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Voorwoord 
 
Mijn keuze om voor het Oost-Nederlands Plateau te kiezen kwam niet uit de lucht vallen.  
Telkens als ik vanuit Lichtenvoorde via Vragender richting Winterswijk fietste moest ik de rand van het 
Oost-Nederland Plateau op ‘klimmen’. Eenmaal in Winterswijk aangekomen was ik geïntrigeerd naar 
het kleinschalige cultuurlandschap en wilde meer weten te weten komen over de agrarische 
geschiedenis van dit gebied. 
 
Voor sommigen leek het een gewaagde keuze om het onderwerp essen en bouwlandkampen te 
kiezen. Hét onderwerp waar prof. dr. ir. Spek uitvoerig aandacht aan heeft besteed in zijn proefschrift 
Het Drentse Esdorpenlandschap. Maar dat viel reuze mee, juist dit onderwerp heeft mij door zijn 
ervaring verder gebracht dan ik in eerste instantie had gedacht, waarvoor mijn dank. 
 
Een aantal personen in het bijzonder ben ik een dankwoord verschuldigd. 
Dr. Pieter Ketner wil ik bedanken voor het kritisch doorlezen van mijn concepten. Als oud docent 
verbonden aan de Wageningen Universiteit wist hij op kritische, maar opbouwende wijze mijn 
werkstuk bij te schaven. Mijn oud Dienst Landelijk Gebied collega’s; ing. Danny Meus die op de meest 
vreemde GIS vragen toch altijd weer een passende aanpak wist te verzinnen. Louis Lansink heeft 
meegeholpen met het bodemkundig veldwerk en de interpretatie. Ook ing. Gerard Buitink, mijn 
voormalige gebiedsmanager, wil ik bedanken. Hij vond het namelijk een goed idee om deze opleiding 
te starten en heeft zich hiervoor ingezet. Daarnaast wil ik mijn werkgever het Ministerie van 
Economische Zaken bedanken, die het mede mogelijk heeft gemaakt. 
 
Daarnaast nog dank aan een aantal mensen die mij hebben geholpen bij mijn onderzoek. 
Archivaris dhr. P. Meerdink van het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, die zeer hulpvaardig was 
om mijn diverse vragen te beantwoorden. De heer drs. J.B. te Voortwis die mij waardevolle 
archieftoegangen heeft aangereikt aanvullend op zijn publicatie Winterswijk onder het vergrootglas. 
Ing. K. Meinderts, beleidsmedewerker van de gemeente Winterswijk voor de GIS dataset van de 
cultuurhistorische atlas van Winterswijk. De heren van de Wageningen Universiteit ing. F. de Vries en 
ing. G.J. Maas voor het beschikbaar stellen van de detail geomorfologische kaart en de boordata-set in 
GIS. Dr. A.H.G. Schaars en drs. L. Maas auteurs van de boerderij- en veldnamen uitgaven, die mij 
hebben geholpen om verklaringen voor de veldnamen te achterhalen en te interpreteren. Maar zeker 
ook de grondeigenaren waar ik veldbodemkundig onderzoek mocht doen. 
 
Tot slot wil ik mijn ouders bedanken, die mijn eindconcept aandachtig hebben gelezen en goede tips 
hebben gegeven. Maar zeker ook mijn vriendin Ingvild die mij heeft gesteund om deze studie te doen 
en veel geduld heeft gehad in de vele uren die ik op mijn studeerkamer heb doorgebracht.  
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H1 Inleiding 

