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Voorwoord 
 
In het kader van mijn masteropleiding Landschapsgeschiedenis heb ik deze scriptie geschreven. De 
scriptie die u voor u heeft liggen, gaat over een bijzonder bosrijk gebied in de Kop van Overijssel. Het 
gebied heb ik al sinds 2018 fascinerend gevonden, toen ik er met de auto doorreed voor mijn bijbaan. 
Het dorp is gelegen op de meest westelijke uitloper van het stuwwallencomplex van Steenwijk en ligt 
op de overgang van zand naar veen. Het is voorts geologisch bijzonder doordat er meerdere dunne 
keileemruggen naast elkaar liggen waardoor er een meer verspreidt bewoningspatroon te zien is als 
bij andere stuwwallen. Daarnaast heeft in het verre verleden familie van mij in Paasloo gewoond. Toen 
ik hoorde dat dit gebied nog nooit diepgaand was onderzocht, wist ik meteen dat ik dit wilde 
onderzoeken. Het scriptietraject was een hele uitdaging, waarin ik veel te weten ben gekomen over de 
geschiedenis en geografie van de omgeving waarin ik ben opgegroeid en nog steeds woon.  
 
Allereerst wil ik mijn begeleider Theo Spek bedanken. Hij heeft mij erg geholpen bij het begrijpen van 
het landschap van Paasloo. Zijn kennis over verschillende landschappen waren voor mij erg waardevol 
bij het in kaart brengen van patronen, namen en ga zo maar verder. Daarnaast was zijn enthousiasme 
erg aanstekelijk waardoor ik elke keer na onze afspraken steeds meer zin kreeg om aan mijn scriptie 
te werken. Verder wil ik de medewerkers van het gemeentearchief van Steenwijkerland bedanken voor 
het beter begrijpen van de regio en bij het aanleveren van relevante stukken. Voorts wil ik  Jo Steenstra 
van de Historische Vereniging IJsselham bedanken voor de vele aangeleverde artikelen over de regio 
van Oldemarkt en Paasloo, deze . Ook wil ik Jeroen Benders bedanken voor het helpen bij het 
transcriberen van een stuk uit het Cartularium van de Sint-Clemenskerk, waardoor ik de juiste 
erfnamen en persoonsnamen kon noteren in deze scriptie. Tot slot wil ik mijn ouders bedanken die 
tijdens het proces constant voor mij klaar stonden, met een kop thee en oppeppende woorden als ik 
het lastig had. 
Ik hoop dat uw interesse over het landschap van Paasloo wordt aangewakkerd bij het lezen van deze 
scriptie. Net zoals het landschap mij heeft geïntrigeerd afgelopen maanden.   
 
Martijn Hoekman  



Samenvatting 
 
Deze studie richt zich op de vorming van het stuwwallenlandschap van Paasloo in Noordwest-
Overijssel tussen 1251 en 1900. Een regio die in historisch-geografisch onderzoek vaak onderbelicht is, 
terwijl dit landschap echt meer aandacht verdient. Het stuwwallenlandschap van Noordwest-
Overijssel is het meest zuidwestelijke gedeelte van het Drents Plateau en kenmerkt zich door de grote 
veenmoerassen die om het stuwwallen complex lagen. Het is tevens een gebied wat constant als 
grensgebied fungeert en dus onderhevig is aan vele invloeden uit verschillende streken. Dit geldt 
tevens voor het dorp Paasloo. Ondanks dat Paasloo op het Drents Plateau ligt, lijkt het landschap in 
1832 niet echt op die van een Drents esdorp. Waarom dat zo is, komt in deze studie aan bod aan de 
hand van de volgende drie punten (1) Het fysisch-geografische landschap; (2) Het cultuurlandschap 
van de 19e eeuw; (3) Het cultuurlandschap van Paasloo vóór 1800; het landschap van Paasloo 
ontrafeld. 
 
De stuwwallen zijn het belangrijkste fysisch-geografische kenmerk van Paasloo. De hogere ligging en 
de ondiepe keileem in de bodem zorgde ervoor dat de grond van de stuwallen voedselrijk was en voor 
een groot gedeelte van het jaar droog. Hier bovenop ontstond een groot bosgebied. Naast het grote 
bosgebied lag een lager gebied dat tevens natter was. Hier ontstonden grote hoogveenkoepels en 
andere veenmoerassen. De hogere gronden en de aanwezigheid van water moet de mens hebben 
aangetrokken om zich hier te vestigen. Toch komt in de deze studie naar voren dat het gebied pas 
vanaf de volle middeleeuwen in cultuur is gebracht. De bisschop van Utrecht heeft vermoedelijk in de 
volle middeleeuwen het gebied laten ontginnen. Hierdoor ontstond er bovenop de keileemrug een 
boshoevenontginning. Maar voordat het bosgebied ontgonnen was, werd het al gebruikt door 
mensen. Vermoedelijk werd het gebruikt als bosweide waar men kuddes vee liet weiden. De naam 
Paasloo is vermoedelijk naar dit gebruik te herleiden.  
De boshoevenontginning van Paasloo bestond uit meerdere erven die op een rij naast elkaar lagen en 
deze werden gescheiden door houtwallen. Deze erven lagen aan weerszijden van een ontginningsweg 
en waren voor een deel in bezit van lokale adel en kerkelijke instellingen, die hier inkomsten uit 
genereerden. Deze inkomsten kwamen uit graan die men individueel verbouwde op de percelen 
rondom het eigen erf. Verder bestond het grondgebruik uit een gemeenschappelijk heideveld en 
gezamenlijke graslanden.    
 
Het jaar 1336 is erg belangrijk voor Paasloo. Het dorp krijgt vanaf dat jaar een eigen kerk en scheidt 
zich af van de moederparochie de Sint-Clemenskerk te Steenwijk. Om dit mogelijk te maken, moeten 
de éénentwintig erven, die Paasloo op dat moment rijk is, haver blijven afdragen aan de kerk in 
Steenwijk. Men scheidt zich echter pas in 1438 af van de wereldlijke macht van Steenwijk. Daarnaast 
krijgt men dan marktrechten in Paasloo. Deze markten worden echter niet gehouden in Paasloo zelf 
maar in Oldemarkt, een klein gehucht binnen de parochie op dat moment. Door de handel overvleugelt 
Oldemarkt Paasloo, waarna de kerk wordt verplaatst. Men blijft echter de kerk in Paasloo in stand 
houden, waardoor deze nog een prominente rol blijft spelen in het dorp.  
 
Na de Reformatie verandert er veel. Zo werden bezittingen van de kerkelijke instellingen overgenomen 
door de staat, waarna deze in handen kwamen van de adel. Dit leidde ertoe dat er twee havezaten 
(Huis De Hare en Huis te Paasloo) in het kerspel kwamen te liggen. De eigenaren van deze twee 
havezaten hebben veel ingrepen gedaan in het middeleeuwse cultuurlandschap, met de aanleg van 
allées en hakhoutbossen. Ook is te zien dat er in de 19e eeuw veel kleine bezittingen zijn op voormalige 
gemeenschappelijke heidegronden. Deze zijn in Paasloo al in 1832 verdeeld net als de 
gemeenschappelijk weilanden. Door deze ingrepen in het landschap ontstond er een gelaagdheid die 
terug te zien is in het landschap van de 19e eeuw. Doordat het dorp dus is ontstaan als ontginning van 
de bisschop, heeft het dorp een ander karakter dan een esdorp. Met de opkomst van Oldemarkt en de 



adel is daarnaast ook nog de oorspronkelijke verdeling van gezamenlijke gronden versnipperd. 
Hierdoor is er in Paasloo echt een eigen landschap gevormd wat uniek is voor het Drents Plateau. 
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Hoofdstuk 1: Inleiding 
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1.1. Aanleiding tot het onderzoek 

De Kop van Overijssel is een gebied dat vanwege zijn 
bijzondere landschappelijke waarden geleidelijk aan steeds 
meer aandacht krijgt in landschapshistorisch onderzoek. Het 
gebied is voornamelijk bekend om het veenlandschap van de 
Wieden en Weerribben.  Maar dat is niet het enige 
landschapstype in de omgeving. Op de grens met Friesland 
en Drenthe ligt ook een markant zandlandschap (afb. 1.1.). 
Het stuwwallencomplex van Steenwijk, bestaande uit drie 
grote morenen is de meest westelijke punt van het Drents 
Plateau. Het westelijke gedeelte van het stuwwallencomplex 
is nog nooit diepgaand onderzocht, waaronder het dorp 
Paasloo, dat gelegen is op de meest westelijke uitloper van 
de stuwwal en op de overgang ligt van het zand en het veen. 
Dit dorpsgebied is geologisch gezien bijzonder gelegen, omdat 
het op diverse grondmoreneruggen aan de rand van een stuwwal ligt en daardoor een meer verspreid 
patroon van bewoning en akkers kent. Dit wijkt af van de doorgaans meer geconcentreerde patronen 
van de meeste andere stuwwallen en maakt het daarom erg interessant om te onderzoeken.  
 
 
 
De omgeving van Paasloo is niet alleen geologisch, maar ook 
cultuurhistorisch interessant, omdat deze al eeuwenlang 
bewoond is. Sporen in het landschap leiden hier zelfs terug 
tot aan de prehistorie. Toch is nog veel onbekend over de 
invloed van de mens op het landschap van Paasloo. 
Onderzoek van historische landschapspatronen en 
eigendomsverhoudingen kunnen een beter beeld geven van 
de vroegere landschapsopbouw en over de verdeling van de 
grond. Hierdoor kunnen ze een verklaring geven over 
ontwikkelingen in het vroegere landschap en ook over 
bijzonderheden in het hedendaagse landschap. Zo is 
bijvoorbeeld bekend dat in 1832 Paasloo veel 
hakhoutpercelen had. Deze bestonden uit hakhoutbossen, 
maar ook uit houtwallen waar hakhout op stond. Vooral de 
hakhoutbossen wijken sterk af van het grondgebruik in de omliggende dorpen. Waarom deze 
hakhoutbossen precies in Paasloo zijn ontstaan en wat de reden hiervoor was, is tot dusver onbekend. 
Onderzoek naar eigendomsverhoudingen en rechts- en machtsverhoudingen in 1832 en de periode 
daarvoor kan misschien een beter beeld geven. Ook van de nog bestaande houtwallen in Paasloo zou 
het erg interessant zijn om te achterhalen waarom en wanneer deze zijn ontstaan. (Afb. 1.2.).  
 
 

  

Afb. 1.1. Dorpsgebied Paasloo ten opzichte van de omgeving. 

Afb. 1.2. Houtwal in Ooster-Paaslo. 



3 
 

1.2. Stand van onderzoek 

Het zandlandschap in de Kop van Overijssel is door landschapshistorici feitelijk nog nooit goed 
onderzocht. Wel hebben Kroes en Hol in 1979 een onderzoek naar de historisch-geografische 
ontwikkeling van het cultuurlandschap in Noordwest-Overijssel gepubliceerd.1 Maar aangezien het 
onderzoek over de gehele Kop van Overijssel gaat, wordt Paasloo maar kort beschreven. Hierbij wordt 
de opbouw van het gebied uitgelegd en worden de belangrijkste veranderingen door de tijd heen 
benoemd. Wat echter in hun onderzoek ontbreekt, is de bijzonderheid van de geografische ligging van 
Paasloo en wat dat voor invloed heeft op de mogelijke ontwikkelingen. Daarnaast komt in het 
onderzoek niet echt naar voren wat de invloed was van grootgrondbezitters op het dorp Paasloo door 
de tijd heen. De Havezaten ‘De Hare’ en ‘Huize Paasloo’ worden wel benoemd, maar hun invloed op 
het gebied komt niet tot nauwelijks aan bod. Verder is over de invloed van de bisschop van Utrecht op 
de zandlandschappen van Noordwest-Overijssel weinig bekend. Voorts is de terminologie al verouderd 
en zijn er nieuwe bevindingen gedaan na die tijd.  
 
Ten Hove en Zeiler gaan in hun boek ‘Turfmakers en boterkopers’ dieper in op de grootgrondbezitters 
in de regio en wat voor invloed zij hadden.2 In hun boek bespreken ze de machtsstructuren en 
organisatievormen in de gebieden van de voormalige gemeente Oldemarkt, beginnend vanaf de 
middeleeuwen tot en met het begin van de 20ste eeuw. In het boek wordt ingegaan op de 
ontstaansperiode van de dorpen Paasloo, Oldemarkt en IJsselham en hoe er een verschuiving heeft 
plaatsgevonden door de tijd heen qua machthebbers en vormen van organisatie door politieke en 
landschappelijke veranderingen. Echter ligt de focus in dit boek op de veenlandschappen van de 
gemeente Oldemarkt. Veranderingen van het zandlandschap komen niet sterk naar voren. Aangezien 
het dorp Paasloo voor het grootste deel gelegen is op deze zandige gronden, zou onderzoek naar 
veranderingen op deze gronden van toegevoegde waarde zijn in de academische wereld.  
 
Verder is er door Gevers, Mensema en Mooijweer onderzoek gedaan naar de adellijke huizen van het 
Land van Vollenhove.3 In hun boek beschrijven ze de bewoners en de geschiedenis van deze huizen. In 
het dorpsgebied van Paasloo kwamen (de hiervoor door Kroes en Hol benoemde) twee havezaten 
voor, namelijk ‘De Hare’ en ‘Huize Paasloo’.  Over deze huizen wordt door Gevers, Mensema en 
Mooijweer met name de menselijke geschiedenis beschreven en komt het landschap minder naar 
voren.  
 
De geologie en de bodem zijn daarentegen beter onderzocht. Zo heeft Ter Wee in 1966 een 
geologische kaart met toelichting ontwikkeld voor het gebied ten oosten van Paasloo.4 Daarnaast heeft 
Makken een bodemkaart met toelichting gepubliceerd in 1988.5 Voorts heeft Makken voor de 
ruilverkaveling Paaslo-Kerkbuurt een nog gedetailleerdere kaart met toelichting gemaakt.6 Deze drie 
kaarten geven gezamenlijk een inzicht in de bodem en hoe deze is gevormd.  
 
 

1.3. Probleemstelling 
 
Rond Paasloo is door de tijd heen een bijzonder cultuurlandschap ontwikkeld met veel houtwallen en 
singels. Dit landschap is veel individueler verdeeld en versnipperd dan de essen van de Drentse 
esdorpen, waar weinig kleinschalige landschappen met houtwallen en singels voorkomen. Ook wijkt 

 
1 Kroes & Hol, 1979. 
2 Ten Hove & Zeiler, 1996. 
3 Gevers, Mensema en Mooijweer, 2004. 
4 Ter Wee, 1966. 
5 Makken, 1988. 
6 Makken, 1965. 
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Paasloo af van vrijwel alle andere stuwwallandschappen in Noord- en Oost-Nederland, want ook die 
zijn vaak grootschaliger ingedeeld, met geconcentreerde dorpsnederzettingen en bouwlanden. De 
vraag rijst dan ook waarom het landschap van Paasloo zo verschilt van het esdorpenlandschap op het 
Drents Plateau en van de andere stuwwalgebieden in Noordoost-Nederland. Om dat te verklaren is 
nader onderzoek nodig van de fysisch-geografische patronen, het historische cultuurlandschap en 
historische eigendomsverhoudingen. Kennis daarvan is niet alleen wetenschappelijk interessant, maar 
kan ook van belang zijn voor het toekomstige behoud en beheer van dit bijzondere landschap.  
 
Om een eerste greep te krijgen op een nog grotendeels onbekend landschap, dienen eerst basale 
kenmerken als de fysisch-geografische ondergrond, de historische landschapsopbouw en de 
historische bezitsverhoudingen van Paasloo te worden onderzocht als ook de samenhang hiertussen. 
Interessant is daarbij om de mogelijke invloed van vroegere grootgrondbezitters te onderzoeken. Een 
ander aandachtspunt kan de oorsprong van de grote hoeveelheid hakhoutbossen in dit dorpsgebied 
zijn. 
 

1.4. Afbakening 

Historische afbakening 
Voor dit onderzoek is er gekozen om het jaar 1832 als uitgangspunt te nemen. Dit is namelijk het jaar 
waarin het oudste kadaster van ons land ontstond en waarin voor het eerst een gedetailleerd beeld 
van de landschapsopbouw en bezitsverhoudingen op perceelsniveau kan worden verkregen. 
Daarnaast is dit moment ook nog ruim vóór allerlei moderniseringsprocessen zoals industrialisatie, 
verstedelijking, grootschalige infrastructuur en ruilverkavelingen, waardoor het cultuurlandschap nog 
niet grootschalig gewijzigd is. Dit heeft als voordeel dat de oorspronkelijke kernwaarden van het 
gebied nog goed aan te wijzen zijn.  
Vervolgens zal uiteraard ook worden gekeken naar de periode vóór 1832, omdat oudere 
archiefbronnen mogelijk de 19e-eeuwse situatie helpen verklaren. Dit kan tot maximaal het jaar 1250 
omdat het dorp toen voor het eerst in de archieven is genoemd. Verder zal ook de geogenese van het 
dorpsgebied in hoofdlijnen worden onderzocht, waarvoor we terug dienen te gaan naar de periode 
van de Saale- en Weichsel-ijstijd. Daarnaast worden ook de geologische ontwikkelingen in het 
Holoceen besproken. 

Ruimtelijke afbakening 
Het historische dorpsgebied (kerspel) van Paasloo is het 
studiegebied van deze scriptie, waarbij uiteraard regelmatig ook 
de omringende landschappen zullen worden bekeken. Aangezien 
de kadastrale kaarten van Steenwijk uit 1832 uit meerdere secties 
bestaan, is om praktische redenen ervoor gekozen om sectie B 
van de kadastrale gemeente Oldemarkt als afbakening te nemen 
(afb. 1.3.). Die sectie omvat het dorpsgebied van Paasloo en 
betreft alleen de stuwwal en niet de omliggende veengebieden.  

Thematische afbakening 
Het onderzoek richt zich in thematisch opzicht op drie 
onderwerpen: (1) De fysisch-geografische opbouw en 
ontstaansgeschiedenis van Paasloo en omgeving; (2) De 19e-
eeuwse landschapspatronen en bezitsverhoudingen in het dorpslandschap van Paasloo; (3) De 
bezitsverhoudingen en landschapsontwikkelingen vóór de 19e eeuw, voor zover deze uit historische 
bronnen kan worden afgeleid. Binnen deze hoofdthema’s vormen het vroegere grootgrondbezit en de 
geschiedenis van de hakhoutbossen speciale deelthema’s. 

Afb. 1.3. Het dorpsgebied van Paasloo in 1832.  
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1.5. Opzet van het onderzoek 

Doel van het onderzoek is om een beter beeld te krijgen van de lange-termijnontwikkeling van het 
dorpslandschap van Paasloo. Om deze landschapsgenese goed in beeld te brengen zal dit onderzoek 
bestaan uit drie onderdelen: (1) de fysisch-geografische landschapsontwikkeling; (2) landschap en 
grondbezit in 1832; en (3) de landschapsgeschiedenis vóór 1832. Tot slot zal aan het einde van het 
onderzoek worden bekeken welke landschappelijke en cultuurhistorische waarden in het landschap 
van Paasloo aanwezig zijn en eventueel beschermd dienen te worden. 
Hoofdstuk 2, ‘Fysisch-geografische opbouw en ontwikkeling’, zal gericht zijn op de ontwikkeling van de 
ondergrond door de tijd heen. Daarbij ligt de focus op de perioden die bepalend zijn geweest voor het 
landschap van Paasloo, te weten het Saalien, het Weichselien en het Holoceen. Daarnaast zal er in dit 
hoofdstuk aan bod komen welke invloed de natuurlijke ondergrond heeft op het landschap van 
vandaag de dag. Hiervoor zal er een beroep worden gedaan op informatiebronnen zoals de 
geomorfologische kaart, het AHN en de bodemkaart (schaal 1:50.000) met toelichting. Omdat het 
onderzoeksgebied relatief klein is, zal er ook een beroep worden gedaan op een meer gedetailleerde 
bodemkaart. Deze kaart is gemaakt voor de ruilverkaveling van Paasloo-Kerkenbuurt en heeft een 
schaal van 1: 10.000. Dit is handig omdat deze verschillende waarden van het gebied beschrijft en 
omdat deze grondgebruik kan verklaren. Omdat deze kaarten met name de ondiepe ondergrond 
beschrijven, zullen invloeden van perioden daarvoor gehaald moeten worden uit andere bronnen. 
Hiervoor zal de geologische kaart worden geraadpleegd. Deze laat oudere lagen zien en kan eventueel 
verklaringen geven voor de daaropvolgende lagen. Om dit duidelijk in beeld te krijgen zal er ook 
worden gekeken naar het Dinoloket, omdat deze website dwarsdoorsneden maakt van de ondergrond. 
In hoofdstuk 3, ‘Cultuurhistorie van de 19e eeuw’, zal in detail worden gekeken naar de percelering, 
overige landschapskenmerken én het grondbezit van die tijd. Dit geeft inzicht in het gebruik van het 
landschap van voor de komst van de kunstmest.  Dit is van belang omdat dit laat zien wat van nature 
mogelijk was in het landschap. Hieruit kunnen belangrijke waarden uit het landschap worden 
vastgesteld die deze omgeving onderscheiden van andere omgevingen. Verder laat dit duidelijk de 
relatie zien tussen mens en natuur en wat voor invloed deze relatie heeft op het ontstaan van het 
landschap.  
In hoofdstuk 4, ‘Oudere geschiedenis’, zal worden ingegaan op vragen 
als ‘Wie waren de grootgrondbezitters in die omgeving?’ en ‘Welke 
invloed hadden zij op de vorming van het landschap? Voor de 
beantwoording zal met name worden gekeken naar archiefbronnen. 
Deze bronnen zijn van belang omdat ze de machts- en 
eigendomsverhoudingen beschrijven van de periode van voor het 
Kadaster. De bronnen kunnen een beter beeld geven over de keuzes 
die zijn gemaakt met oog op het grondgebruik. Een belangrijke vraag 
is: ‘waarom zijn er zoveel hakhoutbossen in Paasloo?’ Dit omdat de 
hakhoutbossen alleen plaatselijk in Paasloo voorkomen en niet in de 
wijde omgeving (afb. 1.4.). Verder kan een veranderende economie 
zorgen voor veranderingen in het landschap. Daarom zal ook worden 
gekeken of er grote economische veranderingen zijn geweest.  

 

 

Afb. 1.4. Oud-hakhoutbos aan de 
Paasloërallee, nu opgaand bos (Bremer, 
2013).  
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Hoofstuk 2: Fysisch-geografische 

opbouw en ontwikkeling 
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2.1. Inleiding 
 
Om het landschap van Paasloo goed in beeld te krijgen, wordt er in dit hoofdstuk gekeken naar de 
fysische geografie, oftewel de ondergrond. Dit deel van het landschap is oorspronkelijk niet of 
nauwelijks beïnvloed door de mens. Het geeft een beeld van de natuurlijke omstandigheden die de 
mens aantrof toen zij het gebied ging gebruiken. Om dit goed in kaart te brengen is het hoofdstuk 
opgebouwd uit drie onderdelen namelijk geologie, reliëf en bodem.   

