt. In dat jaar is de aanleg van rabatten al ruim op zijn retour. Omdat rabat zoveel
betekenissen kan hebben, kan niet worden uitgesloten dat er te midden van de enorme
hoeveelheid hits die betrekking hebben op het begrip rabat een relevante voor dit onderzoek
is gemist. De meer geëigende termen sloten en dijken zijn zo algemeen dat ook hiervoor het
aantal hits veel te groot is om te onderzoeken. Zelfs als deze termen worden gecombineerd
met bos of met hakhout levert dit nauwelijks bruikbare literatuur op. Toch is het
onwaarschijnlijk dat er op dit gebied veel is gemist, aangezien het meer algemene onderzoek
van met name Buis zeer uitgebreid is geweest. Dat hij zo weinig over rabatten schrijft is dus
waarschijnlijk meer een gevolg van het weinig voorhanden zijn van literatuur, dan het over het
hoofd zien ervan. De verzuchting dat rabatten zo algemeen en vanzelfsprekend waren dat er
weinig verhandelingen aan zijn gewijd, bevat veel waarheid. De bosbouwkundige literatuur
van na 1850 behandelt de rabatten wel, maar aangezien de techniek dan al verouderd is,
wordt er niet meer diepgaand op in gegaan. Recent zijn er veel landschapsbiografische studies
naar bosgebieden en landgoederen gepubliceerd, waarin wel aandacht aan rabatten wordt
besteed. Daarvan is dankbaar gebruik gemaakt. Het is heel goed mogelijk dat voor gebieden
buiten de Graafschap hierin nog meer waardevolle informatie te vinden is. In het kader van
deze studie ontbrak het aan tijd om deze bronnen allemaal na te gaan op mogelijke gegevens
over rabatten.
Het onderzoek in de buitenlandse literatuur is summier geweest. Met name is een aantal
bronnen van Buis nader onderzocht. Dit leverde geen nieuwe informatie op. Bij de Engelse
literatuur bleek het uiteindelijk niet om rabatten te gaan. Het kan niet worden uitgesloten dat
er recente boshistorische literatuur uit met name Noord Duitsland bestaat waarin het
fenomeen rabat wordt besproken. Hoewel rabat ook een Duits woord is, bleek ook in dit
taalgebied het gebruik van het woord voor bijvoorbeeld korting zeer wijd verbreid, zodat zich
hier hetzelfde probleem voordeed als bij het Nederlandse literatuuronderzoek. Het
raadplegen van Duitse deskundigen is hier nog een volgende mogelijkheid.
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8.1.2 Archiefonderzoek
De keuze voor het onderzoek naar het Kranengoor en het Waliën was niet in alle opzichten
een gelukkige. Van het Kranengoor werd met het kasboek en de manuscriptkaarten veel
bekend over de wijze waarop de aanleg van de rabatten werd georganiseerd, maar het bleek
niet mogelijk om beide bronnen in alle gewenste opzichten te koppelen. Daarvoor was de
financiële administratie helaas te slordig. Bij het onderzoek van het Waliën ontbrak de
administratie van de aanleg van de rabatten in zijn geheel, terwijl de datering van de aanleg
ook niet geheel sluitend was. Het grote voordeel van het Waliën was de aanwezigheid van een
verhandeling over de aanleg van bos en hakhout, maar ook in dit geval konden de in de
verhandeling geopperde theorieën maar beperkt aan de praktijk worden getoetst. Een
enigszins betrouwbare kosten-baten analyse van de aanleg van rabatten was in geen van
beide casussen mogelijk.

8.1.3 Onderzoek met GIS
Bij een eerste inventarisatie werden 1066 rabatpercelen gedigitaliseerd. De grenzen van de
percelen bleken bij het opstellen van de typologie niet altijd goed gehanteerd. Daarom was
het nodig alle percelen nog een keer na te lopen, waarbij grenzen werden verlegd en ook
weer nieuwe complexen werden ontdekt. Dit leidde tot uiteindelijk 1324 rabatpercelen. Alle
berekeningen die op de inventarisatie waren gebaseerd moesten daarna worden overgedaan.
Dit geeft aan dat het opstellen van een geteste typologie in het begin van het onderzoek veel
tijd zou hebben bespaard. De dubbele check op de grenzen heeft de betrouwbaarheid ervan
wel verhoogd.
Foutenbronnen zitten met name in de begrenzing van het begrip rabat. In enkele gevallen
kunnen ontwateringsgreppels zijn meegenomen in de inventarisatie. Aangenomen mag
worden dat de daardoor gecreëerde onnauwkeurigheid niet groter is dan ca 3%.
Rabatpercelen kennen vaak een complexe opbouw. Het heeft veel tijd gekost om te komen
tot een werkbare systematiek van rabatpercelen en rabatcomplexen. Uiteindelijk is gekozen
voor de waterhuishouding als ingang en de waterscheidingen als grenzen. Of dit ook de
indeling is geweest die de makers van de rabatten hebben gehanteerd blijft onduidelijk. Het
belangrijkste argument bij de keuze zijn economische overwegingen. Waarschijnlijk hebben
die geleid tot kleine rabatpercelen die snel na aanleg in gebruik konden worden genomen.
De schaal van de gebruikte aardkundige kaarten (1:50.000) en de daarmee samenhangende
legenda’s sluiten slecht aan bij de nauwkeurigheid van de kartering van de rabatcomplexen.
Het is bijvoorbeeld onwaarschijnlijk dat rabatcomplexen voorkomen op hoge
enkeerdgronden, terwijl dit uit de GIS-analyse wel in enkele gevallen naar voren komt. Het
samenbrengen van dekzandruggen en -laagten in complexen op de geomorfologische kaart
heeft zonder twijfel geleid tot een onderschatting van het voorkomen van rabatcomplexen in
laagten. Toch is het in hoofdstuk 3 getoonde beeld in zijn algemeenheid voldoende
betrouwbaar. Jammer is alleen dat op basis van de bodemkaart niet nauwkeuriger kon
worden gekeken naar het voorkomen van ontwateringsgreppels op dekzandruggen of laatpleistocene rivierterrassen.
De kaarten van HISGIS Gelderland matchen slecht met de topografische basiskaart van 2019.
De verschuivingen zijn soms aanzienlijk (meer dan 100m) en verschillen per individueel
rabatperceel. Dit maakte het noodzakelijk om het eigendom en het grondgebruik in alle
gevallen handmatig te controleren. Hierbij kunnen enige fouten zijn gemaakt.
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Door het gebruik van gedetailleerde hoogtekaarten lag het voor de hand om de rabatpatronen
als uitgangspunt te kiezen voor een typologie. Voor andere indelingscriteria (ouderdom, wijze
van aanleg, beplanting etc.) waren te weinig aanknopingspunten.
Ondanks deze beperkingen heeft het GIS-onderzoek een betrouwbare basis gelegd voor de
typologie en de waardering van rabatten in de Graafschap.

8.1.4 Veldonderzoek
De veldverkenning op het Kranengoor is zeer summier geweest. Het heeft gediend om een
geschikte plek te vinden voor een gaaf dwarsprofiel. Tegelijkertijd bleek uit de boringen in
rabatten van verschillende breedte geen grote verschillen in opbouw van het profiel. Door het
boren van een raai per rabat had dit nog overtuigender kunnen worden bevestigd. Dit laat
onverlet dat het dwarsprofiel veel nieuwe informatie heeft opgeleverd en de kijk op de aanleg
van rabatten heeft veranderd. Nader onderzoek van rabatten op andere landgoederen uit
dezelfde periode en uit de 19e eeuw is nodig, om te zien in hoeverre het hier gaat om een
incident of om een breed toegepaste praktijk.

8.1.5 Waardering
Bij dit onderzoek zijn voor de waardering van rabatten arbitraire keuzes gemaakt. Deze keuzes
zijn zoveel mogelijk verantwoord. Door de waardering wordt het mogelijk meer
beargumenteerde keuzes te maken voor de toekomst van de rabattenbossen in de
Graafschap.

8.1.6 Synthese
Dit onderzoek roert met een brede cocktail aan technieken een groot aantal aspecten van de
geschiedenis van rabattenbossen aan. Door de combinatie van met name archiefonderzoek en
veldonderzoek op het Kranengoor is veel meer inzicht verkregen in de aanleg van rabatten
aan het begin van de 18e eeuw dan op basis van het archiefonderzoek alleen. Het GISonderzoek heeft duidelijk gemaakt hoe gevarieerd de patronen van rabatten zijn en hoe
algemeen de rabatten voorkomen op landgoederen in de Graafschap. Hoewel op elk van deze
aspecten nog dieper kan worden ingegaan, onderstrepen de resultaten de waarde van
multidisciplinair onderzoek. Voor een enkele onderzoeker is het moeilijk om alle disciplines op
een voldoend niveau te beheersen, maar uit deze rapportage blijkt dat door samenwerking
met experts uit de verschillende disciplines (archiefonderzoek, GIS, archeologie,
landmeetkunde en paleobotanie) een landschapshistoricus veel kan bereiken.