1.1 Aanleiding tot het onderzoek 

Het landschap van de Oost-Achterhoek spreekt bij velen tot de verbeelding. Dit landschap heeft een 
overwegend agrarisch karakter met kenmerkende Saksische boerderijen. Er is een grote variatie aan open 
en gesloten landschappen met essen, bouwkampen, weilanden, houtwallen, lanen, oude loofbossen en 
meanderende beken. Op veel plekken kan men hier nog ruimte en rust vinden. Oost-Achterhoek kent een 
rijke historie waar we buiten in het veld nog veel van kunnen zien. We zien het product van de 
wisselwerking van de natuur en de mens. Als we een eeuw terug in de geschiedenis zouden duiken dan zou 
het landschap er compleet anders uit zien. De mens richtte zijn landschap zo optimaal mogelijk in voor de 
behoefte die hij op dat moment had. De bewoners probeerden zichzelf een zo goed mogelijk bestaan te 
verschaffen door het landschap zo maximaal mogelijk te benutten. In vroeger tijden gebruikte men het 
landschap naar zijn natuurlijke mogelijkheden.  
Een kenmerkende soort voor het kleinschalige extensieve agrarische landschap (met graangewassen op de 
akkers) is de Ortolaan, die tot 1994 in de Achterhoek als broedvogel voorkwam. Het laatste broedgeval 
werd vastgesteld in Aalten (afb. 1.1).1  
 

 
Afbeelding 1.1: Mannetjes Ortolaan. 

Korte inleiding op hoofdthema van de studie 
Akkers hebben altijd een belangrijke rol gespeeld in de basisbehoeften van de (boeren)bevolking.  
Zij vormden de spil waar het gehele landbouwsysteem om draaide. Op de akkers moesten producten 
geteeld worden zodat men voldoende voedsel had om de winter door te komen. Het omliggende landschap 
stond ten dienste van de bemesting van deze akkers. Maar welke rijke historie herbergen deze akkers? Hoe 
zijn de bouwlanden van het Oost-Nederlands Plateau ontstaan en wat was de relatie met het omliggende 
landschap? Door in te zoomen op de buurtschap Kotten en door een detailstudie van een 
bouwlandcomplex in zuidoost Kotten in Winterswijk zal de geschiedenis van deze bouwlanden deels 
ontrafeld worden.  

                                                           
1 Hustings & Vergeer, 2002, 492-493. 
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1.2 Stand van onderzoek  

1.2.1 Open akkercomplexen in Nederland 

Er is volgens Spek in Gelderland maar weinig onderzoek gedaan naar de ontstaansgeschiedenis van essen. 
De onderzoeken die gedaan werden hadden meer een archeologisch karakter of hadden betrekking op de 
ouderdom van de plaggendekken.2 Spek geeft een overzicht van de stand van onderzoek (historisch-
geografisch) in Noord-West Europa en Nederland en focust hierna op de provincie Drenthe. In Nederland 
onderscheidt hij twee tijdsperioden, de periode 1940-1970 en 1970-2000. Deze indeling heeft hij gemaakt 
omdat er volgens hem nauwelijks onderzoek is gedaan vóór de Tweede Wereldoorlog naar de ontstaans- 
en gebruiksgeschiedenis van de aanwezige open akkercomplexen in Nederland. Hieronder volgt een korte 
uiteenzetting van zijn bevindingen.3 

Periode 1940-1970 
Op de Veluwe onderzocht W.A.J. Oosting de ouderdom van bouwlanden (1940) en verdiepte zich in 
heideplaggen (1942). 4 In 1946 richtte C.H. Edelman de Afdeling Historische Geografie op binnen de 
Stichting voor Bodemkartering, een dienst die het jaar ervoor opgericht was. De aanleiding hiervan was dat 
de ruimtelijke patronen en ontstaansgeschiedenis van de Nederlandse bodem zonder de historische 
geografie niet verklaard konden worden. In 1944 verscheen het boek van landschapsarchitect J.T.P. 
Bijhouwer: Het Nederlandsche Landschap en zijn oude ontginningen. Hier kregen de essen van de 
zandgebieden ook aandacht hoewel men niet inging op de genese van de essen.5 Daarna volgden nog 
studies over perceelvormen in Nederland in 1952 (Hofstee en Vlam), en eind jaren vijftig werd er soortgelijk 
onderzoek gedaan door C.H. Edelman en A.W. Edelman-Vlam. In 1964 deed A.W. Edelman-Vlam en A.D.M. 
Veldhorst onderzoek naar de geschiedenis van landbouw en landschap in Drenthe. A.D.M. Veldhorst 
publiceerde in 1965 een historisch-geografische studie van het Nationale Park De Hoge Veluwe. B.A. 
Marsman (1968) bestudeerde vervolgens de historische bouwlanden binnen het Nationale park de Hoge 
Veluwe. Hij ontdekte dat binnen zijn onderzoeksgebied ophoging door plaggenbemesting voor een 
belangrijk deel in de nieuwe tijd heeft plaatsgevonden. 