 

2.2. Geologie 

 

Inleiding 
Het aardkundige landschap is gevormd over een periode van miljoenen jaren. Het is opgebouwd uit 
verschillende lagen die zijn gevormd in meerdere perioden. Deze zullen in volgorde van oud naar jong 
worden behandeld. Omdat er niet veel bekend is over oudere perioden op detaillistisch niveau zal hier 
minder diep op worden ingegaan dan bij jongere perioden. 

 
Carboon 
Het verste terug dat men kan gaan in dit gebied is de periode van het Carboon. Deze laag werd bereikt 
met boringen in Wanneperveen en Diever.7 Drenthe en Overijssel liggen op dat moment in een bekken 
wat wordt voorzien van sedimenten uit gebergten ten zuiden van Nederland. Daarnaast heerste er in 
het Laat-Carboon een tropisch klimaat, hierdoor groeiden er uitgestrekte moerasbossen.89 Toen deze 
moerasbossen afstierven kwamen ze onder water te liggen in een zuurstofloze omgeving en 
ontstonden er dikke pakketten humeus materiaal. Door het gewicht van jongere aardlagen ontstond 
er door hitte en druk bruinkool, steenkool en gas.   
 

Perm 
In het Perm was het warmer en droger dan in het Carboon. Dat kwam door tektonische bewegingen 
waardoor een supercontinent genaamd Pangea ontstond. De grote landmassa van Pangea doet de 
temperatuur oplopen op Aarde. Hierdoor ontstond er een woestijnklimaat waarbij de evaporatie 
hoger was dan de neerslag.  Het bekken waar Nederland op dat moment bij hoorde droogde op en er 
werden grote hoeveelheden zand afgezet door de wind. Deze zanden, bekend als de Rotliegend Groep, 
waren grof van structuur, waardoor deze uitermate geschikt waren voor de opslag van gas wat in het 
Carboon was ontstaan. Helemaal omdat bovenop de Rotliegend groep steenzout werd afgezet in het 
Laat-Perm. Dit steenzout, behorend tot de Zechstein Groep, diende als een deken waar het gas niet 
doorheen kon.  
 

Vroeg- en Midden-Pleistoceen 
Over de vroege periode van het Pleistocene landschap is niet veel bekend. De perioden erna hebben 
vele sporen uitgewist. Wat overblijft zijn afzettingen uit die tijd, die een goede indicatie geven over de 
veranderingen die plaatsvonden. Zo is bekend dat al vanaf het Plioceen (het Tertiaire tijdvak vóór het 
Pleistoceen) in Noord-Nederland afzettingen voorkomen van een groot rivierenstelsel uit Scandinavië 
en Noord- en Midden-Duitsland, ook wel het Eridanossysteem genoemd. De sedimenten die in 

 
7 Ter Wee, 1966, p. 50-52 
8 Rappol, 1992, p.36. 
9 Stouthamer, Cohen & Hoek, 2020, p. 62-67. 
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Nederland voorkomen van deze tijd, komen erg overeen met 
kaolienzanden in Noordwest-Duitsland uit het Plioceen.10 Het 
afzettingsgebied van Eridanossysteem werd in de loop van 
het Tiglien en Waalien uitgebreid van het noordoosten van 
Groningen naar oost-Nederland en centraal-Nederland (afb. 
2.1.11 Deze uitbreiding kwam volgens Ter Wee door een 
veranderde tektoniek waardoor het centrale gedeelte van 
Nederland daalde en het noorden van Nederland steeg.12 De 
omgeving van Steenwijk lag op dat moment op de grens van 
het dalingsgebied. Daarom zijn hier dikke pakketten van de 
Formatie van Peize te vinden (afb. 2.2). Deze formatie bestaat 
uit witte en lichtgrijze grove grindhoudende 
zanden met daartussen fijnzandige en dunne 
klei- en leemlagen.13 Ze liggen op een diepte van 
zeventig tot honderdtachtig meter onder het 
maaiveld bij Paasloo. Het milieu waarin de 
sedimenten werden afgezet, wisselde af van 
een riviervlakte en een ondiep maritiem milieu.  
 
 
 

Afb. 2.2.  Doorsnede van de ondergrond van Paasloo naar De Eese (van DINOloket, 2022). 

Dit veranderde toen de ijskappen in Scandinavië zich uitbreidden. Hierdoor nam de toevoer vanuit het 
Baltisch gebied af. Daarnaast veranderde het rivierensysteem van een riviervlakte naar een vlechtende 
rivier door de afgenomen temperatuur. Dit is tevens te zien aan de aanwezigheid van grovere grinden. 
Het achterland van het oostelijke riviersysteem nam af en sedimenten werden alleen nog aangevoerd 
vanuit Midden- en Oost-Duitsland. Hoge percentages kwarts in de grinden wijzen op grote invloed van 
de rivieren Elbe en Weser. Verder valt op dat de kleur van sedimenten veranderde in deze tijd van wit 
en lichtgrijs (de Formatie van Peize) naar lichtgrijs en lichtgeel. Door de vele veranderingen worden 
deze sedimenten aangeduid als de Formatie van Appelscha. Deze Formatie is gevormd tijdens het 
Bavelien en Cromerien volgens TNO-GDN.14  
Na een lange periode dat de sedimenten werden aangevoerd door het oostelijke rivierenstelsel, 
verandert dit door de toegenomen invloed van de Rijn. Deze stroomde vanuit zuid- en midden-
Duitsland naar Nederland toe. Vanaf het Laat-Plioceen tot en met het Waalien stroomde de rivier 

 
10 Ter Wee, 1966, p.13-16. 
11 Stouthamer, Cohen & Hoek, 2020, p.156-167. 
12 Ter Wee, 1966, p.16-21. 
13 TNO- GDN, 2022d. 
14 TNO-GDN, 2022a; Stouthamer, Cohen & Hoek, 2020, p.156-167. 

Afb. 2.1. Uitbreiding van het rivierengebied vanuit het oosten 
(uit Stouthamer, Cohen & Hoek, 2020, p.156). 

Peize 

Appelscha 

Urk 
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alleen door het midden van Nederland naar het westen, maar vanaf het Cromerien veranderde dat. 
De rivier ging steeds meer naar het noorden stromen en bleef dat doen tot en met het Midden-
Saalien.15 Via het huidige IJsseldal stroomde de Rijn naar de omgeving van Steenwijk. Hierbij zette de 
rivier veel sedimenten af (Formatie van Urk, laagpakket van Tijnje).16 Deze sedimenten zijn anders qua 
samenstelling dan de zanden van het oostelijke rivierensysteem. Zo is er een kleurverschil: de 
sedimenten van de Rijn zijn bruingrijzig, tegenover de licht grijze en lichtgele sedimenten van het 
oostelijke rivierensysteem. Deze verandering ging niet in één keer maar geleidelijk. Eerst was er een 
mengvorm van de twee rivieren qua sedimenten. Hierin zitten nog veel kwartsen uit het oosten, maar 
ook sedimenten uit het zuiden zoals saussuriet, hoornblende en augiet. Die laatste neemt erg sterk toe 
als de aanvoer uit het oosten stopt. Aangezien augiet vooral veel voorkomt in grovere zanden, die 
worden afgezet in onrustigere omstandigheden, is het aannemelijk dat de stroomsnelheden hoog 
waren in deze periode. Omdat augiet sterk afneemt in de periode daarna en saussuriet en hoornblende 
toenemen is het aannemelijk volgens Ter Wee dat de stroomsnelheden moeten zijn veranderd.17 
 

 
Afb. 2.3. Afzettingen van de zuidelijke rivieren (uit Stouthamer, Cohen & Hoek, 2020, p.156).   

 

Saale-ijstijd (370.000-130.000 BP) 
De Saale-ijstijd is de één na laatste ijstijd die heeft plaatsgevonden in Nederland. In deze periode is het 
noorden en midden van Nederland bedekt geweest met een ijspakket.18 Maar voordat het ijs 
Nederland bereikte was het al extreem koud. Door de groei van ijskappen in de Alpen nam de toevoer 
van sedimenten af vanuit het brongebied van de Rijn. De rivier kwam zelfs grotendeels droog te vallen. 
Voorts nam de vegetatie af door de daling in temperatuur en neerslag. Hierdoor werden grote delen 
van ondergrond niet meer bij elkaar gehouden door plantenwortels en ontstond in Nederland een 
poolwoestijn waar grote hoeveelheden sediment werden verplaatst door de wind. De zanden die in 
deze tijd zijn gevormd in Noord-Nederland, ook wel de Formatie van Drachten genoemd, bestonden 
uit eerdere afzettingen van de Rijn en het Eridanossysteem. De herkomst van de sedimenten waaruit 
deze fijne zanden bestaan, zijn verschillend verdeeld over het kaartblad Steenwijk Oost.19 In het 
oostelijke gedeelte van de kaart, omgeving Havelte-Wittelte, bestaan de zanden meer uit sedimenten 
afkomstig van het Eridanossysteem. Daarentegen bestaan dekzanden in het westelijke gedeelte van 
de kaart (ten westen van Steenwijk) grotendeels uit voormalige Rijnafzettingen. Aangezien Paasloo 
ook ten westen van dit gebied ligt, is het aannemelijk dat de Formatie van Drachten daar ook met 
name bestaat uit voormalige Rijnafzettingen.  

 
15 Stouthamer, Cohen & Hoek, 2020, p.156-167. 
16 TNO-GDN, 2022e. 
17  Ter Wee, 1966, 21-25. 
18 Pierik, Bregman & Cohen, 2011. 
19 Ter Wee, 1966, p.25-29. 
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Toen het landijs Nederland bereikte, ging het in zes fasen over het land heen. Beginnend in het 
noordoosten van Groningen trok het ijs richting het zuidwesten. Tijdens deze beweging had het ijs 
meerdere stilstaande fases. Zo stond het ijs voor het eerst stil op de lijn Winschoten-Onstwedde en 
heeft het hier stuwwallen gevormd. Het ijspakket heeft zich daarna verder uitgebreid naar het 
zuidwesten. Deze verplaatsing ging met oprukkende fasen en terugtrekkende fasen van het ijs totdat 
het ijs een tweede stilstaande fase kreeg. Deze tweede stilstaande fase vond plaats op de lijn Texel-
Wieringen-Gaasterland-Steenwijk-Zuidwolde-Coevorden.  
 
Volgens Rappol is deze fase in twee stuwingen in te delen voor het stuwallencomplex van Steenwijk.20 
De eerste stuwing van fase 2 ging voorbij Steenwijk en heeft daarbij de eerder afgezette Formatie van 
Drachten opgestuwd. De ijstong die het complex heeft opgestuwd, bleef een periode op deze plek. 
Hierbij werd onder het ijs keileem gevormd door de eroderende werking van het gewicht van het ijs 
en het smeltwater dat onder de ijskappen door stroomde. Deze keileem was van het type Voorst, ook 
wel schollenkeileem genoemd. Dit is een vuursteenarm maar kalkrijke keileem met hoge gehaltes silt 
en klei.21  
 
 

 
Afb. 2.4. Zuidkant van de Steenwijkerkamp. 

 
Na deze eerste stuwing trok het ijs zich terug en verliet de ijstong het dal van de tegenwoordige 
Steenwijker Aa. Bij de tweede stuwingsfase werd de eerder afgezette keileem type Voorst opgestuwd 
tegen de al eerder opgestuwde Formatie van Drachten.  Door deze stuwingen ontstond echt een ring 
van wallen om de ijstong heen. Hiervan is de Steenwijkerkamp de eindmorene en zijn de Woldberg, 
Havelterberg en de Bisschopsberg de zijmorenen van het complex (afb. 2.4.).  
 
 

 
20 Rappol, 1992, p. 102-105. 
21 Rappol, 1992, p. 85-93. 
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Afb. 2.5. Stuwwallencomplex van Steenwijk. 

Na deze fase heeft het ijspakket zich verder uitgebreid tot aan de lijn Haarlem-Nijmegen. Daarbij is het 
ijspakket over de eerder stuwwallen heen geschoven. Het stuwwallencomplex van Steenwijk geeft een 
indicatie hiervan, omdat er sleurverschijnselen zijn geconstateerd aan de bovenzijde van het gestuwde 
pakket keileem type Voorst. Daarnaast zijn de hoogten gedrumliniseerd. Met hoge toppen aan de kant 
waar het ijs over de stuwwal heen moest en een afgevlakte hoogten als deze eroverheen was. Voorts 
is de aanwezigheid van keileem bovenop het stuwallencomplex van Steenwijk ook een aanwijzing dat 
de stuwallen overreden moeten zijn. Volgens Rappol (1992) is de keileem die is afgezet bovenop het 
stuwwallencomplex van Steenwijk van het type Heerenveen. Dit is een keileemtype dat van oorsprong 
uit zuidelijk Zweden komt en rijk is aan kalk en vuursteen.  
 
Daarnaast heeft de stoomrichting van het ijs de richting van 
de ruggen en dalen bepaald van het westelijke gedeelte van 
het stuwwallencomplex van Steenwijk. Zoals te zien is op de 
AHN-kaart, bestaat het oostelijke gedeelte van de stuwwal uit 
twee delen, namelijk de Havelterberg en de Bisschopsberg 
(afb. 2.5.). Het westelijke gedeelte (Woldberg-De Eese) is een 
groter massief dat door stuwing moet zijn ontstaan. Het 
zuidwestelijke deel van het westelijke gedeelte – dat wil 
zeggen de omgeving van Paasloo – bestaat uit een reeks 
hoogten en laagten (afb. 2.6.). Die doen denken aan flutes die 
in zuidwestelijke richting, de ijsstroom richting, zijn ontstaan. 
Dit is ook de stroomrichting van de Steenwijker Aa en de 
Linde. De dalen waarin deze rivieren stromen, zijn ontstaan 

Afb. 2.6. De rug van Paasloo gezien vanuit de laagte.  
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doordat het ijspakket smolt aan de onderkant. Dit kwam door de dikte van het ijspakket waardoor er 
druk en hitte ontstond en de onderkant ging smelten. Het smeltwater zocht een weg onder het ijs 
waarbij het geulen uitsleet met de stroming van het ijs mee. De Linde en de Steenwijker Aa stromen 
nu op de plek van de geulen.  
 
Nadat het ijs zijn maximale uitbreiding had bereikt en het ijs stil kwam te liggen, is er een nieuwe 
ijsstroming op gang gekomen binnen het al bestaande ijspakket. Deze stroming ging van 
noordnoordwest naar zuidzuidoost. Echter had deze stroming geen invloed op het stuwwallen- 
complex van Steenwijk. Na deze fasen van ijsuitbreiding begon het ijspakket zich terug te trekken.  
 

Eemien-interglaciaal (130.000 - 115.000 BP) 
Na de ijsbedekking van het Saalien begon het ijs zich terug te trekken. Door opwarming van de aarde 
ontstonden er grote ijsmeren achter de stuwwallen. Toen de gemiddelde temperatuur verder toenam, 
begon de zeespiegel te stijgen door het smelten van de ijskappen. Tevens gingen de rivieren weer het 
gehele jaar stromen door een constante aanvoer van water door regen- en smeltwater. Zo stroomde 
de Oervecht tijdens deze periode ten zuiden van het stuwwallencomplex van Steenwijk. Deze rivier 
voerde grote hoeveelheden smeltwater af naar het westen richting de Noordzee. Doordat de 
zeespiegel nog laag was en door de grote hoeveelheden water die de Oervecht afvoerde had deze een 
sterk eroderende werking.22 Hierdoor werd het stuwwallencomplex aan de zuidzijde bijna kaarsrecht 
afgesleten en is er een lager gebied ontstaan tussen het stuwwallencomplex van Steenwijk en de 
stuwwal van Vollenhove.  
 
Voorts stroomde de Rijn tijdens deze periode naar het noorden.23 Bij het naar het noorden stromen, 
volgde de Rijn een groot deel van de huidige IJsselstroom. Geologen nemen aan dat de rivier echter 
niet uitmondde bij Kampen, zoals deze dat vandaag de dag doet, maar noordelijker. Ze stroomde langs 
het stuwwallencomplex van Steenwijk, vloeide daar samen met de Oervecht om vervolgens af te 
buigen naar het westen (afb. 2.7.). Op de plek waar de Noordoostpolder zich vandaag de dag bevindt, 
mondde de rivier uit in zee. De Oervecht en de Oerrijn hebben bij dit alles ook sedimenten afgezet van 
de Formatie van Kreftenheye.24 Deze sedimenten zijn grofzandig van structuur wat erop duidt dat de 
sedimenten zijn afgezet in onrustige omstandigheden. In het geval van de Oerrijn en de Oervecht moet 
dit een vlechtende riviervlakte zijn geweest. In het beekdal van de Steenwijker Aa wordt de afzetting 
van Kreftenheye niet gevonden, omdat dit dal klaarblijkelijk niet dateert uit het Laat-Pleistoceen, maar 
pas in het Holoceen is ontstaan. Hier kon door de toegenomen grondwaterspiegel veenvorming 
plaatsvinden.25 Verder verweerde de keileem uit de voorlaatste ijstijd in de warme periode van het 
Eemien erg sterk.26  Doordat het destijds aan de oppervlakte lag, was deze laag gevoelig voor de erosie 
van water en wind.  
 

 
22 Rappol, 1992, p.113-114. 
23 Stouthamer, Cohen & Hoek, 2020, p.191-217. 
24 Ter Wee, 1966. 
25 Makken, 1988. 
26 Idem. 
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Afb. 2.7. Rivierlopen van de Rijn en de Maas (uit Stouthmer, Cohen & Hoek, 2020, p. 193).   

 

Weichsel-ijstijd (115.000 - 10.000 BP) 
Na de kortere warme periode van het Eemien werd het weer kouder voor een langere periode. Deze 
glaciale periode noemen we het Weichselien. In tegenstelling tot het Saalien is in het Weichselien 
Nederland nooit bedekt geweest met een ijspakket. Hierdoor wordt dit glaciaal anders ingedeeld qua 
perioden. Het Weichselien is grofweg in drie perioden in te delen: het Vroeg-, Midden- en Laat-
Weichselien. Binnen deze perioden zijn er onderverdelingen gemaakt van stadialen en interstadialen, 
wat laat zien dat er binnen de ijstijd temperatuurschommelingen waren. 
 
In het Vroeg-Weichselien was het relatief gezien nog warm. Er was nog de mogelijkheid voor 
verschillende vegetatie om te groeien. Wel was het kouder dan in het Eemien, waardoor de aanwezige 
plantensoorten veranderden. Het landschap veranderde van een loofbosrijk landschap naar een 
parklandschap met heide, dennen en berken. De zeespiegel daalde in deze periode snel omdat het 
water werd opgenomen in de ijskappen die zich vormden in Scandinavië. Wel bleef de Rijn nog stromen 
en zette het hierbij sedimenten af van de Formatie Kreftenheye.27 Deze Formatie komt alleen voor in 
het dal van de Oervecht en niet in de aangrenzende beekdalen van de Steenwijker Aa en Linde, 
Tjonger, Wold Aa en Oude Vaart. De beekdalen werden opgevuld met sedimenten afkomstig uit de 
lokale omgeving.  
 
Toen de temperatuur nog verder afnam, verdween de vegetatie bijna geheel en zelfs volledig tijdens 
de meest koude perioden. Deze verandering maakt dat het Vroeg-Weichselien ophoudt en het 
Midden-Weichselien begint. In het Midden-Weichselien, ook wel het Pleniglaciaal genoemd, ontstond 
er een poolwoestijn door het ontbreken van de vegetatie. Door de wind erodeerde de ondergrond 
sommige plekken, zoals de drooggevallen rivierbeddingen van de Rijn en Vecht die ten zuiden van het 
stuwwallencomplex van Steenwijk stroomden. Dit zand werd op andere plekken afgezet waarbij de 
oudere afzettingen, zoals het keileem op de stuwwal, werden afgedekt. Vandaar dat de afzettingen 
tijdens het Midden-Weichselien ook wel dekzanden worden genoemd. De dikte van dekzandlagen 
verschilt sterk van plek tot plek. Vooral in de lagere delen van het landschap accumuleerde het 
dekzand, zo ook bij de stuwwallen van Steenwijk. Er zijn hier dikkere pakketten dekzand in de dalen en 
aan de rand van de stuwwal te vinden (afb. 2.8.). Op de hogere delen van stuwwal zijn deze pakketten 
veel dunner of zelfs afwezig. Dit komt waarschijnlijk doordat de poolstormen meer erosief waren op 
de hogere delen dan in de laagten. Voorts werd het dekzand in warmere perioden vastgehouden in de 
laagten doordat deze een hogere grondwaterspiegel hadden. Hierdoor kon er in de laagtes 
plantengroei van toendra soorten optreden. De wortels van de vegetatie zorgde ervoor dat het 

 
27 Stouthamer, Cohen & Hoek, 2020, p. 191-217; Ter Wee, 1966, p.38-40. 
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dekzand werd vastgehouden op de plek. Daarom zien we vooral dekzand in de droogdalen van de 
stuwwal en de rivierstroomgebieden van de Linde in de buurt van Paasloo.  
Verder verplaatste de monding van de Rijn zich aan het einde van het Midden-Weichselien. Waar de 
Rijn zich tot die tijd via het gat van Bergen afwaterde, denkt men dat deze afwatering naar het zuiden 
is verplaatst. Doordat het ijspakket Noord-Duitsland bereikte, werd Noord-Nederland opgeheven 
waardoor de rivier meer weerstand ondervond om naar het noorden af te wateren.28 
 
Na de koude periode van het Midden-Weichselien nam de temperatuur toe. Hierdoor nam de 
soortenrijkdom in vegetatie weer toe. Zo is bekend dat tijdens het Allerød interstadiaal weer dennen-
berkenbossen voorkwamen. Ook veranderde rivieren van vlechtende stromen naar meanderende 
stromen tijdens het Allerød interstadiaal. Dit veranderde weer toen het tijdelijk kouder werd tijdens 
het Jonge Dryas. Tijdens deze periode kwamen plaatselijk zandverstuivingen voor. Vooral uit 
drooggevallen rivieren en beken werden sedimenten naar andere gebieden geblazen.29  
 

Holoceen (10.000 BP – nu) 
Door het oplopen van de temperatuur, rond 11.000-12.000 jaar geleden, begon de ijskap te smelten.  
Dit betekende dat het ijspakket terugtrok naar het Scandinavië, wat het einde van de glaciale periode 
betekende.  Doordat de ijskap smolt, steeg de zeespiegel en begonnen rivieren weer meanderende 
lopen te krijgen. Anders dan in het Eemien, het vorige interglaciaal, stroomde de Rijn niet meer via het 
IJsseldal naar het noorden. Wel voerden lokale rivieren als de Steenwijker Aa, Linde en Oude Vaart 
water af van het achterland naar de Noordzee. Net na het Weichselien ging dat nog makkelijk. Maar 
naarmate het Holoceen vorderde, werd de afwatering belemmerd. Dit had meerdere oorzaken. Ten 
eerste nam de temperatuur, neerslag en grondwaterspiegel toe, waardoor vegetatie zich kon 
ontwikkelen. Dit zorgde ervoor dat water langer wordt vastgehouden. In het Preboreaal kwamen de 
berk en de den terug in Nederland. In de periode daaropvolgend, het Boreaal, nam het aantal 
boomsoorten toe. Zo deden de eik, iep en hazelaar weer hun intrede in een overwegend door 
dennenbos overheerst Nederland. Tevens ontstond er veen in deze periode door de toegenomen 
neerslag en hogere grondwaterspiegel. Zo ook aan de randen van het stuwwallencomplex van 
Steenwijk. 