8.2 Conclusies
8.2.1 Overzicht
Dit rapport behelst de resultaten van het onderzoek naar de geschiedenis van rabattenbossen
in Nederland in het algemeen en in de Graafschap in het bijzonder.
De vraagstelling hoofdonderzoeksvraag was:
Wat is de geschiedenis en de cultuurhistorische waarde van de rabattenbossen in de
Graafschap?
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Fig. 8.1 Model van het onderzoek naar rabattenbossen in de Graafschap

Bij de uitwerking zijn vier onderzoeksthema’s onderscheiden (zie fig. 8.1). Hieronder zullen de
belangrijkste conclusies van het onderzoek per thema worden verwoord, waarna het
onderzoek in zijn geheel zal worden geëvalueerd.

8.2.2 Conclusies per thema
Ontstaan en ontwikkeling
Rabatten worden in Nederland aangelegd na 1705 en mogelijk eerder na beëindiging van de
Tachtigjarige oorlog. Vermoedelijk is dit begonnen in Brabant. Aanwijzingen voor oudere
aanleg van rabatten zijn niet gevonden. Het woord rabat werd in Nederland in de 17e eeuw
onder andere gebruikt voor het aanduiden van bedden langs de rand van muren. Het woord
komt in de tweede helft van de 19e eeuw in gebruik in de bosbouw. Rabatten werden in
eerste instantie aangelegd om op slecht ontwaterde zandgronden de teelt van eikenhakhout
mogelijk te maken ten behoeve van de productie van run uit eek (eikenschors). In de 19e eeuw
werden ook dennenbossen aangelegd op rabatten. Met stijgende lonen en het beschikbaar
komen van synthetische looistoffen werd de productie van eek onrendabel en werd in de 20e
eeuw het hakhout geleidelijk omgezet in opgaand bos. De ontwikkeling van rabattenbos kent
mogelijk twee varianten: op basische en neutrale gronden vanuit elzenbroek via hooiland of
elzenhakhout, op zure grond vanuit berkenbroek of kleine zeggenmoeras via natte heide. In
de eerste variant wordt in de 18e eeuw op de rabatten eikenhakhout aangelegd, gevolgd door
dennenbos. In de 19e eeuw wordt op aangelegde rabatten ook direct dennenbos geplant. De
variant op basische en neutrale gronden wordt deels ondersteund door de uitkomsten van het
pollenonderzoek op het Kranengoor.
Verspreiding en huidig areaal
Rabattenbossen kunnen op verschillende schaalniveaus worden beschouwd. Rabatten (dijken)
en sloten vormen samen een rabateenheid. Een of meerdere rabateenheden vormen samen
een rabatperceel, begrensd door wegen of hogere gronden en op dezelfde watergang
afwaterend. Rabatpercelen die aan elkaar grenzen of onderdeel uitmaken van hetzelfde
bosperceel worden tot hetzelfde rabatcomplex gerekend.
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In totaal zijn in de Graafschap 1324 rabatpercelen onderscheiden met een gezamenlijke
oppervlakte van 746,3 ha. Naar schatting ligt daarmee 13% van de bossen in de Graafschap op
rabatten. Rabatpercelen variëren sterk in grootte tussen 82 m2 en 7,7 ha. Het merendeel
(89%) is echter kleiner dan 1,2 ha, terwijl de gemiddelde grootte 0,56 ha is. De grootte heeft
waarschijnlijk te maken met de oppervlakte die in een winter kon worden aangelegd.
Rabatpercelen komen met name voor op lage zandgronden. Geomorfologisch komen zij voor
in beekdalen en overstromingsvlakten (17%), maar meer nog in de laagten van het
kleinschalige dekzandlandschap en landschap van laat pleistocene rivierterrassen (59%). Dat
laatste komt goed overeen met het voorkomen van rabatpercelen op podzolgronden (57%) en
het voorkomen op dunne zandeerdgronden, zandvaaggronden en beekdalassociaties (35%).
De frequentieverdeling van grondwatertrappen op rabatpercelen is tweetoppig. De eerste
piek bij GT III op kwelgerelateerde bodems in bijvoorbeeld beekdalen (22%) en de tweede bij
GT V* en VI bij de vochtige podzolen in het dekzandlandschap (43%). Dat 54% van de
rabatpercelen een GT heeft van V* of droger is tekenend voor de verdroging van de lage
zandlandschappen in de Graafschap.
Uitgaande van de gehanteerde definitie van rabatperceel kunnen percelen met evenwijdig
lopende rabatten worden ingedeeld in enkelvoudige, tweevoudige en meervoudige percelen,
met een, twee of geen trekker. Hiertoe behoort 83% van de rabatpercelen. De enkelvoudige
percelen met een trekker zijn hierbij het meest voorkomend (43%). Radiale en concentrische
rabatpercelen zijn zeldzaam (samen minder dan 1%). Vrijwel alle rabatpercelen maken
onderdeel uit van een complex. Slecht 47 of wel 3% van de percelen is zelfstandig. De
rabatpercelen met een afwijkend rabatpatroon vormen een heterogene groep. Over de reden
om deze patronen te gebruiken is weinig bekend. De aantallen rabatten als onderdeel van een
rabatcomplex (47%) of van een boscomplex (49%) ontlopen elkaar niet veel. Vermoed wordt
dat de boscomplexen vooral voorkomen op heideontginningen, terwijl de rabatcomplexen
vooral voorkomen in beekdalen en broekontginningen.
Techniek van aanleg en beheer
Rabatpercelen werden vooral aangelegd door rijke grootgrondbezitters. Een vergelijking van
de aanpak van twee ervan, van Goltstein en van Heeckeren, uit respectievelijk de 18e en de
19e eeuw op respectievelijk het Kranengoor en ‘t Waliën, laat een vergelijkbare aanpak zien.
Eerst worden wegen en singels aangelegd voor transport en beschutting, daarna daarbinnen
de rabatpercelen. Op het Kranengoor werden de rabatpercelen vlakdekkend aangelegd,
terwijl op het Waliën de rabatpercelen onderdeel vormden van een groter geheel van
bosaanleg, waarin ook hogere gronden waren opgenomen. Dit heeft waarschijnlijk
rechtstreeks te maken met de verschillen in reliëf van de te ontginnen oppervlakten. Er zijn
aanwijzingen dat de hakhoutteelt op het Kranengoor in de 18e eeuw voor de eigenaren
voldoende geld opbracht om de aanleg te rechtvaardigen. Voor het Waliën moet dit voor de
19e eeuw sterk worden betwijfeld.
Uit veldonderzoek op het Kranengoor blijkt een grote variatie in rabatbreedte (2,5 - 5m). Dit is
moeilijk te rijmen met de door van Goltstein gehanteerde aanlegmaten en het daarbij
horende eenheidstarief per aangelegde meter rabat. Ook is er een grote variatie in
slootbreedtes (1,5 - 3 m). De variatie in slootdiepte (1,3 -1,5 m) is veel minder groot. De ca. 0,5
m dikke ophooglaag van een van de breedste rabatten kon in drie lagen worden
onderverdeeld die konden worden onderscheiden op basis van op de kop liggende plaggen.
Mogelijk zijn de slootkanten met grond uit de rabat zelf opgehoogd en niet gespit. Bij de
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aanleg van de rabatten is een veel ingewikkelder werkwijze gehanteerd dan uit het
archiefonderzoek is gebleken. Het aanleggen van rabatten was zwaar werk dat, ook naar de
normen van die tijd, slecht werd betaald.
Uit de analyse van de pollenmonsters blijkt dat de rabatten in iets drogere omstandigheden
werden aangelegd en dat het oorspronkelijke elzenbroek had plaatsgemaakt voor een met
berken begroeid, verwaarloosd hooiland.
Rabatsloten en bosgreppels zijn verschillende begrippen. Bij rabatten is sprake van een
significante verhoging van het maaiveld en is de slootafstand meestal kleiner dan 10 m. Bij
bosgreppels is er nauwelijks sprake van ophoging en is de afstand tussen de watergangen
meestal groter dan 15 m.
Waardering en perspectief
Op basis van diversiteit, gaafheid en ouderdom kan er een onderscheid worden aangebracht
in de cultuurhistorische waarde van rabatpercelen. Dit onderscheid kan worden gebruikt om
waardevolle rabatpercelen te behouden en mogelijk gedeeltelijk te herstellen door de
aanplant en beheer van eikenhakhout. De beleving van de geschiedenis van het grondgebruik
in de 18e en 19e eeuw kan hiermee worden versterkt. Voor minder waardevolle rabatpercelen
kan na historisch onderzoek een gedeeltelijk of volledige slechting van de rabatten worden
overwogen, indien dit bijdraagt aan het klimaatbestendig maken van de waterhuishouding,
het herstel van belangrijke ecologische waarden of eventueel aan meer rendabiliteit in de
bosbouw. In de overige gevallen is nietsdoen de beste optie.