Periode 1970-2000 
Spek concludeert dat cultuurhistorisch onderzoek en beleid door middel van de historisch-geografische 
landschapstypologie, dominant in de jaren zeventig en tachtig, weinig tot geen bijdrage hebben gehad voor 
de bestudering van de ontstaansgeschiedenis van landschappen. Hierdoor raakte het onderzoek naar de 
ontstaansgeschiedenis, met name in Hoog-Nederland, achterop. 
J.C. Pape (veldstudie in de jaren zestig) dateerde een plaggenbodem door Koolstof-14 bepalingen bij de 
Ginkel ten oosten van Ede en publiceerde in 1970 en 1972 over dit onderwerp.6  
Gottschalk was een van de weinigen die publicaties schreef (1970 en 1976), waarin de open 
akkercomplexen centraal stonden. Hij publiceerde over de ontginningen en de nederzettingsontwikkeling 
van Soest en Hees in de provincie Utrecht.7 Daarna volgden nog andere onderzoekers zoals archeoloog H.A. 
Heidinga in de jaren tachtig, die probeerden een datering aan de plaggenopbouw te geven. 8 
Met het aantreden van J.A.J. Vervloet in 1988 (Hoogleraar Historische geografie aan de 
Landbouwhogeschool Wageningen) was er wel belangstelling, maar weinig ruimte voor fundamenteel 
onderzoek naar de ontstaansgeschiedenis van de Nederlandse zandlandschappen.  
Er was slechts zijdelings aandacht voor de open akkercomplexen in Nederlandse zandgebieden. Maar toch 
verschenen tal van nieuwe onderzoeksgegevens in de artikelen en beleidsgerichte onderzoeksrapporten 
van Stiboka (Stichting voor bodemkartering) en het DLO -Staring Centrum (Dienst Landbouwkundig 
Onderzoek). In de jaren tachtig en negentig van de 20e eeuw kwam er vanuit de archeologische en 

                                                           
2 Spek, 2004, 650. 
3 Idem, 606-653. 
4 Idem, 2004, 754. 
5 Idem, 642-644. 
6 Idem, 755. 
7 Idem, 645. 
8 Idem, 756. 
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historische hoek steeds meer kritiek op het gebruik van 19e eeuwse kadasterkaarten die historisch 
geografen gebruikten. Men kwam erachter dat er te weinig rekening werd gehouden met de sterke 
dynamiek van het cultuurlandschap. Spek gaat nader in op het belang van middeleeuwse archeologie voor 
de ontstaansgeschiedenis van de open akkercomplexen in de zandgebieden. Hij haalt de meest relevante 
studies in elke regio aan.9  
 
In het artikel: Some aspects of open fields in the southern part of the province of Limburg (1988) schrijft       
J. Renes dat er weinig aandacht was in Nederland voor het oosten van het land. Men hield zich met name 
bezig met Laag-Nederland en de veengebieden.10 Dit artikel verscheen naar aanleiding van zijn publicatie in 
1988: De geschiedenis van het Zuid-Limburgse cultuurlandschap. Hierin schetste hij de 
langetermijngeschiedenis van het Zuid-Limburgse landschap. Een groot deel van dit boek gaat over de 
invloed van de mens op het landschap, met daarbij ook aandacht voor het landbouwsysteem en met name 
de verkaveling.11 Renes concludeert dat er over de bedrijfsvoering in de Hoge Middeleeuwen weinig 
bekend is. Hoe de bouwlanden eruit hebben gezien is niet duidelijk. Men gaat ervan uit dat de akkers in de 
14e en 15e eeuw vaak sporen van walletjes en greppels hadden door de wijze van ploegen. Deze kenmerken 
zijn in latere periodes uitgewist door egalisatie van akkerpercelen.12 Daarna verschijnt zijn proefschrift 
Landschappen van Maas en Peel in 1999.13 In beide studies van Renes komen essen/bouwlanden ter sprake 
maar de focus ligt op het totale beeld van het landschap en zijn bewoning. 
 