 
Het veen nam alleen maar meer toe in het Atlanticum. Dit kwam omdat er een gesloten 
strandwallenkust ontstond in West-Nederland, waardoor het water minder goed kon worden 

 
28 Stouthamer, Cohen & Hoek, 2020, p. 191-217. 
29 Stouthamer, Cohen & Hoek, 2020, p. 191-217. 

Afb. 2.8. Veenontwikkeling in het Holoceen (uit Vos et al., 2018). 
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afgevoerd.30 Daarnaast veranderde het klimaat in deze periode, wat grote invloed had op de 
bosvegetatie.  De den was niet meer de dominante soort, wel de els en de eik. Ook nam de iep in 
hoeveelheid toe in het Atlanticum. De verandering van naaldbos naar loofbos zorgde ervoor dat er 
minder water verdampte. De grondwaterspiegel steeg hierdoor en dus werd het natter. Dichtbij 
waterlopen als de Steenwijker Aa en de Linde was het veen mesotroof of eutroof. Maar verder van de 
waterlopen af was aanvoerwater minder rijk. Hier ontstonden hoogveenkussens (afb. 2.9.).  
 

   

Afb. 2.9. Hoogveenkussens langs de Zuiderzeekust (uit Mol, 2011, p. 49).  

 
Na het Atlanticum kwam het Subboreaal. Tijdens deze periode waren de elzen en eikenbossen nog 
overheersend. Toch waren er duidelijke veranderingen. Zo arriveerde de beuk in Nederland, nam de 
iep af en kwamen voor het eerst landbouwgewassen voor. De veengroei nam nog verder toe in deze 
periode, zodat de wijde omgeving van de stuwwallen van Steenwijk onder een dik veendek verdween. 

 

2.2. Het reliëf 

 
Om het aardkundige landschap beter te begrijpen, is het van belang om landschapsstructuren en 
hoogteverschillen goed in beeld te krijgen. Hiervoor zijn twee soorten kaarten erg belangrijk. De eerste 
kaart is de geomorfologische kaart. Deze geeft allereerst informatie over de landschapstypen. Deze 
zijn vervolgens onderverdeeld in meerdere reliëfeenheden die elk hun specifieke kenmerken hebben. 
Hierdoor geeft de kaart een duidelijk beeld over de verscheidenheid van het landschap binnen een 
gebied.  In het geval van dit onderzoek wordt er gekeken naar kaartblad 16 W/O van Alterra 
Wageningen.31 Deze geeft de omgeving van Steenwijk en Paasloo weer.   
 
De tweede relevante kaart is de hoogtekaart van het Algemeen Hoogtebestand Nederland (AHN). Deze 
kaart geeft meer gedetailleerde hoogteverschillen weer. Deze hoogteverschillen zijn van belang omdat 
ze invloed hebben op de grondwaterstand, vegetatie en gebruiksmogelijkheden voor de mens. De 
kaart gebruikt voor dit onderzoek betreft de AHN3. Dit is in het studiegebied de meeste recentste 
uitvoering van de AHN op dit moment.   

 
30 Vos et al., 2018. 
31 Alterra Wageningen, 2008. 
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Geomorfologische kaart 
Zoals eerder gezegd, laat de geomorfologische kaart duidelijk zien wat de belangrijkste aardkundige 
landschapstypen en reliëfeenheden zijn van het gebied. Op kaartblad 16 W/O valt te zien dat er tien 
van dergelijke eenheden zijn (afb. 2.10.). In dit hoofdstuk zal er alleen worden ingegaan op de meest 
voorkomende landschapstypen en reliëfeenheden.  
 
Het meest in het oog springende landschapstype op de kaart is uiteraard het stuwwal- en grondmorene 
landschap. Hiervan springen er twee eenheden er het meest uit. Ten eerste het donkerroze blok in het 
midden van de kaart. Dit is een ‘Hoge stuwwal (gestuwde grondmorene) al dan niet bedekt met 
dekzand’, wat inhoudt dat deze landschapsstructuur is ontstaan door stuwing van het ijs en hoger ligt 
dan andere landschapsstructuren in de omgeving. Tussen de donkerroze vlakken zijn grijsbruine 
stroken te zien. Dit zijn ‘droogdalen’, die zijn ontstaan door erosie van de hoge stuwwal door water. 
Tegenwoordig voeren deze dalen niet of nauwelijks meer water af en staan dus in principe droog. 
Daarnaast ligt er tussen de drie donkerroze vlekken een lichtroze vlek. Dit is een ‘vlakte met smeltwater 
afzettingen’. Deze afzetting ligt op de plek waar vroeger de ijstong zich heeft begeven in het 
stuwwallencomplex. Verder valt een groot oranje vlak op midden-bovenin en rechts bovenin op de 
kaart. Dit oranje vlak zijn ‘grondmorenen en grondmorene welvingen’. Dit zijn onder het ijs gevormde 
landschapsstructuren die hoger liggen in het landschap. Grondmorene is een ander woord voor 
keileem. 
 
Het tweede landschapstype van kaart is het ‘beekdallandschap’ deze wordt met donkergroene strepen 
bovenin en aan de rechterkant van het kaartblad aangegeven. Het zijn beekdalbodems met veelal 
veen.  Deze lopen tussen de grondmorene en de grondmorene welvingen door van noordwest naar 
zuidoost.  
 
Een derde landschapstype is het ‘dekzandlandschap’. Dit landschapstype komt voornamelijk voor aan 
de rechterkant van het kaartblad. In de rechterbovenhoek van de kaart komt een groot gebied voor 
met dekzandruggen. Deze worden aangegeven met een geelgroene kleur en zijn een overblijfsel van 
de laatste ijstijd. Een ander overblijfsel van deze ijstijd zijn de grote lichtgroene vakken aan de 
onderkant van het kaartblad. Dit zijn dekzandvlakten die zijn vervlakt door veen en/of door 
overstromingsmateriaal. Deze dekzandvlakten zijn na het Weichselien overgroeid met veen. 
 
Naast de dekzandlandschappen is er ook een groot gedeelte wat bestaat uit het ‘veenlandschap’. Dit 
wordt gekenmerkt door de paarse kleur. Dit landschap vinden we met name in het westen en zuiden.  
De grootste gedeelten van dit landschap zijn ontgonnen veenvlakten (+/- klei/zand) en ontgonnen 
veenvlakte met petgaten. Dit is dus een gebied dat van nature lager ligt want de grondwaterspiegel 
staat hier hoger dan aan de rechterkant van de kaart.  
 
Het laatste landschapstype wat behandeld wordt van de kaart is het ‘stuifzandlandschap’. Dit komt 
voornamelijk voor op de rechterkant van het kaartblad. Deze gebieden ten noorden van Diever zijn 
lage landduinen en bijbehorende vlakten/laagten. Voorts komen er veel kleine gebieden met lage 
stuifduinen en vlakten en laagten voor rond de hoge stuwwallen (gestuwde grondmorene). Meestal 
zijn dit door menselijk toedoen ontstane duinen. 
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Actueel Hoogtebestand Nederland 
De AHN kaart laat gedetailleerde hoogteverschillen zien in het landschap (afb. 2.11.). Deze verschillen 
waren erg van belang voor mensen als men zich ergens ging vestigen. Tegenwoordig zijn deze 
hoogteverschillen minder van belang. Maar toch zijn de hoogteverschillen belangrijk om het landschap 
te kunnen begrijpen zoals dat er nu bij ligt. De AHN-kaarten zijn grofweg opgebouwd in vijf 
kleurgroepen, namelijk: rood, oranje, geel, groen en blauw. Hierbij is rood het hoogst en blauw het 
laagst.  
 
In het midden van de kaart zien we een groot rood-oranje-geel vlak dat het westelijke gedeelte van 
het stuwwallencomplex van Steenwijk weerspiegelt. Dit gebied is een stuk hoger dan de omliggende 
omgeving. De stuwwal is op te delen in twee gebieden op basis van de hoogte. De oostkant van de 
westelijke stuwwal bestaat uit hoge toppen zoals de Woldberg, die oploopt tot bijna 26 meter. Deze is 
dan ook met rood aangegeven. De westkant van de westelijke stuwwal is echter geel, oranje en bij 
vlagen zelfs groen. Dit is een veel minder hoog gebied, maximaal 8 meter hoog. Daarnaast liggen er 
tussen de hoogten van westkant van de stuwwaldalen. Deze dalen variëren in diepte van noord naar 
zuid. Waar in het noorden deze dalen 5 meter boven N.A.P. zijn, zijn ze in het zuiden zelfs een halve 
meter onder N.A.P.  
 
Ten zuiden van de stuwwal is er een groot blauw vlak. Dit is de riviervlakte van de Oervecht en daarmee 
het laagste deel in de omgeving van Paasloo. De hoogte van het gebied ligt tussen een halve meter 
onder N.A.P. en 2 meter onder N.A.P.  
 

 
Afb. 2.11. Hoogtekaart van het stuwwallencomplex van Steenwijk. In midden van de kaart staat de westelijke zijmorene.
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Paasloo bevindt zich in dit grotere plaatje aan de westkant van de stuwwal (afb. 2.12 en 2.13). Daarmee 
ligt Paasloo laag ten opzichte van het stuwwallencomplex, maar hoog in vergelijking met de 
omliggende omgeving. Het dorp zelf ligt wel op een hogere rug. Deze is op het hoogste punt 7 meter 
boven NAP, maar loopt aan de randen geleidelijk af naar 2 meter boven N.A.P.  Echter bestrijkt het 
dorpsgebied ook delen van de laagte aan de oostkant, de Wheer genaamd, en een veengebied aan de 
zuidkant. Deze gronden zijn tussen de 2 meter boven en N.A.P. en 1 meter onder N.A.P.  
 
Verder valt op dat de rug waar Paasloo op ligt in het zuiden bestaat uit twee delen met daartussen een 
smeltwaterlaagte. De oostelijke helft van de rug is hoger dan het westelijke gedeelte van de rug. Hierop 
is ook de kerk gelegen. Aan de westkant komt ook nog een groengekleurde lage morenerug voor met 
een hoogte van 3 meter boven N.A.P. Op deze rug ligt het dorp De Hare en een deel van Oldemarkt. 
Onderin aan de oostkant is nog een rug zichtbaar. Op deze rug liggen de gehuchten Westenwold en 
Voshoek en het dorp Basse. Er is zoals te verwachten viel dus een duidelijke samenhang tussen de 
hooggelegen moreneruggen en het voorkomen van nederzettingen.  
 

 
Afb. 2.12. Plaatsen op de westelijke zijmorene en de Steenwijkerkamp.
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2.3. Bodem 
 

Bron 
Een andere bron van informatie om het fysische landschap goed in kaart te brengen is de bodemkaart. 
Voor de ruilverkaveling van Paasloo-Kerkbuurt is in de jaren zestig een rapport op gesteld waarvoor de 
bodem in kaart is gebracht op een schaal van 1 op 10.000.32 Het ruilverkavelingsrapport geeft inzicht 
in de kwaliteit van de bodem op basis van een rapport en meerdere kaarten. De kwaliteit van de bodem 
wordt aan de hand van meerdere punten in beeld gebracht. Het eerste punt waarnaar wordt gekeken 
is het moedermateriaal van de bodem. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen klei, veen en 
zand. Deze worden daarna onderverdeeld in meerdere categorieën. Ook wordt er gekeken naar 
grondwatertrappen. Deze geven de marges aan waarbinnen het grondwater zich bevindt door het jaar 
heen. Dit heeft namelijk veel invloed op de vegetatie. Verder wordt er ook ingegaan op lagen die niet 
aan het oppervlak liggen. Zo wordt er gekeken naar hoe diep keileem in de bodem zit bij zandige 
bodems en wordt er gekeken naar de diepte van het zand bij veengronden. Dit zegt iets over de 
gebruiksmogelijkheden van de grond voor de mens. 
 

 
Afb. 2.14. Overzichtskaart (uit Makken, 1965). 

 

De bodem van Paasloo 
Op de bodemkundig-landschappelijke overzichtskaart van de ruilverkaveling Paasloo-Kerkbuurt is te 
zien dat het dorpsgebied van Paasloo met name bestaat een zandige ondergrond (afb. 2.14.). De meest 
voorkomende ondergronden in het gebied zijn overwegend lage en zeer lage humuspodzolen, 
overwegend lage- en zeer lage eerdgronden en overwegend hoge en middelhoge zandgronden te 
vinden in het dorpsgebied. Volgens Makken (1965) bestaat de rug voornamelijk uit laarpodzolen en 
veldpodzolen. Deze bodems zijn niet persé de meest vruchtbare bodems. De laarpodzolen worden 
aangegeven met CH52, CH53, CHa52 en CHa53 en de veldpodzolen met H52, H53, Ha52 en Ha53 (zie 
figuur bodemkaart). Het nummer 52 geeft aan dat de grond niet lemig is en het nummer 53 geeft aan 
dat de bodem juist lemig is. Verder geeft de letter a aan dat dat de gemiddelde hoogste 
grondwaterstand (G.H.W.) binnen 40 centimeter van het maaiveld zit (afb. 2.15.). 
 
Laarpodzolen komen in Paaslo voornamelijk voor op de ruggen en hebben een humusrijk bovenlaag 
van 30 tot 50 centimeter. Veldpodzolen komen voornamelijk voor op de zandige gronden naast de 
keileemruggen en in het stroomdal van de Wheer (zie figuur kaart keileemruggen). Deze gronden zijn 
minder humeus als laarpodzolen namelijk minder dan 30 centimeter.  

 
32 Makken, 1965. 
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Afb. 2.14. Bodemkaart (uit Makken, 1965). 

 
Ook komen er veel beekeerdgronden voor volgens Makken.33 Deze worden aangegeven met cZra53 
en pZra53. Beide soorten zijn lemig en de G.H.W. is binnen 40 centimeter van het maaiveld. Het 
verschil zit in de dikte van de humusrijke bovenlaag. Bij de pZra53 is dit 15 tot 30 centimeter tegenover 
30 tot 50 centimeter bij cZra53. Het enige bijzondere is dat Makken deze aangeeft boven op de 
keileemruggen. Een andere benaming zou meer van toepassing zijn. 
 

 
33 Makken, 1965. 
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Dat het zo nat is boven op de ruggen komt door de keileem. Deze heeft grote invloed op de 
waterhuishouding, aangezien deze slecht waterdoorlatend is. Als de keileem ondiep in de ondergrond 
zit kan dit plaatselijk zorgen voor een kortere periode met een gemiddelde hoge grondwaterstand 
(G.H.W.). Terwijl de grond in de zomerperiode juist erg kan uitdrogen, waardoor er een gemiddeld lage 
grondwaterstand (G.L.W.) ontstaat.  
 
Dit zandige beeld contrasteert erg met de ondergrond aan de randen van het dorpsgebied. Die 
ondergrond bestaat met name uit veen. De veengronden bestaan voornamelijk uit madeveengronden 
met een kleiarme-moerige eerdlaag. Deze worden op de kaart aangeduid met aVc en aVz3. De dikte 
van het veenpakket neemt toe als men van de keileemruggen naar het zuiden gaat. 
 
Wie de grondwatertrappenkaart (afb. 2.16.) en de keileemkaart (afb. 2.17.) van de ruilverkaveling 
bekijkt, valt op dat op de hoger gelegen delen van Paasloo keileem ondiep in de bodem zit. Hierdoor 
is er een groot verschil te zien tussen de G.H.W. en G.L.W. op deze plekken. Watertrappen Vb en VI 
zijn daar de meest voorkomende. De G.H.W. ligt bij watertrap Vb altijd onder de 20cm onder het 
maaiveld en bij watertrap VI altijd onder de 40 cm. De G.L.W. ligt bij deze watertrappen tussen de 150 
cm (Vb) en 170 cm(VI) onder het maaiveld. Dit laat zien dat de grondwaterspiegel erg verandert door 
de loop van het jaar heen.  

 

 
               

 
 
 

Afb. 2.16. Grondwatertrappenkaart (uit Makken, 1965).  Afb. 2.17. Keileemkaart (uit Makken, 1965). 
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Dit heeft grote invloed op de landbouwkundige mogelijkheden van het gebied. De globale 
bodemgeschiktheidskaart voor akker- en weidebouw van het ruilverkavelingsrapport geeft een 
indicatie van gebruiksmogelijkheden aan de hand van de eerdergenoemde kaarten. Hieruit komen een 
aantal gebieden naar voren die erg geschikt zijn voor akkerbouw. Deze bevinden zich met name ook in 
de gebieden waar de watertrappen Vb en VI zich bevinden. Deze staan op de kaart aangegeven met 
BG3 (Bouwgrasland 3) en BG2 (Bouwgrasland 2). Verder zijn er ook nog gebieden die alleen nog als 
bouwland geschikt zijn. Deze worden aangegeven met een B. Deze gebieden hebben vaak 
grondwatertrap VII en VI. Deze gebieden hebben dus een lagere G.H.W. dan de gebieden van BG3 en 
BG2, waardoor de ondergrond droger is. Dit heeft voor sommige gewassen voordelen zoals rogge (afb. 
2.18.), terwijl andere gewassen juist een iets hogere waterspiegel nodig hebben. Die soorten groeien 
beter op de BG2 en BG3 gronden. Toch worden de BG2 en BG3 gronden niet alleen gebruikt voor de 
akkerteelten. Maar juist ook voor weidegronden voor vee.   
 

 
Afb. 2.18. Globale bodemgeschiktheidskaart voor akker- en weidebouw uit het ruilverkavelingsrapport (uit Makken, 1965). 
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2.4. Synthese 
 
Het fysische landschap van Paasloo laat zien dat het gebied altijd op de grens van water en land heeft 
gelegen. Grote rivieren als de Rijn en de Vecht hebben in het verleden grote hoeveelheden sediment 
aangevoerd. Maar net zo belangrijk zijn de glaciale perioden. Voornamelijk de periode van het Saalien 
heeft het landschap gevormd bij Paasloo. De ijstong uit deze periode heeft de stuwwal gevormd waar 
Paasloo op ligt. De hogere ligging ten opzichte van de omgeving maakt dat het droger is en bruikbaar 
is voor akkerbouw. Op basis van alle gegevens van het fysische landschap kunnen er meerdere 
landschappen worden onderscheiden. Deze zijn beschreven in de kaart en tabel hieronder (afb. 2.19. 
& tab. 2.1.). 

 

 
Afb. 2.19. Fysische landschapstypenkaart op basis van eerdere kaarten.
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Hoofdstuk 3: Cultuurhistorie 

van de 19e eeuw  
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3.1. Inleiding 
 

In dit hoofdstuk wordt er gekeken naar het landschap in de 19e eeuw. De 19e eeuw geeft namelijk een 
inzicht in hoe het fysieke landschap is gevormd naar de hand van de mens voor de komst van machines. 
Hoe het landschap is ingedeeld en wordt gebruikt in de 19e eeuw kan inzicht geven in hoe het landschap 
gevormd is in de perioden ervoor. Om dit duidelijk in beeld te krijgen zal er worden gekeken naar vijf 
punten, namelijk het nederzettingspatroon, het wegenpatroon, het cultuurland, de veldnamen en het 
grondbezit. Op basis van deze vijf kenmerken kunnen er verschillende landschappen worden 
aangewezen. De landschapstypen in Paasloo worden in kaart gebracht in de synthese aan de hand van 
een matrix. 

 

3.2. Nederzettingspatroon 
 

Concentraties 
Het nederzettingspatroon in Paasloo in de 19e eeuw wordt gekenmerkt door uiteen liggende 
boerderijen.34 Er is niet echt een bewoningskern aan te wijzen. Wel is er rondom de kerk een hogere 
dichtheid aan huizen en erven te vinden. Deze liggen voornamelijk aan de ‘Binnenweg’ en de ‘Weg van 
Oldemarkt naar Steenwijk’ (afb.3.1.).35 Aan de ‘Binnenweg’ zijn de meeste boerderijen aan de oostkant 
van de weg gevestigd. De erven liggen voornamelijk op het hoogste punt van de grondmorene rug 
(afb.3.2.).36 Maar ook aan de flanken van de ruggen zijn erven te vinden. De huizen die aan de ‘Weg 
van Oldemarkt naar Steenwijk’ zijn gevestigd, liggen bovenop dezelfde grondmorene rug als de erven 
langs de binnenweg.  
 

 
Afb. 3.1. Boerderijen op de Topografische Militaire Kaart van 1850 met straat- en gebiedsnamen. 

 
34 Kroes & Hol, 1979, p.242. 
35 MIN04037B04, 1832. 
36 HISGIS, 2022. + AHN3, 2022. 
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Afb. 3.2. Boerderijplaatsen ten opzichte van de hoogteligging. 

Naast de bewoning op de hoogste grondmorene rug, zijn er ook meerdere erven te vinden op de iets 
minder hoge grondmorene rug ten westen van de ‘Binnenweg’. Het nederzettingspatroon is op deze 
grondmorene rug gelijk aan die van de hoogste. De erven liggen ook hier voornamelijk boven op de 
grondmorene rug en aan de rand ervan. De boerderijen op deze rug zijn gelegen aan de ‘Paasloër Allee’ 
of aan de ‘Wiechers en Horststeeg’.  
Verder zijn er nog een aantal andere clusters van erven te vinden.  Zo zijn er een zevental losse 
boerderijen in Ooster-Paasloo, ten noorden van de ‘Weg van Oldemarkt naar Steenwijk’. Deze erven 
zijn ook gelegen op hogere gronden. Voorts zijn er ook nog drie erven te vinden in de ‘Dalstukken’. 
Deze zijn gelegen aan de weg van Blesdijke naar Oldemarkt.  Dit is een lagergelegen gedeelte in het 
dorpsgebied van Paasloo.  
Ook is er een erf te vinden op de grondmorene rug waar het dorp De Hare gelegen is. Deze boerderij 
ligt ten zuiden van de ‘Weg van Oldemarkt naar Steenwijk’ en ten oosten van de 
‘Haarweg’.  
Daarnaast zijn er nog twee erven in het gebied van de ‘Woldakkers’. Deze erven 
liggen in een erg laag gebied aan de zuidkant van de ‘Buitenweg’ of ‘Hooiweg’.  
 