8.2.3 Het geheel overziend
De resultaten van het onderzoek zijn niet voor alle onderzoeksthema’s van een gelijk gewicht.
Daar waar het literatuuronderzoek vooral als functie had om bestaande historische kennis
over rabatten op een rijtje te zetten, heeft het GIS onderzoek voor het eerst op regionale
schaal duidelijk gemaakt op welke schaal rabatten zijn aangelegd, wie dat heeft gedaan,
wanneer en in welke aardkundige situaties. Hoewel dit nieuwe inzichten zijn, zijn deze op zich
weinig verrassend. Het is een bevestiging van vermoedens die al eerder bij deskundigen in het
veld bekend waren.
Ronduit spectaculair zijn daarentegen de resultaten van het veldonderzoek op het
Kranengoor. Liet het archiefonderzoek nog ruimte voor een eenvoudige aanlegtechniek:
ophogen van het rabat met grond uit de sloot, door de aanleg en analyse van de proefsleuf is
duidelijk geworden dat de aanleg van rabatten een veel complexere zaak is, waarin een aantal
verschillende fasen kunnen worden onderscheiden.
Ook bij het onderzoek naar waardering en toekomstperspectief gaat het om het
samenbrengen van bestaande kennis uit verschillende literatuurbronnen. Nieuw is daarbij de
afweging om ten behoeve van andere belangen erfgoed (na onderzoek en zorgvuldige
afweging) op te ruimen. Een praktijk die in de archeologie schering en inslag is, maar in de
landschapsgeschiedenis weinig aanhangers kent.
Landschapshistorisch onderzoek naar de aanleg van rabatten vraagt om een multidisciplinaire
aanpak. Naast ervaring met historisch onderzoek en bosbouwkundige, cultuurtechnische,
landschapsecologische en paleobotanische expertise, waren archeologische vaardigheden
onontbeerlijk. Deze eigenschappen worden zelden in de persoon van één onderzoeker
verenigd.
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8.3 Aanbevelingen
8.3.1 Aanbevelingen voor nader onderzoek
• Literatuuronderzoek doen naar de mogelijke aanleg van rabatten in Noordrijn-Westfalen
en Nedersaksen. In het Duitse grensgebied met Nederland komen ook rabatten voor. Het
valt niet uit te sluiten dat dit geen incident is. Het raadplegen van Duitse
bosbouwdeskundigen is daarbij een extra mogelijkheid.
• De inventarisatie van rabatten uitbreiden naar andere gebieden in Nederland om de voor
de Graafschap opgedane inzichten te toetsen voor heel Nederland. De aanwezigheid van
grote rabatcomplexen in bijvoorbeeld Gaasterland, de Gelderse Vallei en Noord Brabant
doet vermoeden dat ook hier mogelijkheden liggen om de kennis over de geschiedenis van
rabattenbossen uit te breiden en meer te weten te komen over de vroegste geschiedenis.
• Nader onderzoek naar de aanleg en rendabiliteit van rabattenbossen is op veel
landgoederen mogelijk. Die landgoederen waarvan manuscriptkaarten en financiële
administraties aanwezig zijn verdienen de voorkeur. In de Graafschap kan daarbij in eerste
instantie gedacht worden aan de familiearchieven van de families van der Borch van
Verwolde, Nagell van Ampsen en van Heeckeren van Kell van Ruurlo. Ook is het mogelijk
dat hernieuwd onderzoek van de administratie van Beekvliet op het onderwerp rabatten
interessante informatie boven tafel brengt.
• Meer proefsleuven aanleggen en beschrijven. Onbekend is of de op het Kranengoor
gehanteerde methode van aanleg ook in andere situaties (ander landgoed,
keileemondergrond bijvoorbeeld) en in andere tijden (19e eeuw) is toegepast.
• Nader onderzoek naar het voorkomen van bosgreppels en rabatsloten. De hypothese dat
bosgreppels vooral voorkomen daar waar slecht doorlatende lagen in de ondergrond
aanwezig zijn moet daarbij worden getoetst. Vergelijking met rabattenbossen in
Gaasterland en Twente (Springendal) biedt hiertoe wellicht mogelijkheden.
• Voor de meeste gehanteerde rabatpatronen vallen rationele argumenten aan te voeren.
Voor een klein aantal afwijkende patronen is nog geen verklaring gevonden. Mogelijk
hebben artistieke, tuinarchitectonische overwegingen hierbij een rol gespeeld. Nader
onderzoek hiernaar kan mogelijk licht hierin brengen.
• Stel voor het onderzoek naar de historie van rabatten zo mogelijk een multidisciplinair
team samen waarin naast historici ook relevante disciplines als archeologie, bosbouw,
ecologie en cultuurtechniek zijn vertegenwoordigd.

8.3.2 Aanbevelingen voor inrichting en beheer van de rabattenbossen
• Rabattenbossen hebben tot nu toe nauwelijks aandacht gehad in het denken over de
cultuurhistorische waarde van bossen. Dit rapport toont aan dat dit onterecht is.
Terreinbeheerders van rabattenbossen wordt aangeraden om onderzoek te laten
uitvoeren naar de cultuurhistorische waarde van deze bossen. Hierbij kan gebruik worden
gemaakt van de in dit rapport ontwikkelde methodiek.
• Het vaststellen van deze waarde naast ecologische waarden, belevingswaarden en
potenties voor het vasthouden van water kan een basis bieden voor het maken van keuzes
voor de toekomst van deze bossen. Daarbij kan gedacht worden aan vier scenario’s:
1. Niets doen
2. Herstel van de hakhoutcultuur op enkele cultuurhistorisch waardevolle rabatpercelen
3. Plaatselijke egalisatie van rabatten ten behoeve van de bosbouw
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4. Egalisatie van de rabatten voor herstel van natte broekbossen en het veerkrachtiger
maken van het watersysteem.
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Bijlage 1
Landgoederen waar rabatten voorkomen (buiten de Graafschap)
Brabant:
Geelders (Boxtel)
Velder en Heerenbeek (Liempde)
Ulvenhoutse bos (Breda)
Binnenduinrand:
Landgoed de Horsten (Wassenaar)
Gelderse vallei:
Den Treek (Leusden)
Geerenstein (Woudenberg)
Schaffelaar (Barneveld)
Oostelijke Veluwe:
Huis Ter Horst (Loenen)
Huis te Eerbeek (Eerbeek)
Voorstonden (Brummen)
Leusveld (Brummen)
Engelenburg (Brummen)
Den Bosch (Brummen)
De Wildbaan (Voorst)
De Pol (Voorst)
Overijssel:
Eeserwold (Steenwijk)
Rande (Deventer)
Oxerhof (Bathmen)
Springendal (Ootmarsum)
Rechteren (Dalfsen)
Den Oldenhof (Vollenhove)
Braambos (Vollenhove)
Aarnink-Scholtenhave (Tilligte)
Drenthe:
Huis De Duinen (Paterswolde)
Vosbergen (Paterswolde)
Huize Echten (Hoogeveen)
Friesland:
Huize Rijs (Gaasterland)
Kippenburg (Gaasterland)
Starnumanbossen (Gaasterland)
Harinxmastate (Drachten)
Coendersbosch (Nuis)
Groningen:
Lieftinghsbroek (Vlagtwedde)
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Bijlage 2 Overzicht van de verzamelde gegevens per rabatperceel (nummering percelen per tabel verschillend!)
Tabel 1 met eigendom grondgebruik en typologie per rabatperceel
Id

Oppvl.(ha)