In 1995 doet D.G. van Smeerdijk palynologisch onderzoek in Wolfheze. Hieruit blijkt dat er boekweitpollen 
tot onderin het cultuurdek voorkomen waardoor ophoging met plaggenmest niet vóór de late 
middeleeuwen kan hebben plaatsgevonden.14 

Periode 2000-2016 
In 2007 verscheen het rapport: Essen in zicht; essen en plaggendekken in Nederland geschreven door Van 
Doesburg et al., een uitgave van de Rijksdienst voor archeologie, cultuurlandschap en monumenten. De 
aanleiding voor dit rapport was het door de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek 
gehouden symposium van 2006: Plaggendekken en het essenlandschap nader bekeken. 15  
In deze publicatie wordt een overzicht van de huidige stand van kennis gegeven met betrekking tot de 
archeologische karakteristieken van de Nederlandse essen en de genese en structuur van zowel 
essenlandschappen als plaggendekken. Men schetst het beleid van verschillende provincies met betrekking 
tot essen. Ook geeft men aan dat een eensluidende terminologie voor essen, plaggenbodems, 
plaggendekken en enkeerdgronden van essentieel belang is voor een goed begrip tussen onderzoekers. 
Men neemt hier de zienswijze betreffende de opbouw van een plaggendek van Spek (2004) over zoals 
beschreven in zijn dissertatie. Spek onderscheidt een bouwvoor, overige plaggenlagen, overgangslaag en 
het natuurlijk begraven profiel (afb. 1.2).16  
Voor Oost-Nederland wordt een overzicht van de essen en plaggendekken gegeven vanuit archeologisch 
perspectief. In de volgende paragraaf wordt hier nader op ingegaan. 
 
 
 
 
 
 

                                                           
9  Spek, 2004, 645-647. 
10 Renes, 1988, 161. 
11 Renes, 1988, 81-84. 
12 Idem, 22-124. 
13 Renes, 1999, 164-178. 
14 Spek, 2004, 756. 
15 Doesburg et al., 2007, 53. 
16 Idem, 2, 5-10; Spek, 2004, 815-816 
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Voor de Achterhoek (dekzandgebied / 
rivierengebied) is weinig onderzoek gedaan 
naar de ontstaansgeschiedenis van essen. Het 
onderzoek in Zutphen is een uitzondering op 
deze constatering. Ten zuidoosten van Zutphen 
is in 1996 door Groothedde een archeologisch 
en historisch landschaps- onderzoek gedaan 
(afb. 1.3). Later is er door BAAC in 2008 een 
omvangrijk rapport verschenen, getiteld: 
Geschapen landschap; tienduizend jaar 
bewoning en ontwikkeling van het 
cultuurlandschap op de Looërenk te Zutphen. 
De totale vraagstelling van het onderzoek is te 
omvangrijk om hier kort weer te geven. Wel 
wil ik een aantal punten van Bouwmeester 
et.al vraagstelling eruit lichten. Een aantal 
deelvragen die de gemeente Zutphen 
beantwoord wilde hebben waren: Hoe ziet de 
bodemkundige ondergrond en de 
bodemopbouw van de enk eruit? In welke 
fasen is deze bodemopbouw tot stand 
gekomen en wanneer is men begonnen met de 
ontginning van het gebied? Andere 
interessante vragen zijn: Wat vertellen de 
toponiemen van boerderijen, veldnamen en 
plaatsnamen in en om Leesten ons over het 

Afbeelding 1.3: Locatie van het onderzoek aan de Looërenk in de 
gemeente Zutphen 

Afbeelding 1.2: De onderdelen van een plaggendek volgens Spek. 