Kerk 
De kerk van Paasloo is gelegen op de hogere grondmorene rug aan de westkant van 
de Binnenweg dichtbij de T-splitsing met de ‘Weg van Oldemarkt naar Steenwijk’ 
(afb. 3.1.; afb. 3.2.). De kerk ligt noordelijk in het dorpsgebied. In 1832 bestaat de 
kerk uit het gebouw en het kerkhof (afb. 3.3.). Daarnaast heeft de kerk nog meer 
bezittingen in het dorp zelf. 
 
 
  Afb.3.3. Kerk van Paasloo. 
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3.3. Wegenpatroon 
 
Het wegenpatroon van Paasloo in het jaar 1832 is opgebouwd uit verschillende wegen met 
verschillende functies (afb. 3.4). Het is belangrijk om deze verschillende functies in kaart te brengen 
om het landschap beter te begrijpen. Daarnaast kunnen de namen van de wegeninformatie 
verschaffen over het landschap. 

  
 

Afb. 3.4. De verschillende wegen in Paasloo uit 1832 op de Bonnekaart van 1920.  

 
De grootste weg binnen het dorpsgebied is de ‘Weg van Oldemarkt naar Steenwijk’. Deze weg verbindt 
de plaatsen Oldemarkt en Steenwijk met elkaar en de daartussen liggende dorpen, Paasloo, Basse, 
Kerkbuurt, Thij en Tuk. Voorts vormt deze weg een scheiding tussen oostelijk en westelijk Paasloo. Aan 
de weg liggen in het jaar 1832 vier kleinere - en twee grotere boerderijen.  
De centrale weg binnen het dorp is de Binnenweg (ook wel Kerkepad of Kerkstege genoemd).37 Deze 
loopt van het zuidwesten naar het noordoosten aan de westkant van de Paasloërrug. Deze weg 
verbindt de boerderijen in het zuidelijke dorpsgebied met de kerk. Verder is de weg een 
verbindingsweg tussen de ‘Wiechers en Horststeeg’ en de ‘Weg van Oldemarkt naar Steenwijk’.   
Aan de oostkant van de grondmorene rug ligt de ‘Buitenweg’ (ook wel ‘Hooiweg’ of ‘De Meent’ 
genoemd).38 Deze weg ligt op de overgang van de hoge keileemrug en het lagergelegen droogdal van 
de rivier de ‘Wheer’. De oudere naam ‘De Meent’ geeft aan dat deze weg aan gemeenschappelijk 
grondbezit zat of leidde naar gronden die in gezamenlijk bezit waren. De weg is verbonden aan de 
‘Weg van Oldemarkt naar Steenwijk’ in het noorden en aan de ‘Aukedijk’ en de ‘Wiechers en 
Horststeeg’ in het zuiden.    
De ‘Wiechers en Horststeeg’ (ook wel ‘Horstweg’ of ‘Horst en Wiecherssteeg’ genoemd) is een van 
zuidoost naar noordwest lopende weg. De weg loopt over een hoger gedeelte in het landschap zoals 
het woord ‘Horst’ in de naam van de weg doet vermoeden.   
 
Aan de weg liggen meerdere boerderijen. De weg is verbonden aan de ‘Weg van Oldemarkt naar 
Steenwijk’ in het noorden, aan de ‘Buitenweg’ in het zuiden en halverwege de weg sluiten de 
‘Binnenweg’ en de ‘Paasloër Allee’ aan op de weg.  
 

 
37 Ten Hove en Zeiler, 1996, 20; SAK, tg.00274, inv. 2, nr. 8. 
38 Krayenhoffkaart, 1798-1822, kb-V; Topografische Militaire Kaart, 1850-1864. 
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De ‘Paasloër Allee’ (ook wel ‘Hofsteeg’ genoemd) ligt aan de 
oostkant van de westelijke keileemrug en loopt halverwege de 
rug over de rug heen naar het westen.39 De laan verbindt het 
‘Huis te Paasloo’ met de ‘Wiechers en Horststeeg’ in het noorden 
en met haar hakhoutbossen in het westen. Deze naar het westen 
lopende weg werd ook wel het ‘Mooie Pad’ genoemd.40 In de 
bocht van de ‘Paasloër Allee’ staat in 1832 het ‘Huis te Paasloo’ 
(afb. 3.5.). Aan de overkant van het ‘Huis te Paasloo’ is het 
Braambos te vinden.41 Vanaf de ‘Paasloër Allee’ loopt ook nog 
een voetpad van het zuidoosten naar het noordwesten. Dit 
voetpad wordt het ‘lange pad’ genoemd en gaat door de 
hakhoutpercelen heen naar Oldemarkt. 
 
Aan de zuidkant van het dorpsgebied liggen grenswegen. De eerste is de ‘IJsselhammer Lakeweg’ (ook 
wel ‘Ladick’ genoemd).42 Deze weg kenmerkte de grens tussen de kerspelen IJsselham en Paasloo. De 
weg begint al voor de ‘Hareweg’ maar loopt vanaf daar verder naar het zuidoosten om daaraan te 
sluiten op de ‘Aukedijk’. De ‘Aukedijk’ verbindt de ‘IJsselhammer Lakeweg’ met ‘Woldlakeweg’, de 
tweede grensweg aan de zuidkant van het dorpsgebied. Deze loopt vanaf de ‘Aukedijk’ naar het 
zuidwesten. De ‘Woldlakeweg’ is de grensweg tussen Steenwijkerwold en de zuidelijk daarvan gelegen 
veengebieden. Het is voor een gedeelte gelegen in Paasloo.43 De weg werd ook gebruikt om de 
hooilanden ten zuiden van de dijk te bereiken; dit geldt trouwens ook voor de IJsseldammer ‘Lakeweg’. 
De al eerdergenoemde ‘Aukedijk’ is niet alleen de verbinding tussen de Lakewegen maar is ook een 
verbinding tussen de ‘Buitenweg’ in het noorden en de ‘Meenteweg’ in het zuiden. Deze weg verbindt 
Paasloo met de plaats Kalenberg. Mensen uit Kalenberg gebruiken de weg om naar de kerk in Paasloo 
te gaan in 1832. Daarnaast gebruikt men de weg ook om bij de hooilanden te komen. Het aan de 
‘Aukedijk’ grenzende ‘Koepad’ gebruikt men ook om bij de hooilanden te komen. 
 
In het zuidwesten van dorpsgebied markeert de ‘Hareweg’ (ook wel ‘Haarweg’ of ‘Haardijk’ genoemd) 
de grens tussen het kerspel Paasloo en Oldemarkt. Deze weg loopt over een zeer lage keileemrug 
waardoor het hoger ligt ten opzichte van de omgeving. De weg verbindt de boerderijen met de ‘weg 
van Oldemarkt naar Steenwijk’ en de ‘Moddersteeg’, het laatste stuk van de weg van Oldemarkt naar 
Steenwijk.  
Grenzend aan ‘Moddersteeg’ is de ‘Watersteeg’.44 Deze weg verbindt Oldemarkt met Blesdijke. De weg 
loopt op grens van een hoger gedeelte en een lager gedeelte in het landschap. De ‘Watersteeg’ komt 
uit op de ‘Dalsteeg’ en de ‘Oosterdalsteeg’. De ‘Dalsteeg’ loopt aan de westkant van de ‘Dalstukken’ 
en de ‘Oosterdalsteeg’ loopt aan de oostkant. Beide wegen verbinden Blesdijke met Paasloo via de 
‘weg van Oldemarkt naar Steenwijk’.  
 
Verder zijn er veel kleinere paden die op kaarten van de 19e eeuw nog geen naam hebben in het gebied. 
Deze verbinden boerderijen met wegen. Eén van deze wegen is de ‘Oosterpaasloërweg’45. Deze weg is 
in de 19e eeuw een kleine weg die de boerderijen aan de noordkant van de weg van Oldemarkt naar 
Steenwijk liggen verbindt met de ‘Binnenweg’ en de daaraan liggende kerk. 
 

 
39 Dekker, 1995, Silehammer 3/4, p.10. 
40 Dekker, 1992, p. 58. 
41 Bremer, 2013. 
42 Ten Hove & Zeiler, 1996, p.18. 
43 RCE, 2022a. 
44 Ten Hove & Zeiler, 1996, p.18; RCE, 2022a. 
45 Ten Hove & Zeiler, 1996, p.18. 

Afb. 3.5. Paasloër Allee met aan de linkerkant van de 
weg de plek waar voorheen het Huis te Paasloo stond. 
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3.4. Cultuurland 
 
Binnen het kerspel Paasloo is een grote verscheidenheid aan grondgebruik. Akkerbouwgronden, 
weilanden, hooilanden, (hakhout)bossen en heide gaan in elkaar over. De landerijen worden 
gescheiden door heggen en houtwallen op de hogere gronden en door sloten in de lagere delen. 
 
 

 
 
Afb.3.6. HISGIS-kaart met het grondgebruik in 1832 (van HISGIS). 

 
 
Akkers 
De akkers binnen Paasloo zijn vooral te vinden op de hogere delen in het landschap. Bijna elke boer 
heeft één of meerdere percelen bouwland. Maar hoe dit is verkaveld, verschilt per gebied in het dorp. 
 
Op de Paasloërrug zijn de akkerpercelen blokvormig (afb. 3.6.). Ze liggen dwars op de lengterichting 
van de keileemrug. In Ooster-Paasloo komen ook alleen akkerpercelen voor op de hogere delen. Aan 
de oostkant van het gebied liggen deze nog op de Paaloërrug, maar aan de westkant van het gebied 
liggen de akkers op hogere dekzanden, voornamelijk op de dekzandruggen. Het patroon van de akkers 
is ook hier blokvormig. Dit is ook het geval in het ‘Zwartehofsblok’ en de ‘Dalstukken’. Hier liggen de 
akkers voornamelijk op dekzandruggen, in een verder wat lager liggend gebied. Als laatste zijn er 
akkerbouwgronden bij de Haarakkers. Hier is echter wel een verschil op te merken met andere 
gebieden. Hier zijn de akkers niet blokvormig maar in stroken verdeeld. De stroken staan dwars op de 
lengterichting van de lage keileemrug.  
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Wei- en Hooilanden 
Net als bouwland, bezitten bijna alle boeren weilanden. 
De verkaveling van deze percelen verschilt van gebied 
tot gebied, maar is over het algemeen blokvormig op de 
ruggen en in stroken in de laagten. De meeste 
weilanden liggen op de grens van hoog naar laag. Zoals 
aan de zuidkant van de Paasloërrug. Deze weilanden 
bestaan voornamelijk uit blokverkaveling (afb. 3.7.). De 
percelen worden hier gescheiden door sloten. Op de 
ruggen daarentegen zijn ook weilanden. Deze percelen 
worden gescheiden door houtwallen en houtsingels.  
De ‘haarakkers’ zijn een uitzondering; dit is een hoger 
gelegen gebied maar met strokenverkaveling.  

 
Bij de hooilanden is het bezit anders. Niet elke boer bezit hooilanden binnen de grenzen van het 
kerspel. Wel hebben er boeren hooilanden in bezit buiten de kerspelgrens, in bijvoorbeeld Kalenberg, 
IJsselham of Oldemarkt. De hooilandpercelen zijn verkaveld in stroken en de grenzen worden 
aangegeven door sloten. Dit komt binnen het kerspel voornamelijk voor in de ‘Woldakkers’. 
 

Bos 
De bossen bestaan in Paasloo voornamelijk uit hakhoutpercelen. Wel zijn er 
grote verschillen aan te wijzen op de locaties waar deze bossen zijn gelegen. 
In Zuid-Paasloo en het ‘Hof en Avezaterblok’ zijn zeer grote hakhoutbossen 
te vinden. Deze liggen in de laagtes tussen de keileemruggen in. Het zijn van 
nature natte gronden. Hierdoor zijn er rabatten aangelegd om het hakhout 
droger te zetten. Dit zijn verhogingen in het landschap met daartussen 
greppels om het water af te voeren. Het Braambos aan de oostkant van de 
‘Paasloër Allee’ is hier een goed voorbeeld van (afb. 3.8.).46 Van dit bos is 
tevens bekend dat het van origine een zomereik-haagbeukenbos of een 
wintereik-beukenbos moet zijn geweest. Planten als de bosanemoon en de 
adelaarsvaren komen namelijk nog steeds voor in het Braambos vandaag de 
dag. 
In het ‘Bosch en Kerkblok’ en in Ooster-Paasloo liggen ook hakhoutbossen. 
Over het algemeen zijn dit kleinere percelen dan in het zuidelijke dorpsgebied. De bossen staan, in 
tegenstelling tot de rabatbossen in het zuiden, op hoge en droge gronden waar het water niet goed 
werd vastgehouden. Zo staan er hakhoutpercelen op een hoge dekzandrug en op een stuifzandvlakte.  
Verder liggen er nog verschillende hakhoutpercelen verspreid over het dorpsgebied. Zo liggen er 
enkelen op de keileemruggen. Maar dit is een klein gedeelte ten opzichte van het grote geheel. 
 

Heide  
Heidegebieden komen in 1832 voornamelijk voor aan de randen van het kerspel. De gronden waarop 
de heide is gelegen, zijn over het algemeen lager en natter. In het gebied tussen de ‘Wheer’ en de 
‘Paasloërrug’ liggen grotere heidegebieden die in blokken zijn verdeeld en toebehoren aan de boeren 
op de ‘Paasloërrug’. Ook in Oost-Paasloo zijn veel grotere heidevelden te vinden op de grens met 
Blesdijke. Deze zijn verbonden met het grotere heidegebied van Blesdijke. Aan de westkant van 
Ooster-Paasloo liggen de heidevelden op lagere en nattere gronden. Echter aan de noordkant van 
Ooster-Paasloo liggen de heidevelden op de keileemrug, net zoals dat het geval is in Blesdijke.  Ook 
deze heide is niet in gemeenschappelijk gebruik maar is verdeeld. 
Verder zijn er ook nog enkele kleine heidevelden in het gebied ‘De Bergen’ en in het ‘Bosch en 
Kerkblok’. De grond in dit gebied is een stuk hoger gelegen en droger. De bodem staat op de 

 
46 Bremer, 2013, p. 16-17; Bremer 2018, p. 26. 

Afb. 3.8. Het Braambos met de daarin 
liggende rabatten (van AHN). 

Afb.3.7. Blokvormige weilanden afgescheiden door 
houtwallen of houtsingels op het zuidelijke gedeelte 
van de Paasloërrug. 
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ruilverkavelingskaart van Makken beschreven als stuifzandgronden.47 Hierdoor zijn deze heidevelden 
anders van aard dan in de rest van het dorpsgebied. Wel zijn deze heidevelden verdeeld net als in de 
rest van het dorp. 
 

Singels en Houtwallen 
Houtsingels en houtwallen worden in de hogere delen van 
het landschap gebruikt om perceelsgrenzen aan te geven en 
om vee in te rasteren (afb. 3.9.). Houtsingels bestaan uit rijen 
met struiken, hakhout en hogere bomen die rechtstreeks in 
de aarde zijn geplant. Houtwallen zijn bijna hetzelfde als 
houtsingels, maar toch is er een klein verschil. Als houtsingels 
bovenop door mensen gemaakte aardewallen staan, worden 
het houtwallen genoemd. In Paasloo komen voornamelijk 
houtwallen voor en minder houtsingels. Dit valt ook goed 
terug te zien op de hoogtekaart. 
 

3.5. Veldnamen 
 
De minuutplannen uit 1832 geven een aantal veldnamen van het dorpsgebied van Paasloo, maar deze 
gaan alleen over grotere gebieden en niet over individuele percelen.48 Op het eerste blad van de 
minuutplannen worden drie gebieden aangewezen namelijk: (1) Zwartehofsblok, (2) De Dalstukken en 
(3) De Bergen. Het gebied ‘Zwartehofsblok’ ligt dicht bij Oldemarkt en is het laatste hogere gebied 
voordat men Oldemarkt in rijdt. De naam ‘Zwartehofsblok’ is in meerder delen in te delen namelijk: 
(1) Zwarte (2) Hof) en (3) Blok. Het deel ‘Zwarte’ kan in dit geval op meerdere dingen slaan, zo kan het 
slaan op kleur van de ondergrond maar ook op de kleur van een boerderij in de omgeving. De term 
‘Hof’ verwijst naar een boerderij of hoeve die hier gelegen moet hebben.  Het laatste deel ‘Blok’ 
verwijst vermoedelijke naar een ontginningsblok, dat uit meerdere percelen bestaan moet hebben.  
Het tweede gebied ‘De Dalstukken’ (ook wel ‘De Dal’ genoemd) is een lagergelegen deel in het 
landschap.  Hier verzamelde zich het water van de omliggende hogere gebieden in de omgeving 
voordat het vanaf daar afwaterde naar de Linde.  Naast ‘De Dalstukken’ is het gebied ‘De Bergen’ 
gelegen. Ten opzichte van ‘De Dalstukken’ is dit een hoog en droog gebied. Op de 
ruilverkavelingskaarten is dit ook duidelijk terug te zien. Hierop wordt ‘De Bergen’ aangemerkt als een 
stuifduingebied met een grondwatertrap VII, wat aangeeft dat water hier snel diep de bodem inzakt.49 
Daarnaast is ook op de AHN-kaart te zien dat die gebied hoger gelegen is dan de daarnaast gelegen 
‘Dalstukken’.50 
 
Op het tweede, derde en vierde blad van de minuutplannen vinden we de gebieden: (1) Ooster-
Paasloo, (2) Bosch en Kerkblok en (3) Horst en Schoolblok. Deze gebieden markeren het noordelijke 
en middengebied van het dorp Paasloo. De naam ‘Ooster Paasloo’ verwijst dan ook naar het 
noordoostelijke gebied van Paasloo, hoewel het eigenlijk meer in het noorden ligt dan in het oosten. 
Het gebied hier ten zuidwesten van gelegen is het ‘Bosch en Kerkblok’ (ook wel ‘Wester Paasloo’ 
genoemd).51  Deze naam is opgebouwd uit twee componenten die voorkomen in het gebied. ‘Bosch’ 
verwijst naar de grote hoeveelheid hakhoutpercelen die in dit gebied te vinden zijn. Voorts verwijst 
‘Kerk’ naar de kerk en kerkhof die in dit gebied gelegen zijn. Het ‘Horst en Schoolblok’ is het laatste 
gebied in het middengebied van Paasloo. Het overgrote gedeelte van dit gebied is gelegen op de 

 
47 Makken, 1965. 
48 RCE, 2022a; RCE, 2022b. 
49 Makken, 1965. 
50 AHN, https://www.ahn.nl/ahn-viewer.  
51 Kuyper, 1865. 

Afb. 3.9. Houtwal in Ooster-Paasloo. 

https://www.ahn.nl/ahn-viewer
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keileemrug, die ook wel ‘Horst’ genoemd wordt. Verder ligt de school van het dorp in het noordelijke 
gedeelte van dit gebied. Vandaar dat men in 1832 deze naam aan het gebied heeft gegeven.  
 
De secties vijf, zes en zeven van de minuutplannen beslaan het zuidelijke gedeelte van het dorpsgebied 
van Paasloo. In dit gedeelte van Paasloo liggen de gebieden (1) De Maten, (2) De Woldakkers, (3) De 
Haarakkers, (4) Zuid-Paasloo en (5) Hof en Avezaterblok. Het gebied ‘De Maten’ verwijst naar de hooi 
en graslanden die het gebied rijk is. Deze werden in het verleden opgemeten aan de hand van 
dagmaten, het stuk grond dat men op een dag kon maaien. Ten zuiden van ‘De Maten’ zijn ‘De 
Woldakkers’ gelegen. Dit gebied was van oorsprong een moerasbos waar men akkers van heeft 
gemaakt. Daar is hedendaags echter weinig nog van terug te zien door de inklinking van de 
ondergrond, die uit veen bestond. ‘De Haarakkers’ zijn van origine ook een veengebied waar men 
akkers heeft gemaakt, alleen toen het veen hier inklonk landde men op een hogere keileemrug, zo’n 
hogere rug wordt ook wel een haar genoemd. Op deze hogere rug heeft men in 1832 ook nog 
bouwlanden. Deze combinatie van een hogere rug en akkers heeft de naam gegeven aan dit gebied. 
De laatste twee gebieden zijn ‘Zuid-Paasloo’ en ‘Hof en Avezaterblok’. Deze gebieden waren gelegen 
in het zuidelijke gedeelte van het dorp. Daarnaast was een groot gedeelte van de percelen in het 
gebied in handen van de voormalige havezate ‘Huis te Paasloo’.52  
 

 

3.6. Grondbezit 
 
Om een dorpssysteem goed te begrijpen is het van belang om de verschillende eigenaren te kennen 
en te weten hoeveel grond zij in bezit hadden. Dit geeft inzicht in de machtsverhoudingen in het dorp 
en tevens kan het een verklaring geven voor de aanwezigheid van bepaalde landschapstypen.   
 
Binnen Paasloo vallen een aantal dingen op in het grondbezit van 1832 (afb. 3.10; afb. 3.11.).53 Het 
grondbezit valt in te delen in drie categorieën namelijk: (1) grootgrondbezit (2) middelgrote grondbezit 
en (3) klein grondbezit.  
Het grootgrondbezit in Paasloo komt alleen voor in ‘Zuid-Paasloo’ en ‘Hof en Avezaterblok’.54 Hier 
hebben de erven van Aarsen uit Giethoorn de grond van de voormalige havezate in handen.  
De eigendommen van de erven van Aarsen beslaan voornamelijk grote hakhoutbossen, gras- en 
bouwlanden. De omvang van de percelen van de erven van Aarsen zijn erg groot in vergelijking tot 
andere grondbezitters in Paasloo. Daarnaast behoort tot de bezittingen ook nog een aantal allées met 
daaraan gelegen hoog opgaande eikenbomen, die vroeger diende als laan naar de havezate. 
 