Eigenaar 1832

Gebruik 1832

Gebruik 1890

Gebruik 1940

Gebruik 2019

Rabtype

Rensemble

1

2,52

J.H.van Engelen

bos

hakhout

hakhout

loofbos

EE

CB

2

0,24

J.H.van Engelen

dennenbos

hakhout

hakhout

loofbos

ET

CG

3

0,23

J.H.van Engelen

bos

hakhout

eikenbos

gemengd bos

ET

CG

4

0,48

J.H.van Engelen

bos

hakhout

hakhout

gemengd bos

ET

CG

5

1,17

J.H.van Engelen

dennebos

hakhout

naaldbos

gemengd bos

T

CG

6

0,10

J.H.van Engelen

bos

hakhout

naaldbos

gemengd bos

ET

CG

7

0,83

J.H.van Engelen

weiland

grasland

loofbos

loofbos

T

CB

8

0,60

J.H.van Engelen

bos

hakhout

eikenbos

gemengd bos

T

CB

9

0,14

J.H.van Engelen

bos

hakhout

eikenbos

gemengd bos

EE

CB

10

0,29

J.H.van Engelen

bos

hakhout

eikenbos

loofbos

ET

CG

11

0,22

J.H.van Engelen

bos

hakhout

eikenbos

gemengd bos

EE

CB

12

0,82

J.H.van Engelen

weiland

hakhout

hakhout

loofbos

EE

CG

13

0,19

J.H.van Engelen

bos

hakhout

eikenbos

gemengd bos

ET

CB

14

1,08

J.H.van Engelen

bos

hakhout

hakhout

loofbos

EE

CG

15

0,35

J.H.van Engelen

bos

hakhout

hakhout

loofbos

EE

CB

16

1,06

J.H.van Engelen

bos

hakhout

hakhout

loofbos

M

CG

17

0,36

J.H.van Engelen

bos

hakhout

naaldbos

loofbos

EE

CG
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18

0,21

J.H.van Engelen

bos

hakhout

hakhout

loofbos

EE

CB

19

0,96

J.H.van Engelen

weiland

opgand bos

hakhout

gemengd bos

EE

CG

21

0,27

J.H.van Engelen

bos

hakhout

hakhout

gemengd bos

EE

CB

22

0,58

J.H.van Engelen

bos

hakhout

hakhout

loofbos

EE

CG

23

0,22

J.H.van Engelen

bos

hakhout

eikenbos

loofbos

ET

CG

24

0,69

J.H.van Engelen

bos

hakhout

hakhout

loofbos

M

CG

25

0,57

J.H.van Engelen

bos

opgaand bos

hakhout

loofbos

A

Z

26

0,12

J.H.van Engelen

bos

hakhout

hakhout

loofbos

ET

CB

27

1,60

J.H.van Engelen

bos

hakhout

hakhout

loofbos

A

CG

28

1,62

particulier

heide

hakhout

hakhout

gemengd bos

EE

CG

29

1,88

particulier

heide

hakhout

naaldbos

gemengd bos

EE

CG

31

0,09

J.H.van Engelen

heide

naaldbos

naaldbos

loofbos

T

Z

32

0,53

J.H.van Engelen

heide

naaldbos

naaldbos

loofbos

EE

CB

33

0,56

J.H.van Engelen

heide

grasland

hakhout

loofbos

T

CB

34

1,83

particulier

heide

opgaand bos

naaldbos

gemengd bos

ET

CB

35

0,54

Marke van Gorssel

heide

hakhout

hakhout

loofbos

M

CG

36

3,12

Marke van Gorssel

heide

bos/weiland

eikenbos

gemengd bos

M

CG

37

0,64

Marke van Gorssel

heide

naaldbos

naaldbos

loofbos

EE

CB

38

0,84

Marke van Gorssel

heide

hakhout

akker/weide

gemengd bos

M

CB

39

1,44

Antonie Brants

opgaand bos

hakhout

hakhout

loofbos

M

CG
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40

0,15

Antonie Brants

dennenbos

hakhout

loofbos

loofbos

EE

CG

41

2,56

Antonie Brants

heide

loofbos

hakhout

loofbos

M

CB

42

1,01

Antonie Brants

opgaand bos

hakhout

hakhout

loofbos

M

CB

43

0,21

particulier

bos

hakhout

eikenbos

loofbos

T

CB

44

0,83

Antonie Brants

bouwland

hakhout

hakhout

gemengd bos

EE

CB

45

3,48

particulier

hakhout

loofbos/hk

hakhout

gemengd bos

T

CB

46

0,46

Marke van Warken

heide

loofbos

hakhout

gemengd bos

EE

CG

47

1,31

Marke van Warken

heide

loofbos

naaldbos

gemengd bos

ET

CG

48

0,30

Marke van Warken

heide

loofbos

naaldbos

gemengd bos

EE

CG

49

0,87

Marke van Warken

heide

loofbos

naaldbos

gemengd bos

EE

CG

50

0,08

Marke van Warken

heide

loofbos

hakhout

gemengd bos

EE

CB

51

1,33

Marke van Warken

heide

naaldbos/loofbos

naaldbos

gemengd bos

EE

CG

52

1,02

particulier

heide

naaldbos/hakhout eikenbos

gemengd bos

T

CB

53

0,42

particulier

heide

heide

eikenbos

gemengd bos

EE

CB

54

0,32

particulier

heide

naaldhout

eikenbos

gemengd bos

EE

CG

55

0,67

particulier

hakhout

hakhout

eikenbos

gemengd bos

A

CG

56

0,19

particulier

heide

heide

naaldbos

gemengd bos

EE

CB
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Tabel 2 Bodem bodemkundige gegevens per rabatperceel
Nr.

Bodemtype

Code

GWT

Opp (m2)

0 Zandeerdgrond

pZg23

III

1768

1 Zandeerdgrond

pZg23

III

840

2 Zandeerdgrond

pZg23

III

2282

3 Zandeerdgrond

pZg23

III

4

4 Zandeerdgrond

pZg23

III

5352

5 Zandeerdgrond

pZg23

III

87

6 Zandeerdgrond

pZg23

III

420

7 Zandeerdgrond

pZg23

III

2179

8 Dikke zandeerdgrond

zEZ23

VII

110

9 Zandeerdgrond

pZg23

III

1693

10 Zandeerdgrond

pZg23

III

8287

11 Zandeerdgrond

pZg23

III

2945

12 Zandeerdgrond

pZg23

III

8137

13 Zandeerdgrond

pZg23

III

580

14 Zandeerdgrond

pZg23

III

5763

15 Zandeerdgrond

pZg23

III

2151

16 Zandeerdgrond

pZg23

III

6949

17 Zandeerdgrond

pZg23

III

1286

18 Zandeerdgrond

pZg23

III

2140

19 Zandeerdgrond

pZg23

III

1306

20 Zandeerdgrond

pZg23

III

1797

21 Zandeerdgrond

pZg23

III

2606

22 Zandeerdgrond

pZg23

III

3710

23 Zandeerdgrond

pZg23

III

1666

24 Zandeerdgrond

pZg23

III

1150

25 Zandeerdgrond

pZg23

III

1836

26 Podzolgronden

cHn21

VI

5095

27 Podzolgronden

cHn23

VI

9652

28 Podzolgronden

Hn21

VI

7909

29 Podzolgronden

Hn21

VI

862

30 Podzolgronden

Hn21

VI

5323
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31 Podzolgronden

Hn21

VI

3644

32 Podzolgronden

Hn21

VI

8963

33 Podzolgronden

Hn21

VI

403

34 Podzolgronden

Hn21

VI

11619

35 Podzolgronden

Hn21

VI

23476

36 Podzolgronden

Hn21

VI

1519

37 Podzolgronden

Hn21

VI

4841

38 Podzolgronden

Hn21

VI

11472

39 Podzolgronden

Hn21

VI

590

40 Podzolgronden

Hn21

VI

608

41 Podzolgronden

Hn21

VI

1370

42 Podzolgronden

Hn21

VI

2211

43 Podzolgronden

Hn21

VI

1852
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Tabel 3 Geomorfologische codering per rabatperceel
Nr.

Landschapstype

CODE

Opp (m2)

1

Terrasvlakte

2M8a

3474

2

Terrasvlakte

2M8a

8040

3

Terrasvlakte

2M8a

13137

4

Terrasvlakte

2M8a

7979

5

Terrasvlakte

2M8a

11109

6

Terrasvlakte

2M8a

8382

7

Terrasvlakte

2M8a

3198

8

Terrasvlakte

2M8a

10452

9

Terrasvlakte

2M8a

1132

10

Terrasvlakte

2M8a

90

11

Beekdalbodem, zonder veen, laaggelegen

3R5

76

12

Terrasvlakte

2M8a

17624

13

Terrasvlakte

2M8a

966

14

Terrasvlakte

2M8a

8291

15

Terrasvlakte

2M8a

47

16

Terrasvlakte

2M8a

82

17

Terrasvlakte

2M8a

9633

18

Terrasvlakte

2M8a

209

19

Terrasvlakte

2M8a

4147

20

Terrasvlakte

2M8a

3218

21

Terrasvlakte

2M8a

145

22

Terrasvlakte

2M8a

3428

23

Terrasvlakte

2M8a

448

24

Terrasvlakte

2M8a

1039

25

Vlakte van ten dele verspoelde dekzanden

2M9

1279

26

Vlakte van ten dele verspoelde dekzanden

2M9

6995

27

Vlakte van ten dele verspoelde dekzanden

2M9

2373

28

Vlakte van ten dele verspoelde dekzanden

2M9

889
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29

Vlakte van ten dele verspoelde dekzanden

2M9

8511

30

Vlakte van ten dele verspoelde dekzanden

2M9

2271

31

Terrasvlakte

2M8a

5124

32

Terrasvlakte

2M8a

148

33

Terrasvlakte

2M8a

77

34

Vlakte van ten dele verspoelde dekzanden

2M9

1370

35

Vlakte van ten dele verspoelde dekzanden

2M9

3458

36

Vlakte van ten dele verspoelde dekzanden

2M9

5717

37

Vlakte van ten dele verspoelde dekzanden

2M9

7912

38

Vlakte van ten dele verspoelde dekzanden

2M9

29152

39

Vlakte van ten dele verspoelde dekzanden

2M9

24416

40

Vlakte van ten dele verspoelde dekzanden

2M9

5264
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Bijlage 3
Bodemkaarten van het Kranengoor en het Waliën