Afb.1.2: De onderdelen van een plaggendek volgens Spek. 
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landschap, landgebruik en de bewoners in de perioden waarin de toponiemen ontstonden?17   
In 2009 verscheen voor de provincie Noord-Brabant het boek: Onder heide en akkers met als ondertitel: De 
archeologie van Noord-Brabant tot 1200, door Van Ginkel en Theunissen. Hierin behandelt men de lange 
termijn geschiedenis van het landschap en de wisselwerking van de mens met het landschap, vanaf de 
prehistorie tot 1200. 18 Wiersma (2013) schreef zijn master thesis aan de Rijksuniversiteit Groningen over 
Open akkercomplexen in Friesland: Een interdisciplinair onderzoek naar verspreiding, genese en gebruik 
(1640-1830), met een detailstudie van de ikkers van Westergeest. Hij geeft onder andere een overzicht van 
de essen in Friesland, beschrijft de typologie, het agrarisch grondgebruik, kijkt naar 
grondbezitsverhoudingen en bodemopbouw.19 
 
1.2.2 Onderzoek naar essen en bouwlandkampen op het Oost-Nederlands Plateau 

Er is geen alomvattend onderzoek gedaan naar de ontstaansgeschiedenis van essen en bouwlandkampen 
op het Oost-Nederlands Plateau. Wel zijn er fragmentarisch studies gedaan vooral van de archeologische en 
de bodemkundige zijde. Om mij niet te beperken tot alleen het omvattende onderzoek is getracht een 
overzicht te geven van de verschillende publicaties die direct of indirect een raakvlak hebben met de 
ontstaansgeschiedenis van essen en bouwlandkampen. Hieronder volgt een chronologisch overzicht van de 
personen die onderzoek hebben gedaan naar verschillende aspecten van de ontstaansgeschiedenis van 
essen en bouwlandkampen binnen het Oost-Nederlands Plateau.  
 
W.C.H. Staring (1808-1877) geboren te Vorden, geoloog en 
landbouwkundige, speelde een pioniersrol in het onderzoek naar 
plaggenbodems (afb. 1.4).20 Staring schreef in 1866 als eerste in 
Nederland over plaggenbodems en heeft nagedacht over de 
ontstaanswijze hiervan. Aan de hand van een plaggenbodemprofiel in 
Eibergen maakte hij een inschatting van de gemiddelde jaarlijkse 
ophoging van het bouwland ter plekke. Hij berekende dat er per 
hectare steeds om de twee jaren 35m3, plaggen op de akkers werden 
gebracht om ze vruchtbaar te houden. Ook beschreef Staring dat er 
onder de zwarte bovengrond een akkerlaag aanwezig is uit de periode 
vóór de plaggenbemesting, waardoor hij de eerste was die acht sloeg 
op de fossiele cultuurlagen uit de middeleeuwse periode.21  
 
Op 22 april 1864 werd binnen de Geldersch-Overijsselsche 
Maatschappij van Landbouw de afdeling Winterswijk opgericht. 22  
Tijdens hun vergaderingen komen zaken naar voren die van belang zijn 
om de landbouwontwikkeling in historisch perspectief te plaatsen. 
Een voorbeeld: in een vergadering van 1887 kwam het gebruik van 
kunstmest ter sprake. Men stond hier nogal huiverig tegenover, maar er waren leden die stiekem ’s nachts 
kunstmest strooiden.23 Winterswijks lokaal historicus Krosenbrink (1966) heeft aan de hand van archieven 
een reconstructie gemaakt van de Winterswijkse geschiedenis, onder andere over het gebruiken van en de 
rechten op gemeenschappelijke gronden en de verkoop van markegronden.24  
 
Pape (1966) schreef een artikel over de datering van bouwlanden getiteld: Enige gegevens over oude 
bouwlanden. Hij geeft een overzicht van onderzoekers die de ouderdom van plaggenbodems probeerden te 
dateren. Hij noemt onder andere Oosting, De Roo, Fastabend en Von Raupach, Niemeier en Van der 

                                                           
17 Bouwmeester et al., 2008, 18-19. 
18 Van Ginkel, & Theunissen, 2009, 243-244. 
19 Wiersma, 2013. 
20 Veldink, 1970, 12-16. 
21 Spek, 2004, 756-757. 
22 Krosenbrink,1966, 6. 
23 Idem, 14-15. 
24 Krosenbrink, 1968, 74, 169. 