Het middelgrote grondbezit in Paasloo bestaat voornamelijk uit boerenerven. Veel van deze erven die 
zijn gelegen op de Paasloërrug, maar er zijn ook een aantal middelgrote erven in ‘Ooster Paasloo’ en 
‘Zuid-Paasloo’.  
De erven op de Paasloërrug zijn in te delen in twee groepen. De eerste groep ligt aan de oostkant van 
de binnenweg en hebben gemiddeld genomen twee of drie akkerpercelen, twee of drie weidepercelen 
boven op de rug die worden gescheiden door houtwallen. Daarnaast hebben deze erven groot 
heideperceel of weiland perceel liggen tussen de keileemrug en de stroom de ‘Wheer’. De erven aan 
de westkant van de Binnenweg hebben ook een aantal akkers en weilanden die gescheiden worden 
door houtwallen. Echter hebben deze erven geen stuk grond tussen de keileemrug en de ‘Wheer’, 
maar een stuk heide of hakhoutbos ten westen van de keileemrug. Over de eigenaren kan gezegd 
worden dat dit voornamelijk boeren zijn, maar er zijn ook eigenaren van buitenaf, zoals Baron van 
Westerholt en Jan Bosscha (onderdirecteur van de Ommerschans) die de erven verpachten.55 Wat 

 
52 Gevers, Mensema & Mooijweer, 2004, p. 93-98. 
53 RCE, 2022a; RCE, 2022b. 
54 RCE, 2022a; RCE, 2022b. 
55 Rijnhart, 2022. 
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opvalt aan het bezit op de Paasloërrug is dat dit bezit is verdeeld in rechte blokken die naast elkaar 
liggen. Daarnaast is de heide ook al verdeelt in Paasloo, iets wat we niet op de rest van het Drents 
Plateau zien. Daar hebben de gewaarde boeren (boeren die een stem hadden in de Marke), 
gezamenlijk de heide in bezit. Dit geeft het vermoeden dat de Paasloërrug een Waldhufen of een 
boshoevenontginning is. Deze werden in grote delen van Europa uitgezet door een grootgrondbezitter 
in de Middeleeuwen.56   
 
In ‘Ooster Paasloo’ zijn er drie middelgrote eigenaren: (1) Jacobus Bramer, (2) Andries Bouwman en 
(3) Willem Lampe. Hiervan komt alleen Andries uit Paasloo, de andere twee verpachten de grond. De 
bezittingen bestaan uit meerdere akkers en weilanden, een groot heideperceel en hakhoutbossen. 
Deze verdeling van percelen is veel minder gestructureerd dan op de Paasloërrug. 
De laatste middelgrote eigenaren komen uit het zuidelijke dorpsgebied van Paasloo. Eigenaren in dit 
gebied zijn de weduwe van Jan Wicherson, de erven van Thomas van Essen en Matthijs Frankena. Deze 
erven hebben alleen grote blokvormige weilanden in bezit ten zuiden van de keileemruggen.  
 
De overige eigendommen in Paasloo zijn in handen van klein grondbezitters. Deze eigendommen lagen 
voornamelijk in het westelijke gedeelte van Paasloo in de gebieden: ‘De Bergen’, ‘De Dalstukken’ en 
het ‘Zwartehofsblok’. De mensen die kleine bezittingen hadden, waren voornamelijk keuterboeren die 
een kleine boerderij hadden of het waren investeerders van buitenaf. Veel van deze investeerders 
kwamen uit Oldemarkt maar ook kwamen een aantal investeerders uit Enkhuizen, Wolvega en Sneek. 
Deze mensen van buitenaf investeerde voornamelijk in hakhoutpercelen. Deze percelen waren echter 
veel kleiner dan de percelen die de erven van Aarsen in bezit hadden. Wel laten deze investeringen 
van buitenaf in hakhout zien dat dit product er gewild was in de 19e eeuw. 

  
Afb. 3.10. Eigenaren en hun bezittingen in Paasloo in 1832. 

 

 
56 Kroes, 1991.  
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Afb.3.11.  Legenda van de eigenaren in 1832 en hun bezittingen in Paasloo.



38 
 

3.7. Synthese 
 
Het landschap van de 19e eeuw geeft een duidelijk beeld over het gebruik van de omgeving. Verder 
laat het aan de hand van verkavelingsstructuren en eigendomsverhoudingen zien hoe Paasloo was 
verdeeld in het begin van de eeuw. In combinatie met de fysische landschapselementen kunnen een 
aantal landschapszones bepaald worden (afb. 3.12.; tab. 3.1.).  

 
Afb. 3.12. Landschappenkaart op basis van hoofdstructuren uit tabel 3.1. 

 
Het lichtgroene gebied beschrijft de kleinschalige kampontginningen. Dit gebied is gelegen op dekzand 
en bestaat uit veel verschillende blokvormige percelen die in handen zijn van veel kleine eigenaren. 
Het lichtblauwe gebied is een veenontginningslandschap. Dit gebied bestaat is gelegen op een 
keileemrug, echter is het van oorsprong een veengebied geweest, wat te zien valt aan de 
strokenverkaveling. Ook het veenontginningslandschap kent veel verschillende eigenaren die elk een 
strook grond hebben. Een ander veenlandschap, het verveningslandschap, wordt aangegeven met de 
kleur paars. Het verschil met het veenontginningslandschap is dat het verveningslandschap niet geland 
is op een zandige ondergrond, maar nog steeds op inklinkend veen gelegen is. Hierdoor is hier eigenlijk 
geen bewoning mogelijk. Verder verwijst de roze kleur naar het landgoederenlandschap. Hier heeft 
havezate ‘Huis te Paasloo’ veel invloed gehad met de aanleg van grote hakhoutbossen en allées, 
waardoor de percelen erg groot zijn ten opzichte van andere delen in Paasloo. Tot slot verwijst de 
bruine kleur naar een boshoevenontginningslandschap. Dit zijn meerdere boerenerven die naast 
elkaar liggen boven op de keileemrug. De percelen behorende bij de erven zijn blokvormig en 
afgescheiden met houtwallen. 
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Tabel 3.1. Verklaring landschapstypen. 

Landschapstype Bewoning Grondgebruik Verkaveling Perceelscheidingen Veldnamen Fysische 
landschap 
type(s) 

Landgoederenlandschap Havezate en 
boerderijen aan 
de rand van 
keileemrug 

Grote 
hakhoutbossen, 
meerdere wei- 
en 
bouwlanden. 
Laan met hoog 
opgaande 
bomen 

Blokverkaveling (Hak)houtwallen 
op de keileemrug. 
Sloten in de 
laagten 

Hof en 
Avezaterblok 
en Zuid-
Paasloo 

A2, B3, C1 
en D1 

Grootschalige 
Kampenlandschap/ 
Waldhufen 

In een rij op of 
aan de rand van 
de Paasloërrug 

Meerdere 
akkerpercelen, 
weilanden en 
één groot 
heideveld 

Blokverkaveling (Hak)houtwallen 
op de keileemrug. 
Sloten in de 
laagten 

Horst en 
Schoolblok, 
Bosch en 
Kerkblok, De 
Maten en 
een deel van 
Zuid- 
Paasloo 

A2, B1, C1 
en E1 

Kleinschalig 
Kampenlandschap 

Boerderijen 
gelegen langs 
wegen als de 
Horst en 
Wichersteeg en 
Oosterdalsteeg 
op 
dekzandgronden 

Afwisselend 
bouwland, 
weiland en 
hakhout 

Blokverkaveling (Hakhoutwallen) De 
Dalstukken, 
De Bergen, 
Bosch en 
Kerkblok en 
het Hof en 
Avezaterblok   

A2, B1, 
B2 en C1 

Veenontginningslandschap In een rij langs 
de Hareweg en 
op de rand van 
lage keileemrug 

Afwisselend 
bouwland, 
weiland 

Stroken 
verkaveling 

Sloten in lagere 
delen en 
houtsingels op 
hogere delen 

De 
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Hoofdstuk 4: Het cultuurlandschap 

van Paasloo vóór 1800 
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4.1.  Inleiding  
 
Om het ontstaan van de landschappen, die in het vorige hoofdstuk zijn beschreven, te begrijpen, moet 
er verder terug in de tijd worden gekeken. De bronnen van voor de 19e eeuw beschrijven voornamelijk 
het landschap uit de late middeleeuwen en vroegmoderne tijd. In dit hoofdstuk wordt er als eerste 
gekeken naar de naam van het dorp en wat deze betekent (4.2). De plaatsnaam kan een indicatie geven 
over de ouderdom van het dorp en het landschap waarin deze naam tot stand is gekomen. Een 
onderdeel van het oorspronkelijke landschap van Paasloo waren gezamenlijk beheerde gronden. De 
gezamenlijke gronden bestonden uit heidevelden, de meent en het veengebied. Deze komen aan bod 
in paragraaf 4.3. In de daaropvolgende paragraaf ligt de focus op de kerkelijke geschiedenis van het 
dorp (4.4). Deze is van belang omdat deze mogelijk invloed heeft gehad op de vorming van de 
nederzetting en het vroegere grondbezit. Voorts wordt er ingegaan op de boerderijgeschiedenis 
binnen Paasloo (4.5). De oorsprong van de boerderijnamen zijn in dit hoofdstuk erg belangrijk. Zij 
kunnen namelijk verwijzingen bevatten naar het landschap waarin zij zijn ontstaan. Als dat het geval 
is, kan misschien worden nagegaan wat de precieze locatie van deze boerderijen was. Als hierin een 
patroon te zien valt, kan er misschien iets worden gezegd over de ontstaanswijze van het 
nederzettingspatroon. De ontginningstypen worden behandeld in paragraaf 4.6. Hierin wordt ook een 
mogelijke reconstructie van de ontginningen binnen Paasloo besproken.  

 

4.2.  De plaatsnaam 
 
De naam Paasloo komt voor het eerst voor in een oorkonde uit 1251.57 Daarin wordt een boerderij 
gelegen te Paasloo in leen uitgegeven. Er zijn vele varianten van de naam. Zo wordt Paasloo door de 
geschiedenis heen geschreven als Paeslae, Paesloe, Pacelo, Pasel, Paslo en Paaslo. Het valt op dat de 
naam van het dorp in twee delen te knippen is, namelijk: Paas- en -loo. Het eerste deel is lastiger te 
verklaren dan het tweede gedeelte. 
Het woord ‘loo’ betekent namelijk ‘licht, (half)open bos’ of ‘bosweide’.58 Deze naam is voornamelijk 
gebruikt in de vroege middeleeuwen en komt meestal voor op de lichtere hogere zandgronden in 
Nederland. Dit zou kunnen betekenen dat Paasloo verwijst naar een bos dat er in de vroege 
middeleeuwen bestond. Het is echter niet na te gaan of de plaats ook al zo oud is.  Het zou kunnen zijn 
dat de naam eerst betrekking had op het oorspronkelijke bos en de naam pas later is overgaan op de 
nederzetting.  
Meestal zegt het eerste bestandsdeel (prefix) van een ‘loo’-naam wat over de begroeiing, het 
eigendom, het gebruik of de juridische status van het bos. Wat ‘paas’ betekent in Paasloo is niet geheel 
zeker, maar er zijn verschillende mogelijke verklaringen. Volgens Zeiler en Ten Hove moet men ‘paas’ 
lezen al pas in de zin van doorgang.59 Zij geven deze verklaring op de geografische ligging van het dorp. 
Paasloo ligt namelijk op de grens van Friesland en Overijssel. Daarom zou Paasloo in de middeleeuwen 
een bos kunnen zijn geweest, wat men passeerde om van Friesland naar het ‘Oversticht’ te gaan (of 
omgekeerd). Deze verklaring lijkt echter tegenwoordig minder plausibel. De oude heirweg die van 
Steenwijk naar Friesland kwam namelijk niet langs Paasloo, maar liep via de buurschap ‘de Kwikkels’ 
naar het noorden.60 Deze weg vormde de verbinding tussen het handelscentrum Stavoren en 
Westfalen in Duitsland. Omdat deze weg de belangrijkste was in de omgeving is het minder 
aannemelijk dat Paasloo ‘doorgangsbos’ betekent. 
 

 
57 AAD, inv. 1 fol. 9v. reg. 26.  
58 Ten Hove & Zeiler, 1996, p.19; Van Berkel & Samplonius, 1995, p.185; Steenstra, 2010, p.108-109; Spek, 
2004, p 199-202. 
59 Ten Hove & Zeiler, 1996, p.19 
60 Steenstra, 2010, p.107; Laar, Spreen, Tiesnitsch & Van der Tuin, 2009, p.53-55. 
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Ook is er een verklaring gegeven dat ‘paas’ is afgeleid van het Latijnse pax. Pax vertaald, betekent 
‘vrede of bescherming tegen’. In dat geval betekent Paasloo ‘vredebos’.  Ook deze naam zou plausibel 
zijn voor een dorp op de grens van twee rechtsgebieden. Aangezien het voor de bisschop van Utrecht 
op de grens lag van zijn eigendommen, zou het bos kunnen worden gezien als een bescherming tegen 
invallers. Maar omdat het gaat om een Latijnse verbastering, is het volgens Steenstra niet aannemelijk 
dat we hier te maken hebben met een vredebos. 61 Dit komt omdat er eigenlijk geen Latijnse namen 
voorkomen in Noord-Nederland door het wegblijven van de Romeinen daar.  
Naamkundige Moerman dacht dat het bestandsdeel ‘paas’ in de plaatsnaam Paasloo was afgeleid van 
Pasen/Paasfeest, omdat er al sinds de middeleeuwen paasvuren worden aangestoken op de 
stuwwallen van Steenwijk.62 
Een andere verklaring is dat ‘paas’ is afgeleid van het Latijnse woord pascua/pascuum, dat weide 
(gronden) betekent. Paasloo zou dan ‘bosweide’ betekenen, een betekenis die goed te koppelen valt 
aan het naamsdeel ‘loo’ dat een ‘door begrazing open geworden bosgebied’ omvat.  Hoewel het een 
Latijns leenwoord betreft, kan het zijn dat er een Germaans woord hiervan is afgeleid.  In het 
Middelnederlands (mnl) bestaat ook het werkwoord peisteren, wat ‘laten begrazen’ betekent. Dit 
woord is afgeleid van het Latijnse werkwoord ‘pascere’, wat beweiden betekent. Een voorbeeld 
hiervan is de Drentse plaats Peest bij Norg. Voorts geeft het artikel van Steenstra een verwijzing naar 
Schoonheim, die stelt dat pascua één van de eerste Latijnse leenwoorden is in Nederland. Dat zou zijn 
geïntroduceerd in Oost-Nederland vanuit Westfalen door de vele bezittingen die de kloosters daar 
hadden. Ook naamkundige Schönfeld is van mening dat het woord pas/pasch/paas een Latijns 
leenwoord is dat in de middeleeuwen vanuit Duitsland naar Nederland is gekomen.63 De naam 
pascuum komt ook voor in het zuidoosten van Drenthe. Plaatsnamen als Emmercompascuum en 
Bargercompascuum verwijzen naar het gemeenschappelijke gebruik van weidegronden. Een betekenis 
van ‘bosweide’ zou goed passen bij het grondgebruik in de 19e eeuw, waarbij er veel weilanden 
bovenop de Paasloërrug te vinden zijn. De laatste aanwijzing dat Paasloo waarschijnlijk bosweide 
betekent, komt van naamkundige Gysseling. Hij verklaart de naam De Pas bij Apeldoorn (vermeld in 
1156) ook als ‘weidegebied’. 
Alles tezamen maakt dat de meest waarschijnlijke naamverklaring van Paasloo die van een ‘halfopen 
bosgebied dat voor beweiding wordt gebruikt’ is. Het gebruik van het bos stamt vermoedelijk uit de 
vroege middeleeuwen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
61 Steenstra, 2010, p.106-107. 
62 Moerman, 1956, p. 197. 
63 Schönfeld, 1980, p. 21-22. 
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4.3.  Gezamenlijk gronden 
 

Heidevelden 
Zoals de naam Paasloo aangeeft, moet er aanvankelijk 
beweiding hebben plaatsgevonden in een bosgebied. 
Dit beweiden deden boererven van buiten Paasloo 
gezamenlijk in het bosgebied. Echter door het constant 
beweiden nam de dichtheid van het bos af en 
veranderde het bos met de tijd in een halfopen 
bosgebied. Ook in het halfopen bosgebied bleef men 
beweiden, waardoor het bos nog verder verschraalde. 
Door het verschralen veranderde het bosgebied in 
heidevelden (afb. 4.1.). Deze lagen op de hoger gelegen 
zandgronden in het noordelijke deel van Paasloo (later 
Ooster-Paasloo genoemd). Wat opvalt aan de 
ondergrond van deze bodems is dat de ondiepe keileem in de ondergrond ontbreekt. Hierdoor moeten 
de oorspronkelijke bodems zijn gaan verschralen, wat heeft geleid tot de vorming van heide. Deze 
heide vormde samen met de heiden van Blesdijke (Friesche Veld), Basse (Basserveld), de Eese 
(Eezerveld) en Steenwijkerwold (Woldveld), één groot heideveld. Vermoedelijk ging men in het 
verleden met schapen vanaf de brink de heidevelden op, net zoals dat gebeurde in Drenthe.64  

 
De Meent 
De heidevelden waren niet de enige gronden die men 
gebruikte voor gemeenschappelijke beweiding. Men 
maakte ook gebruik van het graslanden ten zuiden van 
de ‘Hooiweg’ (afb. 4.2). Deze graslanden lagen 
ingesloten tussen de keileemruggen, de waterloop van 
de ‘Wheer’ en de ‘Haarsloot’ en werden voornamelijk 
beweid door koeien. Anders dan in de Drentse 
groenlanden zien we geen houtwal of houtsingel 
afscheidingen in de meent van Paasloo op oude kaarten. 
De meent wordt alleen maar verdeeld door sloten. 
Verder hadden de ‘geërfden’ van Paasloo (de 
oorspronkelijke 21 erven uit 1336) rechten op de na- en 
voorbeweiding van het ‘Oosterbroek’.65 Men had dit 
grote graslandgebied, dat langs de rivier de Linde lag, al 
vanaf het ontstaan in bezit. In 1570 kwam daar het 
‘Markerbroek’ bij, dat men had verkregen ten koste van IJsselham. In tegenstelling tot het 
‘Oosterbroek’ werd het ‘Markerbroek’ begraasd door koeien vanuit zowel Paasloo als die van 
Oldemarkt en De Hare. 
 

Veengebieden 
Paasloo lag vanaf het begin van haar bestaan ingesloten tussen veengebieden van IJsselham, Kalenberg 
en Blesdijke. Zelf bezat het naar alle waarschijnlijkheid geen grote veengebieden. Wel wordt Paasloo 
samen genoemd met ‘Dodovene’ in 1336.66 Dit ‘Dodovene’ heeft vermoedelijk aan de westkant van 
de keileemruggen gelegen en is mogelijk de voorloper van De Hare en/of Oldemarkt. Mogelijk werd 
dit veen eerst gemeenschappelijk gebruikt door de geërfden voor het steken van turf, maar door het 
in cultuur brengen werd het veen verdeeld onder nieuwe boeren.  

 
64 Spek, 2004, p. 549-560; Spek, 2004, p. 565-573. 
65 Verbeek, 2000, p.12-14; Verbeek, 2000, p. 34-49. 
66 ANHS, CSC, folio 190; Van Engelen van der Veen, 1922, p.35-40. 

Afb. 4.2. Grondgebruik binnen de marke Paasloo voor het 
ontstaan van De Hare en Oldemarkt.  

Afb. 4.1. Heide op de Havelterberg. Mogelijk heeft de heide van 
Paasloo er vroeger zo uitgezien.  
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Bossen 
Het laatste gemeenschappelijke grondbezit moeten de bossen zijn geweest, van hoog opgaande 
bomen op de es tot aan hakhoutbossen. Het Braambos in de laagte tussen de twee uitlopers van de 
keileemrug moet in het begin voor gezamenlijk gebruik zijn geweest. De voedzame natte bodem, die 
deels uit ondiepe keileem bestaat en deels wordt gevoed met kwelwater van de keileemruggen, moet 
de reden zijn geweest waarom het bos stand kon houden. Dit patroon is ook terug te zien bij meerdere 
bossen in Drenthe; ook hier houden de gemeenschappelijke bossen het langst stand op natter 
keileembodems.67 Later is deze verdeeld in meerdere percelen, zodat elk erf zijn eigen stuk bos had; 
wanneer dit precies is gebeurd, is nog niet bekend.68 De privatisering van gezamenlijke gebruiksbossen 
is tevens ook terug te zien in het dorp Ansen, waar het gemeenschappelijke bos is verdeeld.69  

 

4.4. Kerkgeschiedenis/Rechtsgeschiedenis 
 
De kerkgeschiedenis van Paasloo begint in het jaar 1336, 
toen bisschop Johan van Diest de bewoners van Paesloe 
en Dodovene het recht gaf om een eigen parochie te 
beginnen.70 Dit hadden de bewoners van Paasloo 
blijkens de oorkonde gevraagd, omdat men vóór die tijd 
naar Sint-Clemenskerk te Steenwijk moest gaan (afb. 
4.3.). Deze reis kostte heen en terug te voet meerdere 
uren. Door de scheiding zou de eigenaar van de 
Steenwijker kerk, dat wil zeggen het kapittel van 
Steenwijk, echter inkomsten mislopen. Om de kerk 
hiervoor te compenseren, moesten de bewoners van 
Paasloo blijven meebetalen aan het onderhoud en 
herstel van het kerkgebouw, de kerkhofmuur en de 
pastorie te Steenwijk. Daarnaast moest de bewoners 
meebetalen aan het onderhoud van de brug over de 
Steenwijker Aa.71 Ook moesten ze de kerkpachten en hoendertienden blijven betalen aan de kerk van 
Steenwijk. Ook moest naast de hoendertienden, anderhalve schepel haver of rogge per boerderij 
worden afgedragen aan de kerk te Steenwijk. Naast de afdrachten aan Steenwijk moesten de inwoners 
van Paasloo ook nog zelf zorgdragen voor de bouw en het onderhoud van de eigen te bouwen kerk, 
kerkhof en pastorie in Paasloo.72 Voorts moesten zij nadien ook afdrachten doen aan de kerk van 
Paasloo om deze te onderhouden.  
 
Wanneer de kerk te Paasloo klaar was, is niet bekend. Maar dit moet na 26 maart 1336 gebeurd zijn, 
omdat toen de overeenkomst tussen de bewoners, het kapittel en de bisschop is gesloten. Ondanks 
dat de afspraken duidelijk waren, werden deze niet altijd nagekomen. Zo staat in het Cartularium van 
de Sint-Clemens een stuk over de geschillen tussen de pastoor Hessel en kerspellieden Ludeken en 
Meynart in 1434. De kerspellieden zouden de erfpachten niet hebben afgedragen aan Hessel waardoor 
de zaak werd voorgedragen aan de bisschop.73 

 

 

 
67 Spek, 2004, p. 286; Spek, 2004, p. 372; Spek, 2004, p. 429; Spek, 2004, p. 494. 
68 Bremer, 2013, p.14-17. 
69 Spek, 2004, p.494. 
70 ANHS, CSC, folio 190; Van Engelen van der Veen, 1922, p.35-40. 
71 Laar, Spreen, Tiesnitsch & Van der Tuin, 2009, p.635. [Woldbrug] 
72 Van Engelen van der Veen, 1922, p.35-40. 
73 De Jonge van Ellemeet, 1920, p. 22. 

Afb. 4.3. De Sint Clemenskerk te Steenwijk vanaf de Woldpoort 
(Van Historische Vereniging Steenwijk). 
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De afscheiding betekende dat Paasloo kerkelijk niet meer was verbonden aan Steenwijk, met 
uitzondering natuurlijk van de bijdragen aan de oerparochie. Men viel daarentegen nog steeds onder 
de wereldlijke macht van de schout van Steenwijk. Dit veranderde in het jaar 1438.74 In dat jaar werd 
de eerste schout van Paasloo aangesteld, genaamd Johan Moerlijn. Dit betekende dat het dorp ook 
niet meer aan de wereldlijke macht van Steenwijk was verbonden. Op 10 juni 1438 geeft bisschop 
Rudolf van Diepholt het kerspel Paasloo het recht op het houden van twee jaarmarkten, te weten op 
de dinsdag na Pinksteren en op Sint-Lambertusdag (17 september). Daarnaast kreeg het kerspel het 
recht op het houden van een weekmarkt op dinsdag.75 Voor de bisschop was het belangrijk om 
handelsplaatsen op te zetten in het noorden van Overijssel. Doordat er jarenlang onrust was in de 
regio met Stellingwervers, wilde de bisschop de regio economisch sterker maken. Door een weekmarkt 
in het kerspel van Paasloo toe te staan, hoopte hij de onrust te verminderen. De markten in het kerspel 
werden echter niet gehouden in Paasloo maar in Oldemarkt omdat deze plaats verbinding had met de 
Linde.  
 