Bodemkaart van het Kranengoor.
(Bron: PDOK BRO Bodemkaart van Nederland 1:50.000, ESRI, plug-in via ArcGIS Online)
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Bodemkaart van het Waliën
(Bron: PDOK BRO Bodemkaart van Nederland 1:50.000, ESRI, plug-in via ArcGIS Online)
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Bijlage 4
Korte biografie van Evert Jan Benjamin van Goltstein (EJB) (1664 –
1744)
EJB wordt geboren op 11 april 1664 in Eefde. Waarschijnlijk op de havezathe den Dam, dat in die tijd
toebehoort aan zijn vader Philips van Goltstein (1630 – 1675), heer van Doorn en den Dam en lid van
de ridderschap van Zutphen. EJB is de achterkleinzoon van Johan van Oldebarnevelt. Zijn moeder
was Maria de Rechignevoisin de Loges (1639 - 1720). Hij studeerde aan de hogeschool van
Harderwijk en ontvangt daar in 1685 zijn bul als doctor in de rechten. In 1686 wordt hij benoemd tot
burgemeester van Lochem en later tot burgemeester van Zutphen.
In 1702 werd hij tot Raad der Admiraliteit in Friesland benoemd; in 1706 tot Raad en Rekenmeester
van Gelderland, en later tot voorzitter of eerste rekenmeester van de Geldersche Rekenkamer. Ook
werd hem de commissie tot het beneficiëren van den Nederrijn en den IJssel opgedragen. Bij zijne
geboorte in de Duitsche orde ingeschreven, werd hij, in 1732 hiervan Landcommandeur. Hij was
Heer van (Groot-) Appel (Gelderse vallei) en Grunsforth (gem. Renkum), en werd den 6den October
1724, 60 jaar oud, benoemd tot Curator van de Geldersche Hoogeschool. In 1743 treffen wij hem
nog onder de bestuurders voor een academische plechtigheid.
EJB verkoopt in 1701 Den Dam aan Arnold Joost van Keppel. EJB kocht in 1703 Kranengoor als
onderdeel van het goed Schoneveld van Dr. A.G. Temminck. Kranengoor is dan nog hooiland. EJB
koopt in 1705 de Proosdij (commandeurswoning) in Zutphen van zijn moeder, die het op haar beurt
in 1697 heeft gekocht van de stad Zutphen. EJB trouwt in 1706 met Charlotte Agnes van Essen (1683
-1748) bij wie hij op 3 februari 1710 een dochter verwekt: Reiniera Charlotte van Goltstein (1710 1770). Reiniera trouwt op 17 januari 1734 met Allard Philip van der Borch (1690 – 1766).
Maurits Carel George Wilhelm Ripperda tot Weldam en Olidam verkoopt in 1738 het huis en 1/3 van
de heerlijkheid Verwolde aan EJB, die het ruim een maand later doorverkoopt aan zijn schoonzoon
Allard Philip van der Borch. APB kan hierdoor toetreden tot de ridderschap van Zutphen.
EJB sterft op 18 maart 1744 in Zutphen.

Bronnen:
van der Aa, Biografisch Woordenboek, deel 7, Haarlem 1862
Gelders archief:
Familie archief Van Goltstein: NL-AhGldA, 0568 Familie van Goltstein, 1.1.1.6 Evert Jan Benjamin van
Goltstein, inv.nr. 20, 21 en 24
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Bijlage 5
Korte biografie Godard Philip Cornelis van Heeckeren (1791-1853)
GPC werd geboren op 28 juli 1791 in Zutphen als vijfde kind. Zijn ouders waren Ludolf Fredrik
Hendrik Baron van Heeckeren van Waliën en Coeradina Anna Baronesse van Haersolte.
Zijn vader was de enige van Heeckeren die de Franse revolutie verwelkomde en daardoor na de
omwenteling zijn vader opvolgde, die als lid van het oude regime, aftrad. Overleed al in 1798 en zijn
vrouw in 1805. GPC werd daardoor op 13 jarige leeftijd wees.(Biografisch woordenboek van der AA)
In Zutphen gaat hij naar de latijnse school en later naar de hogeschool van Harderwijk. In 1809 wordt
hij volwassen verklaard en in 1811 verkrijgt hij zijn doctersbul in Harderwijk. (Gelders archief, 0532,
inv.nr. 23)
GPC trouwde in 1822 in Haarlem met Theodora Anna Amelia Schluiter dochter van notaris mr. Jacob
Johan Schluiter, eigenaar in 1832 van de buitenplaats het Geesink in Warken en aldaar buurman van
GPC. Theodora overlijdt op 14 maart 1823 na op 20 februari 1823 een doodgeboren kind te hebben
gebaard. (aangifte van beide overlijdens door twee zwagers van Theodora: Adolf Jacob Hendrik
Willem Baron van Heeckeren (38 jaar) broer van GPC, rechter te Zutphen en mr. Jacob Adriaan van
Hasselt , eerste stadssecretaris en later lid gedeputeerde staten van Gelderland. (50 jaar). GPC is dan
raadslid.
Is in 1823 griffier bij het Vredegeregt in Zutphen (Arnhemse Courant 14-10-1823)
In 1836 schrijft hij een boekje over de aanleg van bos op woeste gronden zoals die voorkomen rond
Zutphen. Zijn naam vermeldt hij hierop niet, maar archivaris (1867-1877) mr. L. Ed. Lenting, die GPC
in 1854 in de gemeenteraad opvolgde, vermeldt dit op de binnenkant van de kaft. (RAZ OW1409)
GPC wordt in 1841 benoemd tot burgemeester van Zutphen.
GPC hertrouwt op 9 juni 1843 met Coenradina Henrietta Baronesse van Haersolte (1813-1880) (volle
nicht) bij wie hij op 18 februari 1849 een dochter kriigt: Anna Coenradina.
GPC sterft op 10 november 1853 te Zutphen, Schupstoel, Wijk E nr. 263, verponding 529,kadastraal
F2352. Aangegeven door Walraven Baron van Heeckeren, neef van GPC en op dat moment 36 jaar
oud, beroep adjudant ter secretarie. Blijkens een krantenbericht was GPC al enige tijd ziek
(Utrechtse Courant 22-11-1853). Bij overlijden blijkt hij Ridder in de Orde van de Nederlandse
Leeuw. Dit kan niet door archiefonderzoek worden bevestigd (Nationaal Archief: 2.02.32 Kanselarij
der Nederlandse orden: index gedecoreerden). CH overleeft man en dochter. AC sterft op 14 april
1866 in Zutphen op Schupstoel E 244. CH sterft op 28 december 1880 in een pand op de Schupstoel
in Zutphen.
Over zijn bezittingen:
1810 erft hij het goed Wassink in Warken groot 8,5 ha
1827 koopt hij Bruninksweerd in Warken groot 24 ha
1835 verwerft hij uit de verdeling van de markegronden 25 ha,
en door aankoop van Elbertus Abbing 15 ha
1833- 1839 diverse kleinere aankopen ca. 10 ha
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1839 aankoop van de Pol en het Heuvelink van erven Barckman 28,5 ha, waaronder bijna 10 ha
heide
18?? aankoop katerstede de Ekster van Elbertus Abbing, 5,2 ha
Totaal heeft hij in 1843 115 ha grond waarvan bij aankoop minimaal 63 ha heide

Bronnen:
Van de Aa van, Biografisch Woordenboek, deel 7, Haarlem 1862
Gelders Archief: Familiearchief van Heeckeren van Waliën, NL-Ah-GldA 0532, 1.6 Godard P.C. van
Heeckeren, inv.nr. 20, 21, 22 en 23
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Bijlage 6
Verslag veldwerk 14 december 2019 op het Kranengoor
Weersomstandigheden: bewolkt met regen, temp 7-8 OC
In het oudste deel van het Kranengoor heb ik 3 gutsboringen uitgevoerd om een idee te krijgen over
de bodemopbouw van de rabatten. Alle drie de boringen werden in het midden van de rabat gezet.
Bij de eerste twee gutsboringen kon een duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen een ophoog
laag en de (deels gespitte) ondergrond. Bij de laatste boring werd niet alleen een micropodzol, maar
ook nog een derde bodemprofiel in de ondergrond aangetroffen. Van elke boring is een korte
profielbeschrijving en twee foto’s gemaakt.
Boring 1 betreft een smal rabat van gemiddelde diepte. Boring 2 een rabat van standaardbreedte en
diepte. Boering 3 een meer dan gemiddeld diep en smal rabat met in de bovengrond een zwak
ontwikkelde podzol. Boring 2 wordt de locatie voor de proefsleuf.