Afbeelding 1.4: Dr. W.C.H. Staring 1877. 
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Hammen. Pape deed zelf onderzoek middels Koolstof-14 dateringen aan plaggenbodems in Eibergen en 
Beltrum; deze bleken een leeftijd van respectievelijk ca. 65 v. Chr. tot 1300 na Chr. te hebben.25  
 
In de 70-er jaren van de vorige eeuw heeft de Landbouwhogeschool Wageningen, vakgroep Bodemkunde 
en Geologie afdeling Regionale Bodemkunde onder leiding van onder andere de Wageningse 
bodemkundige Van de Westeringh herhaaldelijk veldpractica gehouden in de omgeving van Winterswijk: 26 
Vele studenten hebben toen een vierweeks veldpracticum in de regio Winterswijk gevolgd (tabel 1.1 en afb. 
1.5).  
 

Onderzoeksgebied Jaartal 
Miste 1970 
Woold  Mei - juni 1971 
Ratum Augustus 1971 
Grote Goor 1971 
Kotten Juli 1971  
Westelijk Winterswijk 1972 
Zwanenbroek – Bunninkgoor 1972 
Huppel  1972 
Henxel 1972 
Meddo Zomer 1973 
Bredevoort Zomer 1973 
Korenburg Zomer 1973 

Tabel 1.1: Overzichtstabel van veldpractica van de 
Landbouwhogeschool Wageningen in Winterswijk. In de  
70-er jaren van de vorige eeuw. 
 
Het practicum bestond onder andere uit verkenning van het gebied, gewassenopname, grondboringen en 
grondgeschiktheid analyses.27 Er zijn verschillende rapporten verschenen van de onderzochte gebieden 
(tabel 1.1), die hieronder kort behandeld zullen worden. 
 
Vijverberg en Dijkshoorn hebben in 1971 veldwerk verricht. Het doel hiervan was het vaststellen van het 
oorspronkelijke bodemprofiel onder het esdek maar ook het vaststellen van de kleur en dikte van dit dek. 
Hiervoor werden een aantal essen in het Buurtschap Miste (onder andere Misteres en het essencomplex 
nabij boerderij ’t Brinke) onderzocht. Omdat er mogelijke verschillen verwacht werden tussen grote 
escomplexen, kleinere essen en kampen werden beide gekarteerd. Men is voorzichtig om harde conclusies 
te trekken, maar geeft wel aan dat onder het esdek zowel droge alsook natte profielen zijn aangetroffen. 
De relatie tussen esdek en oorspronkelijk profiel lijkt niet aannemelijk. Voor de kleur geven ze aan dat 
beekeerdgronden en gleygronden (gronden met roestverschijnselen) nooit een zwart esdek hebben althans 
niet binnen hun onderzoeksgebied. Daarnaast is de dikte van het esdek dichtbij de boerderij ’t Brinke het 
grootst, wat als zeer opvallend wordt gekenmerkt.28  
Van de Westeringh gaat ook in op de oude bouwlanden bij Winterswijk. Hij schetst onder andere het 
ontstaan en voorkomen van essen.  
 
Hij gaat ervan uit dat het ontstaan van de es afhankelijk is van de volgende factoren:  

1. hydrologische en topografische ligging; 
2. de rijkdom of armoede van het moedermateriaal en met de hieruit voortvloeiende verschillen in 

bodemprofielen; 
3. de aard van de vegetatie; 
4. het landbouwsysteem. 29  

 