Door de groei van Oldemarkt als handelsplaats verplaatste het economische zwaartepunt in de Marke 
van Paasloo naar Oldemarkt. Dit had als gevolg dat inwoners van Oldemarkt de afstand naar de kerk 
van Paasloo te groot begonnen te vinden. In een brief van bisschop Rudolf van Diepholt van 24 
augustus 1448 wordt duidelijk dat er een kapel is gesticht in Oldemarkt. Dit betekende dat men voor 
normale diensten naar de kapel kon gaan. Wel moest men voor speciale gelegenheden, als doop en 
begraven, nog steeds naar de kerk in Paasloo.76 Op 18 november 1489 werden de rollen omgedraaid. 
De kapel van Oldemarkt werd verheven tot parochiekerk van het kerspel Oldemarkt en Paasloo. Dit 
gebeurde op verzoek van de pastoor Johannes ten Broeck, die aangaf dat de verschuiving van de kerk 
een verbetering zou zijn voor de meerderheid van de parochie.77 Tegelijkertijd werd de parochiekerk 
te Paasloo gedegradeerd tot kapel.78 De kapel en het kerkhof werden na de verplaatsing onderhouden 
door een viertal hoeven. Tevens mocht ook in de kapel dienst gehouden worden door een ook 
daarvoor al aan de kerk verbonden kapelaan (vicaris). Deze werd voorzien van de inkomsten die de 
vicarie opbracht. Een vicarie is een fonds dat is verbonden aan een altaar in de kerk en meestal is 
ingesteld door een aanzienlijke familie die bij het overlijden van een familielid vaak pachten uit 
bepaalde landerijen aan het fonds schonk.79  
 
Met het verdwijnen van de parochiekerk verdween ook de pastorie van Paasloo. De goederen die 
toebehoorden aan de oude pastorie werden voortaan beheerd door de kerkmeesters te Paasloo. De 
inkomsten komende van deze goederen gebruikte men om de kerk te onderhouden, de schoolmeester 
te betalen en de pastoor te betalen die hier éénmalig per maand kwam prediken. Daarnaast werd van 
het overgebleven geld geïnvesteerd in de aanschaf van landerijen. Voor Oldemarkt was de situatie 
geheel anders sinds de verplaatsing van de kerk en de pastorie. In 1682 kon men daar amper de pastoor 
in onderhoud voorzien.80 
 
 
 
 
 
 

 
74 Ten Hove & Zeiler, 1996, p.30.  
75 Ten Hove & Zeiler, 1996, p. 40-42. 
76 Van Engelen van der Veen, 1922, p. 41-42. 
77 De Jonge van Ellemeet, 1920, p. 52-54. 
78 Van Engelen van der Veen, 1922, p. 45-47. 
79 Idem. 
80 Van Engelen van der Veen, 1922, p. 60-63. 
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4.5.  Boerderijgeschiedenis 
 

Boerderijen van 1336 
Na de scheiding van Paasloo van de parochie van Steenwijk in 1336 
is een lijst opgemaakt met éénentwintig erven die nog moeten 
bijdragen aan de Sint Clemens te Steenwijk.81,82 In deze akte staan 
de boerderijen met de bewoners en de eigenaren op dat moment 
(tabel 4.1.; afb. 4.4.).  Dit zijn de oudste vermeldingen van de meeste 
boerderijen, met uitzondering van het erf Plumpinc dat reeds in 
1251 in een oorkonde voorkomt.83 Wat opvalt aan de namen is dat 
deze bijna allemaal eindigen op ‘inghe’.  Inghe of -ing (ink in Salland 
en Twente) betekent: ‘de familie van …’.  Het naamselement vóór de 
uitgang -inghe is bepalend om te snappen waarnaar wordt 
verwezen. Dit kan een persoonsnaam zijn – meestal de naam van de 
stamvader van het erf - maar kan ook verwijzen naar de ligging in het 
landschap, een landschapskenmerk of een beroep.  
 
Zo verwijst de erfnaam ‘Westebringhe’ naar de westelijke brink van het dorp. Een tegenhanger 
daarvan is de ‘Iestebringhe’ of ‘Astebringhe’.84 Eén van deze twee verwijst namelijk naar de oostelijke 
brink. De ander verwijst naar de brink bij de akkers. ‘Ees’ betekent namelijk in het Oudfries ‘akker’. De 
term ‘holt’ in ‘Holtinghe’ verwijst naar een hoogopgaand bos. Deze boerderij moet dus bij een bos 
gelegen hebben of moet zijn ontstaan uit een bos. 
‘Plumpinghe’ verwijst waarschijnlijk ook naar een bosnaam. ‘Plump’ betekent namelijk stomp, breed 
of mollig in het Nederlands.85 Dit lijkt op het eerste gezicht niks te maken te hebben met een bos, 
echter in het ‘Middle English’ noemt men een cluster van bomen ‘a plump of trees’.86 In dat licht zou 
‘Plumpinghe’ kunnen worden beschouwd als de boerderij bij het hakhout. Ook is het aannemelijk dat 
‘Rotterdinghe’ te maken heeft met het bos. In het Germaans betekent ‘rot(h)’ namelijk rooien.87 
Aangezien Paasloo een bosontginning is, zou dit geen rare naam zijn.  De boerderij ‘Rossinghe’ verwijst 
niet naar het bos maar vermoedelijk naar een ander landschapstype wat veel voorkomt in het gebied. 
In het Germaans betekent roos (ook wel rausa) namelijk riet. 88 ‘Wolderdinghe’ zou ook te maken 
kunnen hebben met een nattere omgeving. ‘Wold’ betekent namelijk woud of wildernis. Dit geeft een 
indicatie dat er wordt gedoeld op een moerasbos.89 Een ander erf wat verwijst naar water is 
‘Amekinghe’.90 Het naamsgedeelte ‘Amek’ is mogelijk te herleiden van het Germaanse ‘ama’, dat 
natuurlijke waterloop betekent. Als dat het geval is, zou ‘Amekinghe’ de boerderij zijn bij de waterloop.  
‘Haghinghe’ verwijst waarschijnlijk naar de hagen en heggen in de omgeving van de boerderij. Dit zou 
niet raar zijn, kijkend naar de vele houtwallen afscheidingen die Paasloo kent. Ook ‘Vrederkinghe’ lijkt 
te verwijzen naar een omheind erf. Vrede betekent namelijk beschermen tegen. Echter kan het ook zo 
zijn dat de naam verwijst naar de naam ‘Vrederik’.   
Andere erven die waarschijnlijk vernoemd zijn naar namen zijn ‘Wolberdinghe’ (Wolberd), 
‘Roberdinghe’ (Robert) en ‘Hebinghe’ (Hebel). Ook kan ‘Hebinghe’ verwijzen naar het in bezit hebben 
van, maar geen van beiden biedt zekerheid.  

 
81 ANHS, CSC, folio 71 en 71v. 
82 Van Engelen van der Veen, 1922, p. 38-39. 
83 AAD, inv.1, f.9v, reg. 26. 
84 Van Berkel & Samplonius, 1995, p. 110, [Jistrum]; Van Berkel & Samplonius, 1995, p. 11, [Asten]. 
85 Instituut voor de Nederlandse Taal, 2022. 
86 Webster’s Revised Unabridged Dictionary, 1913. 
87 Van Berkel & Samplonius, 1995, p.200, [Rott]. 
88 Van Berkel & Samplonius, 1995, p.200, [Rosmalen & Roswinkel]. 
89 Van Berkel & Samplonius, 1995, p. 265, [Woud]. 
90 Van Berkel & Samplonius, 1995, p.6, [Amen]. 

Afb. 4.4. Boerderij aan de Binnenweg in 2004 (Van 
Historische Vereniging IJsselham). 
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Verder zijn er nog drie erven uit de lijst van 1336 die verwijzen naar de ligging op keileemruggen. Deze 
erven zijn ‘Lenekinghe’, ‘Then Belte’ en ‘Ther Crucht’. Een mogelijke verklaring voor de term mnl 
leni/leen, oudsaksisch ‘hleo’ zou helling kunnen zijn.91 Als dat het geval is dan zou ‘Lenekinghe’ 
verwijzen naar de ligging op de helling van de keileemrug. ‘Belte’ betekent ‘bult/hoogte’ en zou kunnen 
verwijzen naar een hoger gelegen gebied, zoals de Paasloërrug. ‘Crucht’ lijkt te komen van het 
Germaanse woord ‘hrugja’. Wat verwijst naar een hoger gelegen gebied.92 
Dan zijn er ook nog een aantal erven die niet direct verwijzen naar een landschappelijke ligging of naar 
een naam. Dit zijn, ‘Lantinghe’, ‘Schurkinghe’, ‘Baffinghe’ en ‘Hovinghe’. Het eerste naamsgedeelte van 
het erf ‘Lantinghe’ komt mogelijk van het Germaanse ‘-landa’, wat bewerkt stuk land of bouwland 
betekent.93 ‘Lantinge’ is dus vermoedelijk een ontginningsnaam. Het meest waarschijnlijke voor het 
erf ‘Schurkinghe’ is dat de naam is afgeleid van de schuur waaruit de boerderij is ontstaan. ‘Baffinghe’ 
is mogelijk afgeleid van het ofri ‘befta’ en het mnl ‘bacht’, wat achter betekent.94  ‘Hovinghe’ is naar 
alle waarschijnlijkheid vernoemd naar een hof of hoeve. Dit is meestal een vast maat voor een 
boerderij zelf. Maar het kan ook een verwijzing zijn naar de hof-boerderij van de bisschop. 
 
Wat verder opvalt aan het folio 71 en 71v van het Cartularium is dat de bewoners en eigenaren haast 
geen één keer overeenkomen met elkaar. De familie Hoyer heeft een drietal boerderijen in bezit in 
Paasloo’, maar is zelf geen bewoner ervan. Ook hebben geestelijke instellingen bezit hier, zoals het 
Sint Brigitten Klooster en het Sint Geertrude Gasthuis te Kampen. Dit laat zien dat we hier 
hoogstwaarschijnlijk niet te maken hebben met vrije boeren maar eerder met horigen die op verzoek 
van de bisschop dit zijn gaan ontginnen. 
 

Andere vermeldingen 
Naast de lijst uit 1336 komen de boerderijnamen van Paasloo voor in meerdere oorkondes en 
archieven. De eerste vermelding betreft de boerderij ‘Plumpinghe’ (Plumpinc) in het jaar 1251. Deze 
boerderij wordt in leen gegeven aan Benardus Binzinc, van de adellijke familie Benzinck (ook wel 
Benzinghe), door bisschop Henricus van Vianen.95 Voorts komt ‘Plumpinghe’ ook voor in het archief 
van de adellijke familie van Rhemen. Daar wordt het samen genoemd met de boerderijen ‘Ten Holte’ 
(Holtinghe) en Heringen.96 Het erf ‘Ten Holte’ wordt ook genoemd in het stadsarchief van Kampen als 
bezitting van de St. Nicolaas- of Bovenkerk (vroeger het Sint Brigitten Klooster). Ook komt het erf 
‘Wolberdinghe’ voor in het stadsarchief van Kampen.97 Verder wordt in oorkonde 524 van Groningen 
en Drenthe een vermelding gemaakt over bezit van Folkier van Echten in Paasloo in 1363. Helaas wordt 
de desbetreffende boerderij niet genoemd.98 
 
Als laatste worden er veel boerderijen wederom genoemd in het Cartularium van de Sint-Clemens.99 
Dit gebeurt na 1490 omdat het gaat over afdrachten aan de kerk te Oldemarkt. Veel van dezelfde 
boerderijnamen komen hierin voor, echter zijn er ook een aantal verdwenen. Zo zijn ‘Rossinghe’, 
‘Schurkinghe’, ‘Then Belte’, ‘Iestebringhe’, ‘Wolberdinghe’, ‘Baffinghe’, ‘Haghinghe’ en ‘Wolderdinghe’ 
allemaal niet terug te vinden in deze lijst. Daarentegen worden er nieuwe boerderijnamen gebruikt of 
worden goederen aangegeven met de bewoner of eigenaar. Zo worden ‘Olde Koenick lant up die 
Haere’, ‘Foppe Vrancken lant up die Haere’, ‘Ancken guet op die Haere’, ‘Olde Sappinck’ vermeld. Wat 

 
91 Etymologisches Wörterbuch des Deutschen. www.dwds.de, lemma Lehne; www.etymologiebank.nl, lemma 
leni/leen. 
92 Van Berkel & Samplonius, 1995, p. 200-201 [Rucphen]; www.etymologiebank.nl, lemma rug. 
93 www.etymologiebank.nl, lemma land. 
94 Van Berkel & Samplonius, 1995, p. 13, [Baflo]. 
95 AAD, inv.1, f.9v, reg. 26. 
96 GA, tg. 0481, inv. 2.2.14, nr 913, 914, 1586 en 1607. 
97 SAK, tg.00324, inv.1, nr. 19. 
98 OGD, nr. 0524. 
99 Van Engelen van der Veen, 1922, p. 105-108. 

http://www.dwds.de/
http://www.etymologiebank.nl/
http://www.etymologiebank.nl/
http://www.etymologiebank.nl/
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opvalt aan de nieuwe namen, is dat deze vaak op De Hare gevestigd zijn en dat de namen verwijzen 
naar personen in plaats van een boerderijnaam.100  Daarnaast worden er ook eigenaren en goederen 
genoemd in Blesdijke en in Steenwijkerwold.  
Waarschijnlijk komt dit door aankopen van bewoners of van de kerk. Zo wordt genoemd dat ‘in Ebinge 
lant, dar her Hessel 9 mat in gekoefft heft’.    

 
.

 
100 Van Engelen van der Veen, 1922, p. 105-108. 



49 
 

Tabel 4.1. Boerderijen in Paasloo in 1336. 

Boerderijnamen 
in 1336 
genoemd in 
1508 

Bewoners Bezitters Mogelijke 
verklaringen 
naamsdelen 

Nog meer 
genoemd in 

Rossinghe Gherit Cleys Heymen Hoyer onl rōs ‘riet’ of 
mnl ros ‘roodachtige 
kleur’ of ‘paard’ 

  

Westebringhe Otto Henrixs Volker Timens 
erfgenamen 

West + brink 
‘westelijke brink’ of 
‘ten westen van de 
brink’ 

ANHS, CSC, f.194. 

Schu[r/c]kinghe Iohan 
Schuerinck 

Iohan Schuerinck mnl schuere ’schuur, 
houten gebouw’ 

  

Rotterdinghe Meyne 
Hueghens 

Meyne 
Hueghents 

mnl root, rode 
‘gerooid stuk bos’; of 
mnl rotte ‘plek waar 
vlas wordt geroot’ 

ANHS, CSC, f.28. 
SAK, tg.00274, inv. 
2, nr. 8. 

Then Belte Peter Lambers Heymen Hoyer mnl belt ‘hoogte’   

Ther Crucht Groete Wolter Iacob Hoyer mnl crucht/crocht 
‘hoge zandgrond’ 

ANHS, CSC, f.194. 

Holtinghe Iohan Timens Sunte Brigitten 
Klooster te 
Kampen 

mnl holt 
‘hoogopgaande bos’ 

-ANHS, CSC, f.194. 
- SAK, tg.00274, 
inv. 2, nr. 8. 
-GA, tg. 0481, inv. 
2.2.14, nr 913. 
-GA, tg. 0481, inv. 
2.2.14, nr. 1586. 
  

Iestebringhe Hermen 
Zyghers 

Sunte 
Gheertrude 
gasthuyss te 
Kampen 

Iest ‘oost’ + brink ‘erf 
gelegen ten oosten 
van de brink’ of ‘erf 
gelegen bij de 
oostelijke brink’ 

  

Wolberdinghe Lambert 
Anders 
erffghenaemen 

Lambert Anders 
erfgenamen 

Persoonsnaam 
Wolberd 

SAK, tg.00324, 
inv.1, nr. 19. 

Plumpinghe Vrederik 
Smedinck 

Vrederik 
Smedinck 

mnl plump ‘stomp, 
bot’; Eng. plump = 
stomp (clump of 
trees) of  
breed/mollig (swell 
out) → ‘breed huis’ of 
‘huis gelegen bij het 
hakhout’ 

-AAD, inv.1, f.9v, 
reg. 26. Jaar 1251. 
-GA, tg. 0481, inv. 
2.2.14, nr 913. 
-GA, tg. 0481, inv. 
2.2.14, nr 914. 
-GA, tg. 0481, inv. 
2.2.14, nr. 1586. 
-GA, tg. 0481, inv. 
2.2.14, nr. 1607. 
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Hovinghe Hugho 
Hoevinghe 

Hugho Hoevinghe Hof of hoeve - ANHS, CSC, 
f.28.  
- ANHS, CSC, 
f.194. 

Baffinghe Johan 
Heytkens  

Johan Heytkens ofri befta en mnl 
bacht ‘achter’ 

  

Vrederkinghe Niemand Lamme Tytge 
met Tytge Iohannes 
erfgenamen gezamenlijk 
de helft en Arent 
Henrixs en Claes 
Smedincks erfgenamen 
gezamenlijk de helft 

Omheind of 
bescherming tegen 
of het is gebaseerd 
op de naam 
Vrederik 

ANHS, CSC, 
f.194. 

Lenekinghe  Arent Pute Reyne Benens met haar 
kinderen 

mnl leen; 
oudsaksisch hleo 
‘helling’ 

ANHS, CSC, 
f.194. 

Haghinghe Arent Peters   Alyt Mensen en Iohan 
Bruyns gezamenlijk de 
helft en Lamme Tytge 
met Lutkge Iohans 
erfgenamen gezamenlijk 
de helft 

mnl hage ‘heg, 
haag, afscheiding’ 

  

Wolderdinghe Niemand Iohan Heytkens de helft 
en Iohan Ludens 
erfgenamen te Blesdijke 
met Arent Henrixs 
te Paasloo en Wybrent 
Astebringhe 
erfgenamen te Blesdijke 
gezamenlijk de helft 

mnl wold 
‘moeras(bos) of 
wildernis’ 
  

  

Astebringhe Johan 
Astebringhe 

Iohan Astebringhe bezit 
driedelen, het vierde 
part in bezit van Gherryt 
Astebringhe en het wold 
van zijn meyer. 

mnl ast 
‘droogoven, eest’ 
of mnl ast ‘tak, 
aftakking’ 

ANHS, CSC, 
f.194. 

Amekinghe Luytken Arents Claes Hoyier de helft en 
Luytken Arents de helft 

Germ. ama 
‘natuurlijke 
waterloop’ 

  

Lantinghe Arent Henrixs Arent Henrixs Mnl land 
‘ontgonnen en 
bewerkt stuk land; 
akkergebied’ 

ANHS, CSC, 
f.194. 

Hebinghe Tymen en 
Gherryt 
Astebringhe 

Tymen en Gherryt 
Astebringhe  

Persoonsnaam 
Hebel 

ANHS, CSC, 
f.194. 

Roberdinghe Wybe Siwers Sunte Brigitten te 
Kampen 

Persoonsnaam 
Robert 
(‘roodbaard’) 

SAK, tg.00274, 
inv. 2, nr. 8. 
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Mogelijke locaties boerderijen 
De erven van Paasloo zijn in 1336 opgenomen in een lijst van het Kapittel van Steenwijk voor 
belastingdoeleinden. Het kan zijn dat de lijst een bepaalde volgorde aanhield waarin de boerderijen 
moeten hebben gelegen. Men maakte veelal vaak gebruik van een volgorde, omdat het dan 
overzichtelijker was hoeveel belasting elk erf moest afdragen. Het is daarom dus van belang om na te 
gaan of de lijst van het Kapittel van Steenwijk een logische volgorde aanhoudt. Dit kan worden 
nagegaan door verkoop- of pachtaktes uit het verleden te bekijken op basis van de boerderijnamen. 
Daarnaast is het van belang om de mogelijke ligging van middeleeuwse erven vast te stellen op basis 
van het 19e-eeuwse landschap. Door patronen in het 19e-eeuwse landschap te bekijken, kan er een 
kaart worden gemaakt van de mogelijke 21 middeleeuwse erven (afb. 4.5.). Tot slot moet er voor de 
mogelijke locaties van de boerderijen gekeken worden naar de eerder verklaarde boerderijnamen. 
Deze kunnen in combinatie met de nummers van de kaart een indicatie geven over de preciezere 
ligging van de boerderijen in het landschap.  

 

 
Afb. 4.5. Mogelijke ligging van de middeleeuwse erven in Paasloo. 

Van een vijftal erven is bekend uit het Stadarchief Kampen dat ze onder de ‘Kerksteeg’ hebben moeten 
liggen.101 Uit deze stukken komt naar voren dat de erven ‘Roberdinghe’, ‘Holtinghe’ en ‘Rottinghe’ 
naast elkaar hebben gelegen met ‘Roberdinghe’ het meest westelijk gelegen en ‘Rotterdinghe’ het 
meest oostelijk.102 Daarnaast wordt het erf ‘Wolberdinghe’ genoemd in een akte. Dit erf grensde aan 
de oostkant aan een erf in handen van het Sint Geertrude gasthuis te Kampen. Het enige erf dat in 
handen van het Sint Geertrude gasthuis is in de lijst van 1336, is ‘Iestebringhe’. Vermoedelijk hebben 
‘Wolberdinghe’ en ‘Iestebringhe’ naast elkaar gelegen. Kijkend naar de naam ‘Iestebringhe’, wat 
oostelijke brink kan betekenen, was het aannemelijk dat het op de plek van nummer twee heeft 
gelegen. Boven nummer twee ligt namelijk de meest oostelijke brink. In dit geval zou ‘Wolberdinghe’ 
op de plek van nummer drie gelegen hebben. De erven ‘Roberdinghe’, ‘Holtinghe’ en ‘Rottinghe’ 
moeten dan ergens gelegen hebben op de nummers vier tot en met acht.  

 
101 SAK, tg. 00274, inv. 2, nr. 8; SAK, tg. 00324, inv. 1, nr. 19. 
102 SAK, tg. 00274, inv. 2, nr. 8. 
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Aannemelijk is ook dat ‘Then Belte’, wat ‘hoogte’ betekent, ergens heeft gelegen ten zuiden van de 
‘Kerksteeg’. De nummers één tot en met acht liggen namelijk op de keileemrug wat tevens de hoogste 
plek in het landschap is van Paasloo.   
 