Boring 1
(RD x=226.056m, y=468.509m)
Foto links: Guts, Foto rechts: Situatie
Bovenbreedte rabat 2.0 m, sloot ca 1,2 m diep, breedte 1,2 m
Profielopbouw:
00-12 cm A1 matig humeus, zwak siltig, matig fijn zand
12-24 cm C1 humusarm, zwak siltig ,matig fijn zand
24-40 cm Ab matig humeus, zwak siltig, matig fijn zand, gespit
40-75 cm Cbg humus arm, zwak siltig, matig fijn zand met sterke roestvlekken en een verrotte
boomwortel? tussen de 48 en 53 cm – mv.
De eerste 40 cm behoefde weinig kracht te worden gezet. De laatste 35cm was slaan met een hamer
noodzakelijk om de guts verder de grond in te krijgen.
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Fig 1. Gutsboring en situatie boring 1

Boring 2
(RD x=225.976m, y=468.492m)
Foto links: Guts, Foto rechts: Situatie
Bovenbreedte rabat 4.0 m, sloot ca 1,2m diep, breedte ca 1,2m
Profielopbouw:
00-08 cm A1 humurijk, sterk siltig, matig fijn zand
08-27 cm C1 humusarm, sterk siltig, matig fijn zand
27-29 cm A11b humusrijk, sterk siltig, matig fijn zand, restant van een uit de sloot opgehaalde
strooisellaag?
29-47 cm A12b matig humeus, sterk siltig, matig fijn zand,
47-59 cm Cbg humus arm, sterk siltig, matig fijn zand met sterke roestvlekken
De eerste 40 cm behoefde weinig kracht te worden gezet. De laatste 20cm was slaan met een hamer
noodzakelijk om de guts verder de grond in te krijgen.
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Fig. 2 Gutsboring en situatie boring 2

Boring 3
(RD x=225.907m, y=468.770m)
Foto links: Guts, Foto rechts: Situatie
Bovenbreedte rabat 2.3m, sloot ca 1,5m diep, breedte ca 1,5m
Profielopbouw:
00-06 cm O horizont
06-20cm AEB micropodzol in zwak siltig, matig fijn zand
20-33 cm C1 humusarm, zwak siltig ,matig fijn zand
33-36 cm Ab1 matig humeus, zwak siltig, matig fijn zandt
36- 52 cm C1b humusarm, zwak siltig ,matig fijn zand
52-67 cm Ab2g matig humeus arm, zwak siltig, matig fijn zand
De eerste 40 cm behoefde weinig kracht te worden gezet. De laatste 25 cm was slaan met een
hamer noodzakelijk om de guts verder de grond in te krijgen.
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Fig. 3 Gutsboring 3 met situatie boring 3
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Bijlage 7
Methodiek voor het gladstrijken van de metingen op een rechte lijn
Ten tijde van de opmeting van het profiel met de RTS was het niet mogelijk een rechte lijn te
handhaven. Daarom zijn na afloop van de meting alle XY coordinaten van de meting geprojecteerd
op een rechte lijn. Deze lijn werd gevonden door toepassing van de kleinste kwadratenmethode170.
Stel dat de vergelijking van de lijn is y= ax +b. dan worden de constanten a en b gevonden door de
volgende vergelijkingen:
b= ygem- a*xgem
a= (n Ʃ xn*yn – Ʃxn*Ʃyn)/ (n Ʃ x2n – Ʃxn*Ʃxn) en daarmee is de lijn bepaald.
Voor het profiel van de proefsleuf is het resulaat van deze operatie te zien in fig. 1
Daarna werden alle meetpunten loodrecht op de gevonden rechte lijn geprojecteerd.
De vergelijking van de loodrechte snijlijn is y = -1/a*x + c
Voor een willekeurig meetpunt dus yn = -1/a*xn + cn
Voor het snijpunt (xsn, ysn) van het meetpunt (xn,yn) geldt dat beide vergelijkingen gelden maw. ysn =
ysn en daaruit volgt : axsn + b = -1/a*xsn + cn.
Na invulling van cn= yn + 1/a*xn volgt:
xsn =(a* yn + xn –a*b)/(a2+1) en ysn = a*xsn + b

Fig. 1 XY coördinaten van de meetpunten van het profiel van de proefsleuf (blauw) en de rechte lijn waarop ze
ten behoeve van het “gladstrijken” van het profiel zijn geprojecteerd. (oranje)

170

Wikipedia, https://nl.wikipedia.org/wiki/Kleinste-kwadratenmethode geraadpleegd op 15 april 2020

136

Vervolgens werden ten behoeve van het dwarsprofiel alle (xn, yn) coordinaten vervangen door (xsn,
ysn), zodat er getallenparen (xsn, ysn,zn) konden worden geplot. Het resultaat is te zien in fig. 2

Fig. 2 Dwarsprofielen rabat ter hoogte van de drie gutsboringen (opgemeten 4-3-2020)

137

Bijlage 8
Pollenanalyse monsters proefsleuf Kranengoor
Doel en methode
Bij het graven van de proefsleuf in het Kranengoor is een pollenbak in de wand geslagen en zijn twee
monsters geanalyseerd op pollen en zaden (zie fig. 1 en 2). Doel was het verkrijgen van informatie
over de toestand van het perceel ten tijde van de aanleg van rabatten in vergelijking met de situatie
in een verleden. Daarbij is aangenomen dat de op zijn kop liggende plaggen ter plekke zijn gestoken
en dat de A-horizont onder de plaggen op de plek van het monster weinig of niet is beroerd.
De pollenbak meet 10 bij 50 cm. Monsters zijn genomen van de vegetatiehorizont van de plag in de
pollenbak (KRA-1), dus spoor 7 en van de bovenkant van de begraven A (KRA-2) 40 cm-top
pollenbak. Er is ook een monster van 45cm- top pollenbak (KRA-3), dat (nog) niet is bekeken.

Fig. 1 (identiek fig. 6.6 in het hoofdrapport). Dwarsprofiel proefsleuf in het Kranengoor. 9 geeft de
ligging aan van de pollenbak.

Laag

Omschrijving

Locatie

pollenmonster

7

pollen en zaden

vegetatiehorizont
plag

8

pollen

A-horizont
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Zadenmonster

KRA-1 (humeuze lag plag)

x

KRA-2 (40cm- top pollenbak)

x

De monsters zijn behandeld op het laboratorium van de UvA171. De determinatie van pollen en NNP
is uitgevoerd door Arnoud Maurer, medewerker Archeobotanie aan de RUG. De gevonden zaden
door Mans Schepers.

Resultaten.
In het monster van de plag werden enkele zaden aangetroffen van berk (Betula sp.) en van rankende
helmbloem (Corydalis claviculata). (Zie fig. 3) Zowel berk als de rankende helmbloem hebben een
brede ecologische amplitude op zandgronden.
In tabel 1 is de uitslag te zien van de determinatie van pollen, sporen en NPP. Voor het overzicht zijn
de uitkomsten in groepen verzameld en weergegeven in een staafdiagram (fig 4 en 5) Hierin zijn
duidelijk verschillen zichtbaar. In het monster van de plag komen de meeste pollen van berk voor,
terwijl in het monster van de begraven A1 de pollen van els dominant zijn. Daarnaast bevat het
monster van de A1 relatief meer pollen van kruiden, zijn meer pollen van cypergrassen aanwezig en
komen sporen voor van veenmos, varens en zoetwateralgen voor die bij het plagmonster ontbreken.
In beide monsters komen pollen voor van grassen en pollen die duiden op agrarische activiteit
(Cereale, Plantago). Hieruit kan geconcludeerd. worden dat het milieu ten tijde van de aanleg van de
rabatten waarschijnlijk iets droger moet zijn geweest dan ten tijde van de aanleg. Mogelijk was er
ten tijde van de aanleg sprake van een verwaarloosd hooiland waarin berken als pioniers waren
opgeschoten of een bosweide. De aanwezigheid van mestschimmels pleit voor het laatste. Het
monster uit de begraven A1 duidt meer op een vochtig tot nat elzenbroekbos.

Fig. 2 Positie van de pollenbak en daaruit genomen monsters die op pollen zijn geanalyseerd. De
rode omlijning geeft de plek in het profiel aan waar de pollenbak is geplaatst. Het bovenste monster
(KRA-1) is genomen in de sterkst humeuze laag van de plag (Laag 7 in fig. 1), de onderste twee
monsters (KRA-2 en 3) in de begraven A-horizont (Laag 2 en 8 in fig. 1 )

171

Methode van opwerking volgens Van Geel 2002, 2-3
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(Foto Adri Mulder)

KRA-1

KRA-2

KRA-3

Fig. 3 Foto’s van zaden van rankende helmbloem (links) en berk (rechts) (Vergroting 300x) (Foto:
Mans Schepers)
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KRA-1
Pollen
Alnus
Betula
Pinus sylvestris
Quercus
Ulmus
Corylus avellana
Carpinus betulus
Fagus sylvatica
Fraxinus
Salix
cf. Juglans
Cereale
Secale
Fagopyrum esculentum
Centaurea cyanus
Plantago lanceolata
Plantago
Artemisia
Chenopodiaceae
Urtica
Galium
Poaceae
Cyperaceae
Calluna vulgaris
Ericaceae
cf. Melampyrum pratense
Ranunculus
Liguliflorae
Tubuliflorae
Apiaceae
Brassicaceae
Filipendula
Sparganium/Typha
Sporen
Equisetum
Sphagnum
Polypodium
Dryopteris-type
NPP
Algen
Botryococcus
Zygnema
Type 128A
Mestschimmels
Podospora
Chaetomium
Overig
cf. Kretzschmaria deusta
Cenococcus

KRA-2
6
107
8
1
1
6
4 x
7
1
1
1
7
2
1 x
1
6
1
x
x

50
4
8
10
2
9

1

4
2
1
1

1
2
25
14
20
5
2
2
8
1
1
4

24
2
3

1
1
1
x
x

2
2
8

13
6
20
1
1
12
x

Tabel 1. Resultaten van de pollenanalyse van het
de A-horizont (KRA-2)
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NPP = non-pollen palynomorphs. x= aangetroffen
bij verdere inspectie slide

Pollendiagram Plag
Els
Berk
Overige bomen
Grassen
Cypergrassen
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NPP-Algen
NPP-Mestschimmels
NPP-Overig
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Fig. 4 Geaggregeerd pollendiagram van het plaggenmonster (KRA-1)