Een andere opvallende naam is de ‘Hofsteeg’ deze weg heeft mogelijk naar de hofboerderij van de 
bisschop geleid. Een mogelijke naam voor deze boerderij zou ‘Hovinghe’ kunnen zijn. Immers komt het 
woord ‘hof’ in deze boerderijnaam naar voren. Vermoedelijk heeft de hofboerderij gelegen in de bocht 
waar de huidige ‘Paasloër Allee’ een hoek maakt van negentig graden.103 De boerderij lag tevens 
tegenover het Braambos. Als dit alles klopt, zou het betekenen dat het erf ‘Hovinghe’ op plek van 
nummer negentien heeft gelegen. Daarnaast heeft mogelijk het erf ‘Baffinghe’, wat ‘achter’ betekent, 
op plek twintig gelegen. Omdat ‘Hovinghe’ en ‘Baffinghe’ als enige erven geen anderhalve schepel 
haver moesten afdragen uit de lijst vallen ze op.  ‘Hovinghe’ en ‘Baffinghe’ moesten respectievelijk één 
schepel rogge en een halve schepel rogge afdragen. Doordat de twee erven gezamenlijk anderhalve 
schepel moeten afragen zou het kunnen zijn dat het hier gaat om een gesplitst erf. In dat geval zou het 
logisch zijn dat de twee erven naast elkaar liggen. 
Een ander erf wat mogelijk aan de ‘Hofsteeg’ heeft gelegen is ‘Plumpinghe’. De betekenis van 
‘Plumpinghe’ wijst op de aanwezigheid van hakhout. Aangezien het Braambos al vermoedelijk sinds de 
middeleeuwen in gebruik moet zijn geweest als hakhoutbos, is het aannemelijk dat’ Plumpinghe’ 
hierbij in de buurt moet hebben gelegen. Verder wordt het erf in de lijst genoemd voor ‘Hovinghe’ en 
‘Baffinghe’. Hierdoor is er een verwachting dat het erf op plek achttien van de kaart heeft gelegen. Een 
andere mogelijke plek zou nummer tien zijn, maar dit is minder aannemelijk door de volgorde van de 
lijst. 
 

Tussen de erven acht, zestien en zeventien ligt een tweede brink. Deze is westelijker gelegen dan de 
eerdergenoemde brink bij ‘Iestebringhe’. Het zou daarom goed kunnen zijn dat dit de westelijke brink 
is van het dorp en dat één van de omliggende erven ‘Westebringhe’ is. Een andere mogelijkheid is dat 
deze brink vernoemd is naar het feit dat het wordt omringd met akkers. In dat geval zou de brink 
waarschijnlijk ‘Astebringhe’ hebben geheten en één van de erven eromheen ook zo.   
 
Helaas kan van andere erven, op basis van gegevens die tot nu toe bekend zijn nog geen uitspraak 
worden gedaan waar zij mogelijk hebben gelegen.   

 
103 Gever, Mensema & Mooijweer, 2004, p.93. 
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4.6. Ontginningsgeschiedenis 
 

Middeleeuwse veenontginningen 
De ontginningsgeschiedenis van Paasloo valt te 
herleiden naar de bisschop en zijn landsheerlijke 
politiek. Door ontginningen uit te zetten kon de 
bisschop zijn machtspositie vergroten en versterken. 
In Noordwest-Overijssel deed hij dit ook 
voornamelijk door het uitzetten van 
veenontginningen (in Duitsland ‘Moorhufen’ 
genoemd).104 Voorbeelden van deze zogenoemde 
agrarische veenontginningen in Noordwest-
Overijssel zijn IJsselham, Giethoorn en 
Wanneperveen. Deze ontginningen zijn begonnen 
aan waterlopen als de Oer-Kuinder, Linde, 
Steenwijker Aa en de Sethe (nu het Meppelerdiep).  
Ook in de omgeving van- en zelfs binnen het 
dorpsgebied van Paasloo- zijn veenontginningen terug te vinden (afb 4.6.). Ten noorden van Paasloo 
ligt de opstrekkende veenontginning van Blesdijke. Deze ontginning is vrijwel zeker vanaf de rivier de 
Linde begonnen en is daarna opgestrekt richting de keileemrug van Paasloo. Aan de noordwestzijde 
van Paasloo ligt voorts ten noorden van De Hare eveneens een opstrekkende veenverkaveling. Het is 
echter nog niet duidelijk of deze verkaveling is gestart vanaf de keileemrug en zich noordwestelijk heeft 
opgestrekt of dat deze vanaf de Linde is begonnen en zuidoostelijk heeft opgestrekt.105 We vermoeden 
het laatste omdat we dit ook zien bij Blesdijke. De zuidoostelijke ontginning ‘landde’ op de lage 
keileemrug van De Hare, waarnaar het niet verder oostwaarts verplaatste. De hogere en stevigere 
ondergrond maakte het een ideale plek om boerderijen op te bouwen, waardoor ter hoogte van De 
Hare nog altijd een rij van boerderijen ligt. De opstrekkende verkaveling van Oldemarkt ligt ingeklemd 
tussen de veenontginningen van Blesdijke en De Hare en is vermoedelijk een laatmiddeleeuwse 
restontginning geweest. 
 
Tot slot zien we ook op de veenvlakte ten zuiden van 
Paasloo zeer uitgestrekte veenontginningslandschappen 
uit de middeleeuwen liggen (afb. 4.7.). Ze maken deel uit 
van de zeer grootschalige veenontginningen van 
IJsselham, Kalenberg en Scheerwolde die zich vanaf de 
benedenloop van de Oer Kuinder – op de plek van de 
huidige Noordoostpolder – naar het noordoosten 
opstrekten en daar uiteindelijk op de stuwwallen van 
Paasloo en Steenwijkerwold stootten.  
 
  

 
104 Mol, 2011.  
105 Ten Hove & Zeiler, 1996, p. 21.  

Afb. 4.6. Veendorpen in de buurt van Paasloo (m.u.v. Steenwijkerwold). 

Afb. 4.7. Het veenlandschap tussen Kalenberg en Paasloo 
anno 2022.  
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Middeleeuwse bosontginning op de Paasloërrug 
Niet alleen werden op het veen ontginningen in de 
Middeleeuwen uitgevoerd, ook werden er ontginningen 
uitgevoerd in het bosgebied op de keileemruggen. Deze 
ontginningen zijn van het type dat men in het Duits 
‘Waldhufen’ noemt en in het Nederlands ‘boshoeve 
ontginningen’ worden genoemd. In Noord- en Oost-
Nederland komen deze systematische bosontginningen 
zelden voor. Wel zijn deze ontginningen veelvuldig terug 
te vinden in de lössgebieden van Midden-Europa 
(inclusief Zuid-Limburg) en in Oost-Europa. Deze dateren 
meestal uit 12e en 13e eeuw. Waldhufen zijn 
bosontginningen met brede strookvormige percelen die 
vanaf een langgerekte en vaak rechte weg in twee 
richtingen opstrekten (afb. 4.8.).  
 
Kijkend naar de bezitsverhoudingen op de Paasloërrug in 
1832, ziet men duidelijk een indeling die lijkt de op de 
structuur van een ‘Waldhufe’. Waldhufen zijn namelijk 
lineaire nederzettingen. Deze ontstaan door het 
uitzetten van percelen met een vaste maat langs een 
recht lijn.106 De ontginnings-as moet in Paasloo naar alle 
waarschijnlijkheid hebben bestaan uit de ‘Binnenweg’ 
en de ‘Paasloër Allee’ (afb. 4.9.). Deze liggen namelijk op 
de rand van de keileemruggen. Bij de ‘Binnenweg’ ligt 
ten westen een droogdal. Verder zijn aan weerszijden 
van de ‘Binnenweg’ boerderijen gesticht. Deze gronden 
moeten hoog genoeg zijn geweest en daarnaast ook nog 
vruchtbaar genoeg om akkerbouw te bedrijven. Bij de 
‘Paasloër Allee’ of de voorloper daarvan zijn alleen 
ontginningen gedaan aan de westzijde. Hierbij werden 
net als bij de ‘Binnenweg’ bomen gerooid of verbrand 
om de grond bruikbaar te maken voor akkerbouw.   
 
Karakteristiek aan de ontginning in Paasloo is dat de akkers en weilanden dicht bij de boerderij liggen. 
Het bezit bevindt zich dus op één plek. Dit in tegenstelling tot de gemeenschappelijke akkercomplexen 
die over de rest van het Drents Plateau te vinden zijn en wat verder van de nederzetting liggen. 
Daarnaast worden de hoeven gescheiden door houtwallen, die tevens dienen als veekering. Omdat er 
na de graanoogst stoppelbeweiding plaatsvond, werden de gronden namelijk tijdelijk ook als 
weidegrond gebruikt.107 Om te voorkomen dat het vee ontsnapt, waren de houtwallen nodig. 
Daarnaast leverden de houtwallen veel gebruikshout dat de eigenaren nodig hadden in het dagelijks 
leven. 
 
Naast de weides rondom de boerderij waren er ook gemeenschappelijke beweidingsgronden. Een 
naam als de ‘Meenteweg’ laat zien dat er een collectief beweidingssysteem was op de heide in het 
noorden en op de zuidelijke gemeenschappelijke weidegronden. Daarnaast zijn er meerdere brinken 
in het dorp geweest. Boerderijnamen als ‘Westebringhe’, ‘Astebringhe’ en ‘Iestebringhe’ laten ook zien 
dat er collectieve beweiding heeft plaatsgevonden. 

 
 

106 Kroes, 1992, 211-238. 
107 Spek, 2004, p. 572-573. 

Afb. 4.9. Ontginningsrichtingen in het bos vanaf de Binnenweg. 

Afb. 4.8. Waldhufen Bischofreut in Beieren (Barbara 
Schwarzmeier, 2009). 
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Latere bosontginningen 
Met deze bos- en veenontginningen was nog niet het gehele dorpsgebied in cultuur gebracht. Latere 
ontginningen vinden plaats op de hogere dekzandvlakten en -ruggen in het noordwesten van het 
kerspel. Dit zijn mindere rijke gronden en werden dus pas later ontgonnen. De vraag is wanneer en 
hoe dat precies is gebeurd. Er is namelijk wel te zien dat het aantal boerderijen is toegenomen tussen 
1336 en 1490.108 Maar hoe dit is gegaan valt niet te lezen. Wel hebben we kunnen zien dat er rondom 
de kerk meerdere kleine boerderijen zijn ontstaan aan de zuidkant van het Friesche Veld. Vermoedelijk 
zijn deze pas ontstaan na de komst van de parochiekerk in Paasloo in 1336. Een mogelijk idee is dat de 
boshoeve ontginningen stammen uit de 12e en 13e eeuw en dat de kampontginningen uit de 14e en 
15e eeuw.  

 

Ontwikkeling van landgoederen 
Zoals eerder vermeld, werden de ontginningen in Paasloo aangestuurd 
door de bisschop. Deze had namelijk veel baat bij de inkomsten die hij uit 
deze ontginningen genereerde. De bisschop had mogelijk aardig wat 
bezit Paasloo in de volle middeleeuwen (naast het foreestrecht). In de 
latere middeleeuwen zijn die bezittingen overgegaan naar onder hem 
ressorterende ministerialen (dienstadel). Een voorbeeld kunnen we zien 
in een oorkonde van 16 oktober 1363.109  Hierin wordt gesproken over 
bezittingen van Roelof van Echten in Paasloo. In latere bronnen komen 
ook adellijke familienamen als Van Rhemen, Sloet (ook wel Sloot 
genoemd), Van Haersolte en Van Isselmuden voor. Al deze families 
hebben veel bezittingen, waaronder havezaten, gehad in het land van 
Vollenhove (tabel 4.2.).110  
 
In Paasloo hebben deze families in de loop van de tijd twee havezaten 
gehad op keileemruggen genaamd, havezate ‘De Hare’ en havezate ‘Huis 
te Paasloo’. Zij hadden grote invloed op het landschap van Paasloo na de 
middeleeuwse ontginningen. Door de aankoop van grote stukken grond 
en de aanleg van allées en hakhoutbossen in de laagten veranderde het 
middeleeuwse ontginningslandschap in een economisch model van de 
adel (afb. 4.10).111   

 
Tabel 4.2. Eigenaren van de havezaten Paasloo en de Hare door eeuwen heen. 

Huis te Paaslo Havezate de Hare 

1664 Anthony van Haersolte tot Herxen, Egede 
en Toutenberg getrouwd met Ernestina van den 
Boetzelaer → kopen grond tussen 1659 en 1662 
grond aan in Paaslo. 

1539 Arend Sloet tot Tweenijenhuizen 
getrouwd met Jurriana van Keppel. 

1677 Rutger van Haersolte getrouwd met 
Geertruid van Ittersum. Meijers zijn dan 
Rommert Alberts, Jan Luyties, Albert Olthuys, 
Coendert wolters, Albert Remmelts, Luytien Jans 
en Geert Claessen.  Zij bezaten naast havezate 
Paaslo ook nog Herxen, Toutenburg en Haerst.  

? Peter Sloet tot de Hare getrouwd met Aaltje 
van Beylevelt. 

 
108 Van Engelen van der Veen, 1922, p. 105-108. 
109 OGD, nr. 524. 
110 Gevers, Mensema & Mooijweer, 2004, p. 89-98. 
111 Gevers, Mensema & Mooijweer, 2004, p. 89-98. 

Afb. 4.10. Paasloër Allee kijkend in de richting 
van de voormalige Havezate. 
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1704 Rutger Swier van Haersolte tot Herxen 
(tweede zoon) met meijers: Sjouke Jans, Lourens 
Andries, Meyne Alberts, Timen Jans en Bartelt 
Jans.  

1600 Arend Sloet getrouwd met Maria Vonk. 

1738 Ernst van Haersolte(tweede zoon) overlijdt 
na 1 jaar daarom naar oudere broer 
overgeheveld. 

1600 Jurriana Sloet getrouwd met Gabbe 
(Gabriël) Bootsma. 

1739 Rutger van Haersolte tot Toutenburg  en 
Haerst verkoopt de havezate inclusief 5 
onderhorige erven aan Hendrik van Isselmuden. 

1666 Epo van Bootsma getrouwd met Frouck 
van Donia. 

1745 Hendrik van Isselmuden trouwt met Anna 
Elisabeth van Haersolte (dochter van Anthony 
Swier van Haersolte tot Elsen). Had ook 
Zwollingerkamp in bezit (Dinxterveen). 

1678 Juliana Maria van Bootsma getrouwd met 
Markies van Montauban. 

1785 Jan Anthony Swier van Isselmuden 
(jongste zoon) verkrijgt Havezate Paasloo. 

1697 Rutger van Haersolte tot Hoenlo en Egede 
en zijn vrouw Anna Elisabeth van Haersolte. 

1811 Verkoop Havezate met zes boerenerven na 
de dood van Jan Anthony Swier van Isselmuden 
aan Jan Arend Goderd de Vos van Steenwijk op 
de Oldenhof. 

 

1825 Verkoop Havezate met 5 boerenerven na 
het overlijden van Jan Arend Goderd de Vos van 
Steenwijk aan Gerhardus, Roelof en Geertje 
Aarsen. 

 

1846 als schenking gegeven door Geertje aan 
nichtje Geziena Hendrika van Baak, echtgenote 
van Wijncko Johannis Tonckens. 

 

1930 Kleinkinderen Geziena en Wijncko 
verkopen grond aan Johannes Andreas van der 
Vegt (landbouwer). 

 

  

 
Havezate ‘De Hare’ 
De havezate lag in het agrarische veenontginningslandschap 
van buurtschap ‘De Hare’ (afb. 4.11.).112 Helaas is de precieze 
locatie van de havezate niet meer bekend. Vermoedelijk lag 
de havezate aan de noordkant van de ‘Hareweg’, aangezien 
alle boerderijen daar lagen. Dat het huis echt groter was dan 
de omliggende boerderijen valt te zien in het 
vuurstedenregister van 1682. De twaalf boerderijen in het 
buurschap waren allen in bezit van één haard terwijl de 
havezate er vier in bezit had. Uit een verkoopcontract van 
Arent Sloet in 1650 blijkt dat het ‘de helft huis, hof, brink, 
holtgewas en kampland’ voor het huis werden overgedaan 
aan Elisabeth van Bootsma en haar kind. De andere helft was 
in bezit van zijn zus Jurriana Sloet. In 1663 verkoopt de 
dochter van Elisabeth haar bezit aan haar neef Epo van Bootsma. Deze kocht in 1666 ook de grond van 
zijn moeder waardoor het gehele bezit van havezate ‘De Hare ‘onder één persoon kwam. Epo bezat 
dus het adellijke huis en het erf eromheen. Daarnaast had hij de gemeenschappelijke brink van De 

 
112 Gevers, Mensema & Mooijweer, 2004, p. 90-92. 

Afb. 4.11. Tekening van Huis De Hare in het landschap van 
1832 (uit Gevers, Mensema en Mooijweer, 2004). 
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Hare in bezit en verder bezat hij bouwlanden op de keileemrug van De Hare. Voorts had hij naar alle 
waarschijnlijk hakhoutbossen. Het zou goed kunnen zijn dat deze in de laagte lagen tussen De Hare en 
Paasloo.  

 

Havezate Huis te Paasloo 
De havezate ‘Huis te Paasloo’ ligt al vanaf het ontstaan van de 
havezate in 1664 in de hoek van de ‘Paasloër Allee’ (afb. 4.12). 
Het goed was gelegen op de oostelijke flank van de westelijke 
keileemrug van Paasloo. Vermoedelijk is de havezate gebouwd 
bij of op de plek van één van de éénentwintig oorspronkelijke 
boshoeven van Paasloo. Ten oosten van het huis lag in de laagte 
het Braambos, een oud hakhoutbos in handen van de bewoners 
van de havezate. Dat was niet het enige bezit dat bij de 
havezate hoorde.  Bij het overlijden van Rutger van Haersolte 
in 1738, wordt het bezit omschreven met ‘8 meijerde erven, de 
Veenekamp, het holtgewas buiten de erven, het hof, de stal en 
het schuthuis’. Daarna wordt de havezate nog een aantal keer 
publiekelijk te koop gezet. Wat opvalt aan deze advertenties is 
dat aantal pachtboerderijen afneemt tot vijf. Voorts wordt 
aangegeven dat er grote akkermaalsbossen bij het bezit horen. Dit houdt in dat er grote 
hakhoutbossen waren verbonden aan de havezate. Verder behoorde tot het bezit berken en ander 
bossen (hoogopgaand bos), venen en allées met jonge eikenbomen. De havezate had dus veel bezit in 
van het dorpsgebied van Paasloo en dit heeft zijn sporen achtergelaten in het landschap.  

 

4.7. Conclusies 
 
Het oorspronkelijke landschap van Paasloo is in de volle middeleeuwen sterk veranderd. Het landschap 
bestond vóór het jaar 1000 uit grote bosgebieden op de keileemruggen met daaromheen grote 
veenmoerassen in de laagten die nauwelijks bewoond waren. De bosgebieden werden mogelijk door 
boeren uit de omgeving gebruikt voor beweiding. Hierop wijst ook de plaatsnaam ‘Paasloo’ wat 
‘halfopen bosweide’ betekent. 
 
Dit oorspronkelijke landschap veranderde na het jaar 1000 onder de leiding van de bisschop van 
Utrecht. Deze liet grootschalige veenontginningen en een aantal boshoeve ontginningen uitvoeren.  
De veenontginningen in Noordwest-Overijssel zijn door Mol onderzocht, hij heeft vastgesteld dat 
oudste ontginningen al in de 10e eeuw langs de Oer-Kuinder zijn ontstaan, waarna deze agrarische 
veenontginningen zijn gevormd tot de dorpen IJsselham, Blankenham en Scheerwolde. Vermoedelijk 
bereikten de ontginningen van IJsselham en Scheerwolde de keileemruggen van Paasloo in de 13e of 
14e eeuw. Ook aan de noordkant van Paasloo is een agrarische veenontginning ontstaan. Vanaf de 
Linde is er een zuidelijk opstrek gevormd; deze behoort tot het dorp Blesdijke. Tussen de deze twee 
grotere ontginningen van IJsselham en Blesdijke zijn er twee kleinere veenontginningsassen te zien 
van De Hare en Oldemarkt. Deze stammen vermoedelijk uit de 13e en 14e eeuw. 
 
Naast de veenontginningen zijn de boshoeve ontginningen, die we hierboven menen waar te nemen 
langs de ‘Binnenweg’ en ‘Paasloër Allee’, erg interessant. De oorspronkelijke bosweide moet zijn 
omgezet in een agrarisch ontginningslandschap tijdens de 12e en 13e eeuw. Vanaf de ontginningsweg 
zijn brede strookvormige percelen uitgezet die door houtwallen werden begrensd. Elk perceel 
behoorde tot een boerderij langs de ontginningsweg. Lokale verschillen in het natuurlijke landschap 
maakte dat deze hoevestructuren erg onregelmatig waren. De oude middeleeuwse structuur is 
tegenwoordig nog steeds te zien door de houtwallen die in Paasloo aanwezig zijn. 
 

Afb. 4.12. Tekening van Huis te Paasloo in het landschap 
van 1832 (uit Gevers, Mensema en Mooijweer, 2004). 
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Van de boerderijen langs de ontginningsweg is in 1336 bij de kerkstichting een lijst opgemaakt. Hieruit 
wordt duidelijk dat Paasloo bestond uit éénentwintig erven. Van de namen van de boerderijen konden 
soms nog landschappelijke locatie worden vastgesteld. Tezamen met de volgorde van de lijst leidde 
dit tot een gedeeltelijke reconstructie van de ligging van de middeleeuwse boerderijen in Paasloo. 
 
Verder is de geschiedenis van de kerk in Paasloo erg bijzonder. Eerst scheidde het dorp zich in 1336 af 
van de moederparochie Steenwijk. Door de economische groei van Oldemarkt werd de kerk verplaatst 
in de 15e eeuw. Waardoor de kerk te Paasloo werd gedegradeerd tot kapel. 
  
Tot slot zien we in de 16e en 17e eeuw de vorming van twee havezaten in Paasloo en De Hare, genaamd 
‘Huis De Hare’ en ‘Huis te Paasloo’. Van de twee havezaten is de middeleeuwse voorgeschiedenis 
echter onbekend. Wel zijn er aanwijzingen dat er bisschoppelijke ministerialen-families in Paasloo 
bezittingen hadden. De invloed van adel in de vroegmoderne tijd was duidelijk terug te zien in het 
landschap. Voornamelijk de grote eikenhakhoutbossen in de droogdalen zijn daar een goed voorbeeld 
van. Daarnaast bestond deze cultuurhistorische laag in het landschap uit pachtboerderijen. 
Gezamenlijk kan dit landschap worden aangeduid als het landgoederenlandschap. 