Pollendiagram begraven A horizont
Els
Berk
Overige bomen
Grassen
Cypergrassen
Kruiden
Sporen
NPP-Algen
NPP-Mestschimmels
NPP-Overig
0
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Fig. 5 Geaggregeerd pollendiagram van de begraven A horizont (KRA-2)
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Lijst van figuren en tabellen
Figuren
1.1 Rabatten op landgoed Voorstonden in februari 2020 (foto A. Mulder)
1.2 Ligging onderzoeksgebied en de landgoederen Kranengoor en ’t Waliën
1.3 Onderzoeksmodel onderzoek naar rabatten in de Graafschap
2.1 Bedden en rabatten in de Nederlandse tuinkunst (van der Groen 1699, 43-44).
2.2 De eerste vermelding van het woord rabat in bosbouwkundige zin
(Bron: Delpher, Venloosch weekblad, 22-02-1878).
2.3 Pollendiagram van 4 pollenmonsters uit lagen van de IJzertijd/Romeinse tijd (2) en de volle
middeleeuwen rond Weert-Kamperhoek (Bron: van Haaster 2018, 105).
2.4 Het landschap tussen Ruurlo en Vorden langs de Baakse beek ca. 1783.
(Bron: Detail van een Hottingerkaart (Versfelt 2003, 74)
2.5 Eikenhakhout op rabatten in het Reestdal (Bron: Landschap Overijssel,
www.landschapoverijssel/gebieden/reestdal)
2.6 Het sterrenbos van het Velder met daartussen de verschillende percelen met rabatten.
(Bron: PDOK, AHN3 gedownload via ESRI, ArcGIS Online)
2.7 Verschillende rabattenpatronen in het Ulverhoutsche bos. (Bron: Leenders & Berkvens 2007)
2.8 Detail van een kaart uit 1710 van het Kranengoor waarop rabatten zichtbaar zijn. (identiek fig.
4.6) (Bron: manuscriptkaart uit het huisarchief Verwolde, nu in bezit bij Stichting Anytia)
2.9 Vroegste aanleg van rabatten in Zuid en Oost Nederland in relatie tot enkele relevante
historische ontwikkelingen
2.10 De herbebossing van de heidevelden bij Schoonloo (Drenthe) tussen 1929 en 1940.
(Bron: Chromo-topografische kaart b206, 1929 en 1940)
2.11 Model voor de ontwikkeling van rabatten onder basische en neutrale omstandigheden
(beekdalen, beekoverstromingsvlakten)
2.12 Model voor de ontwikkeling van rabatten onder zure omstandigheden (heidevelden)
3.1 Naamgeving van de gebruikte rabataanduidingen (identiek fig. 6.1)
3.2 Hoogtekaart van een groot deel van landgoed De Dorth in het noorden van de Graafschap met
een grote verscheidenheid aan rabatpercelen (Bron PDOK AHN3, maaiveld, dynamische
opmaak ESRI, plug-in via ArcGIS Online)
3.3 Hoogtekaart van een gedeelte van het voormalige landgoed de Wildenborch.
(Bron PDOK AHN3, maaiveld, dynamische weergave ESRI, plug-in via ArcGIS Online)
3.4 Verdeling van de rabatperceelsoppervlakte in de Graafschap naar oppervlakteklassen van
individuele rabatpercelen
3.5 Verspreiding rabatpercelen over de Graafschap. Met gekleurde cirkels zijn de clusters
van Verwolde (rood), Ampsen (blauw) en Ruurlo (geel) aangegeven. (Bron Kadaster,
BRT 10NL, ESRI, plug-in via ArcGIS Online)
3.6 Rabatpercelen (2019) in 1832 ten noorden van Lochem.
(Bron: Kadaster BRT 10NL, ESRI, plug-in via ArcGIS Online en HISGIS-Gelderland)
3.7 Rabatpercelen (2019) tussen Ruurlo en Vorden langs de Baakse beek.
(Bron Kadaster BRT 10NL, ESRI, plug-in via ArcGIS Online en HISGIS-Gelderland)
3.8 Geomorfologische kaart van een centraal deel van de Graafschap (Groote Veld) met daarop
geprojecteerd de voorkomende rabatpercelen. (Bron: PDOK, BRO Geomorfologische kaart van
Nederland, 1:50.000, ESRI, plug-in van ArcGIS Online)
3.9 Vereenvoudigde bodemkaart van een centraal deel van de Graafschap (Groote Veld) met daarop
geprojecteerd de voorkomende rabatpercelen. (Bron: PDOK BRO Bodemkaart 1:50.000,
kaartblad 34 O, ESRI, plug-in via ArcGIS Online)
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3.10 Relatie tussen het voorkomen van rabatpercelen en de grondwatertrap.
(Bron: PDOK BRO Bodemkaart 1:50.000, kaartblad 34 O, ESRI, plug-in via ArcGIS Online)
3.11 Grondgebruik van rabatpercelen op vier momenten tussen 1832 en 2019
3.12 Veranderingen in het gebruik van gronden die in 2019 nog waren ingericht met rabatten
3.13 Veranderingen in het grondgebruik van rabatpercelen van drie landgoederen (de Wiersse, ’t
Medler en Onstein) langs de Baakse Beek (Bron: Kadaster BRT 10NL, ESRI, plug-in via ArcGIS
Online en HISGIS-Gelderland)
3.14 De veranderingen in het grondgebruik van rabatpercelen op het landgoed Ampsen
(Bron: Kadaster BRT 10NL, ESRI, plug-in via ArcGIS Online en HISGIS-Gelderland)
4.1 Ligging van de 2 casestudiegebieden Kranengoor en Waliën
(Bron: Kadaster BRT 10, ESRI, plug-in via ArcGIS Online)
4.2 Geomorfologische kaart van het Kranengoor en omgeving
(Bron: PDOK BRO Geomorfologische kaart van Nederland 1:50.000, ESRI, plug-in via ArcGIS
Online)
4.3 Globale ligging van het Kranengoor bij de gelijknamige boerderij op een kaart uit ca 1640.
(Bron: NL-AhGldA-toegangsnr. 556 Huisarchief Verwolde, art.nr. 1027-0001)
4.4 Evert Jan Benjamin, Baron van Goltstein (1644-1744) Portret door Johan George Colasius uit
1734. Privé collectie. (Bron RKD, IB nr. 919281)
4.5 Kaart van het Kranengoor uit 1710
(Bron: Particulier bezit Stichting Anitya, voorheen huisarchief Verwolde)
4.6 Detail van het westelijk deel van de kaart van fig. 4.5.
4.7 Kaart van het Kranengoor van begin van de 19e eeuw
(Bron: NL-AhGldA, 0556 Huisarchief Verwolde, art. nr. 1028-0001)
4.8 Hoogtekaart van het Kranengoor op basis van AHN3, dynamische opmaak, maaiveld.
(Bron: PDOK AHN3, ESRI, plug-in via ArcGIS Online)
4.9 Geomorfologische kaart van Nederland 1:50.000, versie 2008.
(Bron: PDOK BRO plug-in via ESRI, ArcGIS Online)
4.10 Hottingerkaart van het Warkenseveld, het westelijk deel van de Lochemse heyde met de
globale ligging van de in 1833 aan G.P.C. van Heeckeren toe te delen heide (Bron: Versfelt
2003, 73)
4.11 Mr. Godard Philip Cornelis, Baron van Heeckeren tot Waliën (1791 – 1853),
Portret van Hermanus Slothouwer, tussen 1825 en 1849. Privécollectie. (Bron: RKD IB nr.
77950).
4.12 Uitsnede van chromo-topografische kaart uit 1865 ten oosten van Warken (Werken) op het
Werkense Veld (westelijk deel van het Groote Veld) met daarop geprojecteerd de huidige
aanwezige rabattencomplexen (Bron: Chromo-topografische kaart b434, 1865)
4.13 Hoogtekaart van het westelijk deel van het landgoed Waliën met de rabatten die
hoogstwaarschijnlijk door GPC van Heeckeren zijn aangelegd. (Bron: PDOK AHN3, dynamische
opmaak, maaiveld, ESRI, plug-in via ArcGIS Online)
5.1 Locatie van de boringen en de proefsleuf op het Kranengoor
(Bron Kadaster, BRT 10NL, ESRI plug-in via ArcGIS Online)
5.2 Locaties boring 1 (boven), boring 2 (midden) en boring 3 (beneden) (foto A. Mulder)
5.3 Gutsboringen van links naar rechts: boring 1, 2 en 3 (foto A. Mulder)
5.4 Schaven van het profiel van de proefsleuf door Mans Schepers (links) en Jop Brijker (rechts).
(foto A. Mulder)
5.5 Foto’s van het profiel van de proefsleuf ter plaatse van boring 2
Meerdere foto’s van A. Mulder bewerkt met Agisoft Photoscan
5.6 Profieltekening van de proefsleuf ter plaatse van boring (tekening A.Mulder)
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5.7 Foto van de overgang van laag 3 naar 4 met hierin drie plaggen (7) die op hun kop liggen. (Foto
A. Mulder)
5.8 Geaggregeerde pollendiagrammen van een monster uit de plag en een uit de begraven Ahorizont
5.9 Vijf mogelijke stadia in de aanleg van een rabat.
5.10 Dwarsprofiel van de proefsleuf op het Kranengoor ter hoogte van boring 2 opgemeten met een
RTS.
6.1 Naamgeving van de gebruikte rabataanduidingen
6.2 Hoogtekaart met een voorbeeld van een enkelvoudig rabatperceel met één trekker langs de
Dortherbeek-Oost (Bron: PDOK AHN3, ESRI, plug-in via ArcGIS Online)
6.3 Hoogtekaart met een voorbeeld van een enkelvoudig rabatperceel met twee trekkers in het
Zwarte Veen.
(Bron: PDOK AHN3, ESRI, plug-in via ArcGIS Online)
6.4 Hoogtekaart met een voorbeeld van een trekkerloos enkelvoudig rabatperceel ten noorden van
Vorden. (Bron: PDOK AHN3, ESRI, plug-in via ArcGIS Online)
6.5 Hoogtekaart met voorbeelden van rabatpercelen met en zonder trekker langs de Baakse beek
ter hoogte van ’t Medler.(Bron: PDOK AHN3, ESRI plug-in via ArcGIS Online)
6.6 Hoogtekaart met een voorbeeld van een concentrisch rabatperceel op landgoed Ampsen
(Bron: PDOK AHN3, ESRI, plug-in via ArcGIS Online)
6.7 Hoogtekaart met een voorbeeld van een radiaal rabatperceel nr. 628 (a) in het Zwarte Veen.
(Bron: PDOK AHN3, ESRI plug-in
via ArcGIS Online)
a
6.8 Hoogtekaart van bosontginning met voorbeelden van rabatpercelen met twee eenheden.
(Bron: PDOK AHN3, ESRI, plug-in via ArcGIS Online)
6.9 Hoogtekaart met een voorbeeld van een meervoudig rabatperceel nr. 275, met 5 eenheden en
vier trekkers op landgoed Ampsen(Bron: PDOK AHN3, ESRI, plug-in via ArcGIS Online)
6.10 Hoogtekaart met daarop een voorbeeld van een rabatperceel 857 met een sterk afwijkend
patroon van sloten en rabatten in het Klein Dochterense veld. (Bron: PDOK AHN3, ESRI, plug-in
via ArcGIS Online)
6.11 Hoogtekaart met daarop een rabatperceel met een afwijkende trekkervorm in het
Blankenbergse veld. (Bron: PDOK AHN3, ESRI, plug-in via ArcGIS Online)
6.12 Hoogtekaart met daarop rabatpercelen met een zeer afwijkend rabatpatroon ten noorden van
’t Medler aan de Baakse Beek. (Bron: PDOK AHN3, ESRI, plug-in via ArcGIS Online)
6.13 Hoogtekaart met daarop zichtbaar drie voorbeelden (nr. 270, 271 en 272) van enkelvoudige
rabatpercelen die onderdeel zijn van hetzelfde bosontginningscomplex (Bron: PDOK AHN3,
ESRI, plug-in via ArcGIS Online)
6.14 Hoogtekaart van enkelvoudige rabatpercelen als onderdelen van een sterrenboscomplex op
landgoed Ampsen. (Bron: PDOK AHN3, ESRI, plug-in via ArcGIS Online)
6.15 Schema met het overzicht van de indeling en codering van rabatpercelen
6.16 Frequentie van rabatperceeltypen in de Graafschap in absolute aantallen en in percentages.
6.17 Frequentie van rabatcomplexen in de Graafschap
7.1 Rabatperceel met gave slootwanden, waarvan de sloten het gehele jaar watervoerend zijn
(landgoed Voorstonden, maart 2020, foto A. Mulder).
7.2 Rabatten waarvan het grondlichaam gaaf is en waarvan de sloten vroeg in de zomer droogvallen
(Landgoed Voorstonden maart 2020, foto A. Mulder).
7.3 Vervallen rabatten. De slootwanden zijn sterk geërodeerd en bevatten in zomer en winter geen
water meer(Landgoed Voorstonden maart 2020, foto A. Mulder)
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7.4 Mossen en varens vormen een belangrijk onderdeel van de biodiversiteit van rabatten.
(Landgoed Voorstonden, maart 2020. Foto A. Mulder)
7.5 Ongerept elzenbroekbos in Nationaal Park Bialowieza (Oost Polen) april 2010. Grote delen van
het bos staan in het voorjaar onder water. Het water wordt oppervlakkig, zijdelings afgevoerd
naar een beekdal. De aanwezige bomen (zwarte elzen) zijn door het ontbreken van
hakhoutbeheer alleenstaand (foto A. Mulder)
Fig. 8.1 Onderzoeksmodel onderzoek naar rabatten in de Graafschap
Bijlage 6: Fig. 1. Gutsboring en situatie boring 1
Bijlage 6: Fig. 2. Gutsboring en situatie boring 2
Bijlage 6: Fig. 3. Gutsboring en situatie boring 3
Bijlage 7: Fig. 1 XY coördinaten van de meetpunten van het profiel van de proefsleuf en de rechte lijn
waarop deze ten behoeve van het “gladstrijken” van het profiel zijn geprojecteerd.
Bijlage 7: Fig. 2 Dwarsprofielen rabat ter hoogte van de drie gutsboringen (opgemeten 4-3-2020)
Bijlage 8: Fig. 1 Dwarsprofiel proefsleuf in het Kranengoor. 9 geeft de ligging aan van de pollenbak
(identiek fig. 6.6 in het hoofdrapport)
Bijlage 8: Fig. 2 Positie van de pollenbak en daaruit genomen monsters die op pollen zijn
geanalyseerd. (foto M. Schepers)
Bijlage 8: Fig. 3 Foto’s van zaden van rankende helmbloem (links) en berk (rechts) (Vergroting 300x)
(Foto: M. Schepers)
Bijlage 8: Fig. 4 Geaggregeerd pollendiagram van het plaggenmonster (KRA-1)
Bijlage 8: Fig. 5 Geaggregeerd pollendiagram van het plaggenmonster (KRA-2)
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