  



59 
 

Hoofdstuk 5: Conclusies en Discussie 
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Het doel aan het begin van dit onderzoek was om in kaart te brengen waarom het landschap van 
Paasloo zo verschilt met de rest van het Drents Plateau en wat de factoren waren achter het ontstaan 
van deze verschillen. Hiervoor hebben we gekeken naar (1) het fysisch-geografische landschap; (2) het 
cultuurlandschap van de 19e eeuw en (3) het cultuurlandschap van Paasloo vóór 1800.  
 

5.1. Het fysisch-geografische landschap 
 
Beginnende bij het fysisch-geografische landschap zien we dat Paasloo is opgebouwd uit meerdere 
lagen ontstaan in verschillende tijden en afzettingsmilieus uit de geschiedenis van de aarde. De 
belangrijkste periode voor het fysisch geografische landschap was het Saalien (370.000-130.000 jaar 
geleden). In deze periode ontstond er door een dik ijspakket in het noorden van de Kop van Overijssel 
een stuwwallencomplex, dat vermoedelijk in twee fasen is ontstaan. Deze stuwwallen bestonden uit 
op gestuwd materiaal en waren dermate hoger dan de rest van de omgeving. Daarnaast is het 
stuwwallencomplex waarop Paasloo is gelegen, overreden door de ijskap, hierbij werd keileem afgezet 
boven op het gestuwde materiaal. De ijskap is daarna verder opgeschoven tot aan de lijn Haarlem-
Nijmegen. Toen het ijs begon te smelten, werd het daarbij vrijgekomen water aan de zuidkant van het 
stuwwallencomplex afgevoerd. Hierbij werd vermoedelijk de stuwwal aan de zuidkant geërodeerd. De 
natuurlijke processen die tijdens het Saalien hebben plaatsgevonden, hebben grote invloed gehad op 
de hoogteverschillen in de Kop van Overijssel. Vandaag de dag zijn deze sporen van deze ijstijd nog 
steeds zichtbaar. De AHN-kaart laat duidelijk zien dat het dorp Paasloo op een hooggelegen plek ligt. 
Uit de kaarten van de ruilverkaveling wordt duidelijk dat het dorp op de meest westelijke keileemrug 
van het stuwwallencomplex uit het Saalien ligt. In de daaropvolgende ijstijd, het Weichselien (115.000 
- 10.000 BP), was er geen ijspakket in Nederland maar was er wel een poolwoestijn waarbij de wind 
een pakket dekzand afzette vanuit de laagten ten zuiden van het stuwwallencomplex. Bij Paasloo 
werden deze afzettingen vooral afgezet aan de westkant tegen de keileemrug aan, volgens de 
bodemkaart van de ruilverkaveling. Na het Weichselien volgde het Holoceen (10.000 BP-nu), een 
periode die gekenmerkt werd door het ontstaan van grote veenmoerassen ten westen van het 
dekzandgebied en ten zuiden van Paasloo. Deze veenmoerassen vormden zich in de laagten van het 
landschap. Op het stuwwallencomplex ontwikkelde zich tijdens het Holoceen een groot bosgebied op 
hetzelfde moment dat het veen vormde in de laagten. Deze veenmoerassen en bosgebieden werden 
in de eeuwen hierna door de mens aangetast.  
 

5.2. Het 19e-eeuwse landschap 
 
Kijkend naar de kadastergegevens van 1832 valt te zien dat het fysisch-geografische landschap volledig 
is veranderd door menselijk ingrijpen. De veenmoerassen rondom Paasloo zijn in cultuur gebracht met 
sloten. De percelen die voortkwamen uit de voormalige veenmoerassen werden gebruikt als weiland, 
hooiland of ze werden verveend. Eén van deze veenontginningen is die van De Hare, echter werd in 
deze veenontginning ook akkerbouw bedreven omdat deze op een hoger plek in het landschap lag. 
Verder valt te zien dat de oorspronkelijk bossen op het stuwwallencomplex geheel zijn verdwenen. De 
bossen heeft men omgezet tot akkers, weilanden, heidevelden en hakhoutbossen. Wat opvalt aan het 
bewoningspatroon in Paasloo is dat de boerderijen die voornamelijk langs twee wegen hebben 
gelegen, (1) de ‘Binnenweg’ en (2) de ‘Paasloër Allee’. Deze wegen lagen op de grens van de keileemrug 
van Paasloo. Vooral aan de oostzijde van de ‘Binnenweg’ lagen grotere boerenerven naast elkaar 
boven op de keileemrug. Ze hadden elk hun eigen akkers, weilanden en heide dicht bij de boerderij 
liggen. Dit was anders dan wat we op de rest van het Drents Plateau zagen rond dezelfde tijd. Daar 
waren grote essencomplexen, die aan de rand van het dorp lagen en waar men verdeeld over het 
complex eigendommen had. Daarnaast waren er grote heidevelden die gemeenschappelijk begraasd 
werden met schapen die door een dorpsherder werden meegenomen het veld op. Vermoedelijk is dit 
verschil ontstaan door de grote invloed die de adel had in Paasloo. Veel erven behoorden in 1832 tot 
een grootgrondbezitter, waarbij de erven van Aarsen het meest in het oog springen. Zij bezaten grote 
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delen van het zuidelijke gebied van Paasloo, waaronder grote hakhoutbossen op rabatten die de 
laagten van het landschap grotendeels kenmerkten. Niet alleen in de laagten waren er hakhoutbossen, 
ook op de hoge droge gronden in het noorden legde men hakhoutbossen aan. Deze hakhoutpercelen 
werden in de OAT’s vaak aangeven als hakhout met heide, dit hakhout werd echter niet op rabatten 
gezet. Voorts waren ook deze hakhoutbossen veelal in handen van mensen die van buiten Paasloo 
kwamen. 
 

5.3. Het landschap voor 1800 
 
Het landschap wat te zien valt in de 19e eeuw is voortgekomen uit eerdere ontwikkelingen. Zowel de 
veenontginningen als de boshoeve ontginningen zijn te herleiden naar de volle middeleeuwen. Van de 
veenontginningen rondom Paasloo is bekend dat deze door de bisschop van Utrecht zijn uitgegeven, 
vermoedelijk zijn de ontginningen van De Hare en Paasloo ook uitgezet door de bisschop. De naam 
‘Paasloo’ stamt mogelijk al uit de vroege middeleeuwen. Plaatsnamen die eindigen op het suffix ‘loo’ 
stammen namelijk uit deze periode. Vermoedelijk is het oorspronkelijke bos bij een licht-halfopen 
bosgebied geweest, waar men aanvankelijk bosbeweiding toepaste. Mogelijk verwijst het prefix ‘paas’ 
naar deze beweiding. In het latijn is laten beweiden namelijk ‘pascĕre’. Het latere dorp is waarschijnlijk 
naar deze bosweide vernoemd.  In dit landschap van bosweiden zijn er percelen uitgezet op de 
keileemruggen, die vermoedelijk nog begroeid waren met hoog-opgaand bos. Boerderijnamen als 
‘Holtinghe’ en ‘Rotterdinghe’ geven aan dat de boerderijen zijn ontstaan op een erf waar een dicht bos 
moet hebben gestaan wat gerooid is voor de boshoeve ontginning. Dat we te maken hebben met een 
boshoeve ontginning komt naar voren uit de door houtwallen omgeven rechte erven, die op een rechte 
lijn naast elkaar liggen. De ontginningsas van Paasloo moet de ‘Binnenweg’ en de ‘Paasloër Allee’ 
gezamenlijk zijn geweest. Of de ontginning in één of meerdere fasen is verlopen, is echter niet bekend. 
Wel is duidelijk dat bij de kerkafscheiding in 1336, Paasloo bestond uit éénentwintig erven. Van een 
aantal van deze erven kunnen we aardig bepalen waar deze moeten hebben gelegen, maar voor het 
grootste gedeelte nog niet. Wel weten we dat de erven individueel akkers hadden liggen rondom de 
eigen boerderij. Mogelijk waren deze akkers van nature erg nat. Daar wijzen namelijk de kerkelijke 
belastingen op, met afdrachten van haver aan de moederparochie Steenwijk. Ander grondgebruik was 
gezamenlijk in het begin. Zo ging men met kuddes vee de bossen in en de meent op. Naarmate deze 
bossen verschraalden, veranderde deze in heide die voornamelijk in het noordelijke deel van Paasloo 
te vinden was. Vermoedelijk had men ook gezamenlijke bossen voor hout, maar doordat de druk op 
de omgeving toenam moet dit zijn veranderd naar meer individueel gebruik.  
 
Bij de komst van de kerk had Paasloo nog geen wereldlijk zeggenschap; dit veranderde in 1438 toen 
Paasloo een eigen schoutambt werd. Daarbij kreeg het dorp ook een weekmarkt en twee jaarmarkten 
in Oldemarkt. Door deze markten groeide de nietszeggende plaats uit tot een handelsnederzetting die 
Paasloo overvleugelde en werd de kerk verplaatst in 1489 van Paasloo naar Oldemarkt. Echter bleef 
het kerkgebouw in Paasloo wel in gebruik als kapel.  
 
Na de Reformatie veranderde er veel in Noordwest-Overijssel, veel van de erven die tot kloosters 
toebehoorden, kwamen in handen van de Staten van Overijssel. Van de Staten van Overijssel kwamen 
een aantal goederen in de handen van de adel, zo ook in Paasloo en De Hare. In deze twee 
nederzettingen ontstonden na de Reformatie twee havezaten, genaamd ‘Huis De Hare’ en ‘Huis te 
Paasloo’. De adel veranderde in de loop van de jaren het landschap rondom de havezaten door middel 
van de aanleg van allées en hakhoutbossen. Hierdoor werd het in de middeleeuwen ontstane 
landschap aangetast.  
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5.4. Eindconclusie en discussie 
 
Het landschap rondom Paasloo is in de loop van de eeuwen sterk veranderd. De mens heeft grote 
ingrepen gedaan aan de natuurlijke beginsituatie, zowel in het veengebied ten zuiden en westen van 
de keileemrug als in de bossen op de keileemruggen zelf. In Paasloo werden deze bossen gebruikt voor 
beweiding van vee, waardoor de bossen verschraalden en er een halfopen bosgebied ontstond. Tot 
zover lijkt de geschiedenis aardig op die van Drentse dorpen, echter dit verandert als er een boshoeve 
ontginning wordt uitgezet door de bisschop van Utrecht in de volle middeleeuwen. Deze van bovenaf 
aangestuurde ontginning zorgt voor een rationelere indeling van Paasloo dan die van esdorpen in 
Drenthe. Dit betekende niet dat het gebruik van het landschap erg anders was dan die van andere 
dorpen op het Drents Plateau. Ook in Paasloo werden de voedselrijkere bodems, waar keileem rond 
de 80 centimeter in de bodem zat, gebruikt voor akkers. Het verschil met Drentse dorpen was echter 
dat de akkergronden van de boeren rechtstreeks bij de boerderij lagen in plaats van op een 
gemeenschappelijk es aan de rand van het dorp zoals bij de esdorpen. Wel zijn de ontstaans- en 
gebruikswijzen van de heide en meent overeenkomend met die van Drenthe. Zo is de heide ontstaan 
uit overbeweiding in het licht-halfopen bosgebied. Ook worden, net als in Drenthe, rondom Paasloo 
de aaneengesloten stukken heide aangeduid als veld en werden deze met schapen begraasd. Verder 
ontstonden er in de droogdalen tussen de keileemruggen en de waterstroompjes ook 
gemeenschappelijke graslanden die door rundvee werden begraasd. Ook komt de geschiedenis en 
locatie van de middeleeuwse hakhoutbossen overeen met die van Drentse esdorpen. Deze liggen 
namelijk op een plek waar de keileem ondiep zat en hierdoor was deze plek erg nat en rijk aan 
voedingsstoffen.  
De aanwezigheid van de grootschalige veengebieden rondom Paasloo en de nabijgelegen rivier de 
Linde hebben daarnaast grote invloed gehad op de ontwikkeling van het dorp. Er liggen relatief veel 
veengebieden in het oorspronkelijke kerspel en relatief weinig heidegebieden in vergelijking tot 
Drenthe. Maar echte grote verschillen ontstaan pas met de opkomst van Oldemarkt als handelsplaats. 
Hierdoor verandert er veel in het overwegend op agrarische zaken gerichte bestuur. Daarnaast 
beginnen bewoners uit Oldemarkt stukken grond op te kopen in Paasloo.  
Een andere grote verandering is de komst van twee havezaten. Deze twee havezaten hebben veel 
bezittingen in het zuidelijke gebied van Paasloo en zetten het landschap daar naar hun hand. Zo legt 
men allées en grote hakhoutbossen aan, die tot in de 19e eeuw beeldbepalend waren. Doordat grote 
delen van het dorpsgebied niet in handen waren van de dorpsbewoners, maar van investeerders van 
buitenaf is het eigendom steeds meer versnipperd. Voorts heeft men de heide al in 1832 verdeeld en 
grote delen van de oorspronkelijke heide zijn dan al ontgonnen.  
 
Door deze ontwikkelingen valt er te stellen dat het landschap van Paasloo afwijkend is van de rest van 
het Drents Plateau. Dit verschil is door de tijd heen zo gegroeid. Waar Paasloo van oorsprong lijkt op 
Drentse esdorpen qua landschappelijke indeling, is dit sterk veranderd met de opkomst van Oldemarkt 
als handelsplaats en met de komst van de adel in het gebied. Om de middeleeuwse beginsituatie van 
het landschap beter te kunnen begrijpen, is extra onderzoek nodig op verschillende vlakken.  
 
Ten eerste zou het goed zijn om nog diepgaander archiefonderzoek te doen. Daarbij zijn een aantal 
belangrijke onderzoeksthema’s. Zo moet er gekeken worden naar de genealogie van de families in 
Paasloo om een beter beeld te krijgen van de bewoningsgeschiedenis van de boeren erven. Mogelijk 
kunnen daarbij meer of zelfs alle locaties van de middeleeuwse erven worden vastgesteld. Verder zou 
het goed zijn om na te gaan wat voor invloed de bisschop had op het gebied door de uitgiften van 
ontginningen en hoeveel invloed hij had nadat de uitgiften waren uitgegeven. Vragen die hierbij 
omhoog komen zijn: ‘Hoeveel bezit had de bisschop in de uitgegeven ontginningen?’, ‘Hoeveel bezit 
hadden lokale adel in de uitgegeven ontginningen?’ en ‘Wat was de invloed van het kapittel van 
Steenwijk en andere kerkinstanties in het Oversticht op Paasloo?’. Door deze vragen te beantwoorden, 
zouden de rechtsverhoudingen in Paasloo en omliggende dorpen duidelijker moeten worden. 
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Naast verder archiefonderzoek zou het ook waardevol zijn om archeologisch onderzoek te doen om 
een beter idee te krijgen over de middeleeuwse situatie. Bij een dergelijk onderzoek zou er gekeken 
moeten worden waar mogelijke oudere boerderijen hebben gelegen. Tegelijkertijd zou er een 
paleobotanisch onderzoek moeten worden gedaan naar de oorspronkelijk bosbodem. In deze 
bodemlaag kan men sporen van de planten uit het middeleeuwse landschap terugvinden. Hiermee kan 
men het oorspronkelijke fysische-geografische landschap reconstrueren. Daarnaast zou het goed zijn 
om tijdens ditzelfde onderzoek na te gaan wat de herkomst is van dekzanden boven op de 
keileemruggen. In het geval van Paasloo zouden deze sedimenten een herkomst kunnen hebben uit 
het oostelijke rivierengebied of uit het Rijn stroomgebied. Er zit een groot verschil in rijkdom tussen 
deze sedimenten, wat een verklaring zou kunnen geven over de ontwikkeling van een bepaalde 
bosvegetatie. 
Voorts zou het goed zijn om ook paleobotanisch onderzoek te doen naar de houtwallen in het gebied. 
Hierbij is het belangrijk om na te gaan uit welke tijd deze houtwallen stammen en welke vegetatie 
hierop heeft gestaan door de eeuwen heen. Het is waardevol om dit ook te onderzoeken bij de wallen 
in het Braambos, om na te gaan wanneer dit bos is geprivatiseerd.  
Tot slot zou het goed zijn om andere dorpsgebieden op het stuwwallencomplex van Steenwijk te 
onderzoeken om te kijken of er overeenkomsten zijn tussen deze dorpen en Paasloo. Als er veel 
overeenkomsten zijn, kan er mogelijk een beter beeld geschetst worden over de landschappelijke 
geschiedenis van de regio.  
 
Ondanks de vele mogelijke onderzoeken die nog kunnen worden gedaan naar aanleiding van dit 
onderzoek, heeft dit onderzoek een bijdrage geleverd om het nog vrijwel onbekende zandlandschap 
in Kop van Overijssel beter te begrijpen. Het onderzoek laat zien dat het stuwwallenlandschap van 
Paasloo erg bijzonder is en afwijkt van de rest van het Drents Plateau, doordat hier een boshoeve 
ontginning is ontstaan in plaats van een esdorp. 
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Bronnenlijst 
 

Afkortingen 
 
AAD = Archief Abdij Dickninge 
ANHS= Archief van de Nederlands Hervormde Gemeente te Steenwijk 
CO= Collectie Overijssel 
CSC= Het Cartularium van de Sint-Clemenskerk 
GA= Gelders Archief 
MNL=Middel Nederlands 
OAT= Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel 
OFRI= Oud Fries 
OGD= Oorkondeboek Groningen Drenthe 
ONL= Oud Nederlands 
SAK= Stadsarchief Kampen 
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Bijlagen 
 

Bijlage 1: Foto’s CSC folio 71 en 71v 

 



68 
 

 



69 
 

Bijlage 2: Transcriptie CSC folio 71 en 71v 
Geel = boerderijnaam 
Groen = Bewoner boerderij 
Rood = Eigenaar boerderij 
Blauw = Eigenaar en bewoner boerderij 
 
Anno .ud 1508 .ant dud deraiiuset paplus(of)d diffetc.lo(of)am. 
Paeslea sebus / usa ..o. ontegia oesposic esus scebar de hanena endeus 
a’men debila et horiusa …. Lapsis h… et .'diolid et pessessuloo 
evlu’gen n(of)moia’.er ssiska con(of us)snila fiirut’ va.aka et ….. sark. .ut 
igit’ .e’uo…er onid plorhiano.ed et ip’ela d.a.lud eppo scia con(of us)ur’ln’ 
fut con(of us). Elbaldus hebelen schultelus ibid’ rei.a.late’ ip uutiusd a ‘gesni. 
Et seino.bus .n’ prorhied paesloe inconuiret’ er(n/m)oia’p’diuldet 
Possessblod Si dud .sualo’d pio’ka.n’ meiidiid. Et e.. uuand.. kadret 
.ut fet … len…d scibseusuo’k’ 
 
Item Rossinghe daer Gherit Cleys woent ende hoert toe Heymen 
Hoyer 1½  scep’[el] Haue[re]n’ 
Item Westebringhe dair Otto Henrixs. woent ende hoert toe erffg’ 
Volker Timens. inder Kuenre [=Kuinre] 1½  scep’[el] Haue[re]n’ 
Item Schurkinghe dat Iohan Schuerinck toe hoert ende seluir 
bewoent 1½  scepel haue[re]n’ 
Item Rotterdinghe dat Meyne  Hueghens toe hoert ende seluir 
bewoent  1½  scep’[el] haue[re]n’ 
Item then belte daer peter lambers woent ende hoert toe Heymen 
Hoyer 1½  scep’ hauen’ 
Item ther crucht  (mss toch: Rucht) dair groete wolter woent ende hoert Iacob Hoyer 
toe 1½  scep’ hauen’ 
Item Holtinghe dair Iohan timens. Woent ende hoert toe Su[n]te Brigitten 
cloester toe Campen 1½  scep’ hauen’ 
Item Iestebringhe dair Hermen Zyghers. woent .ende hoert toe Sunte 
Ghartrude gasthuyss toe Campen 1½  scep’ hauen’ 
Item Wolberdinghe dat Lambert Anders erffghenaem’[en] toe hoert 
ende bewoenen 1½ scep’ hauen’ 
Item Plimpinghe dat Vrederik Smedinck hoert ende bewoent Ende 
wert nu gheheten toe Smedinghe 1½ scep’ hauen’ 
Item Hovinghe dat Hugho Hoevinghe toe hoert ende seluer nu 
bewoent 1 scepel rogg. 
Item Baffinghe goet dat Iohan Heytkens seluer toe hoert Ende  
bewoent ½ scep’ rogg. 
Item Vrederkinghe dair nyemant op woent Ende hoert Lamme Tytg. 
met Tytg. Iohanss. erffghenaeme’[n] halff / Arent Henrixs. Ende Claes 
Smedincks. erffg’ hal [had wrs. doorgehaald moeten worden] 1½ scep’ hauen’ 
Item Lenekinghe dair Arent Pute op woent ende hoert Reyne Benens. 
met horen kynder[en] 1½ scep’ hauen’ 
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Item Haghinghe dair Arent Peters op woent ende hoert Alyt Menen 
ende Ioha’[n] Bruyns halff/ Lamme Tytg. met Tytkg. Iohans. erffg’ 
Halff [wrs vergeten door te halen] 1½ scep’ hauen’ 
Item Wolderdinghe bewoent nyema[n]t’ mer [=maar] hoert Iohan Heytke[n]s 
Halff / Ende Iohan Lude’[n]s erffg. Toe blesdike/ mit Arent Henrixs 
toe Paesloe ende Wybrant Astebringhe erffg’ toe Blesdike/ halff  
Ende wort nu gheheten  guet 1½ scep’ hauen’ 
Item Astebringhe dair Johan Astebringhe de dreedeele of toe[<>] 
behoert ende bewoent/ dat vurde paert hoert Gherryt Astebringe 
Ende wort van sin[en]’ meyer [=pachter] bewoent toe saemen 1½ scep’ hauen’ 
Item Amekinghe dair Luytken Arents. op woent Ende hoirt Claes  
Hoyir halff/ ende hem selue[n] halff 1½ scep’ hauen’ 
Item Lantinghe dair Arent Henrixs. seluer op woent ende toe 
hoirt 1½ scep’ hauen’ 
Item Hebinghe dat Tymen ende Gherryt Astebringhe toe hoert ende 
selffs bewoinen 1½ scep’ hauen’ 
Item Roberdinghe dair Wybe Siwirs woent ende hoirt dat conue[n]t 
sunte Brigitten  toe Campen 1½ scep’ hauen’ 
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Bijlage 3 : Transcriptie SAK tg.00324, inv. 1, nr. 19. 
 
Wolberdinge geleegen inden gerecht van Paesloe daer naast gelandet ende geleegen zijn Oostert ende 
Zuidert Sint Geertruden Gasthuis te Kampen. Noordert die Kerksteege. Westert Jonker Cairle van den 
Toutenborg wech. 
vant ende over vijer dagmaeden leege landes geleegen inde gherichte van Isselhamme inde Vrostraete 
[Kalenberg] daer naast gelant is Noordert Jan Harmen Zygers. Zydert Meyne Lubberts strekkende vant 
pat anden Hoegenwech Ende desse voorss achte golden gulden 
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