                                                           
25 Pape, 1966, 86-93. 
26 Leenaars, 1972. 
27 Idem, 1972, 1-3. 
28 Vijverberg, 1972, 4. 
29 Leenaars, 1972, 25-26. 

Afbeelding 1.5: Sfeerimpressie veldexcursie ( staf + studenten ) 
Meddo Korenburg 1973. 
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Brinkman en Pons (1972) geven aan dat vele moderpodzolgronden en bruine vaaggronden zijn veranderd 
door de eeuwenlange menselijke activiteit, die al begon in de IJzertijd. Ze liggen nu begraven onder oude 
bouwlanddekken. Men vindt de moderpodzol-B nu nog terug onder de opgebrachte dekken van vele oude 
bouwlanden. Hier en daar komen nog oorspronkelijke moderpodzolgronden (holtpodzolgronden) en bruine 
vaaggronden (vorstvaaggronden) voor, deels omdat feodaal grondeigendom verhinderde dat de boeren de 
daartoe geschikte bruine gronden als bouwland gingen gebruiken. Op andere plaatsen waren de 
oppervlakten holtpodzolgronden en vorstvaaggronden te midden van natte gronden te klein om ze voor 
bouwland te gebruiken.30  
Leenaars (1972) schetst de historische ontwikkeling van het grondgebruik rond Winterswijk. De verspreide 
bewoning verklaart hij door te verwijzen naar het fijne en grillige reliëf van de dekzandruggen.31 Het 
rapport bevat diverse kaarten zoals bodemkaart, leemdieptekaart en bodemgeschikheidskaarten voor 
diverse doeleinden, maar ook een kaart met hierop de essen (afb. 1.6). Tijdens het veldpracticum Meddo-
Korenburg dat in 1973 plaats heeft gevonden door de vakgroep Bodemkunde en Geologie van de 
Landbouwhogeschool Wageningen, werd er vergelijkbaar onderzoek gedaan als in 1972.32 

 
Slicher van Bath (1977) deed onderzoek naar de verhouding tussen ‘Mensch en land in het Oost 
Nederlandse’ gebied gedurende de middeleeuwen. Hij schrijft hierover in deel I met nadruk op de mens 
lettend op de verhouding tussen de mensen onderling ten opzichte van het land. In deel II schrijft hij met 
de nadruk op het land lettend op de omgeving, die de sporen van de menselijke werkzaamheid draagt.33 
Hierin behandelt hij ook de terminologie van ‘esschen, enken en kampen’.34 
                                                           
30 Leenaars, 1972, 28-29. 
31 Idem, 1972, 56. 
32 De Bock, 1974, 15-16. 
33 Slicher van Bath, 1977, Deel I- II. 
34 Slicher van Bath, 1977, Deel I, 1-2. 

Afbeelding 1.6: Verspreiding essen in Oost-Winterswijk volgens veldonderzoek van de Landbouwhogeschool Wageningen In de 70-
er jaren van de vorige eeuw. 
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De geologen M. van den Bosch en H. Kleijer (1978) schrijven over de ontwikkeling van het landschap ten 
oosten van Winterswijk. Ze gaan met name in op de geologische tijdsperioden en waar deze voorkomen. 
Daarbij wordt ook kort ingegaan op het voorkomen van enkeerdgronden.35  
Van den Brand (1981) ( auteur van Winterswijk, landschap en vegetatie, 1981) beschrijft onder andere aan 
de hand van literatuur van Domhof (1953) en Pape (1966) de oude bouwlandgronden. Ook citeert hij 
Oosting (1942), met betrekking tot het potstalsysteem en de jaarlijkse ophoging van bouwlanden. Tevens 
geeft hij een inleiding op het ontstaan van het landschap en de ontwikkeling van landbouw door de eeuwen 
heen.36 In de Toelichting bij de kaartbladen bladen 34 Oost Enschede, 41 West Aalten en 41 Oost Aalten 
(1979 en 1983) uitgegeven door Stichting Bodemkartering behandelt men geologie, bewonings- en 
ontginningsgeschiedenis en wordt een toelichting op de bodemkundige eenheden binnen het gebied 
gegeven. Binnen deze bodemkundige eenheden worden de ‘Dikke eerdgronden’ toegelicht.37 
 
Spek onderzocht de bodemkundige variatie op middeleeuwse akkercomplexen in de pleistocene zand- 
gebieden in Nederland. Voor een detailstudie behandelt hij de Brinkeres te Miste, Winterswijk (afb.1.7). 38  
Spek concludeert dat de Brinkeres oorspronkelijk bestond uit acht aparte ‘eenmansessen’ van drie tot acht 
ha en zes kleinere essen/kampen van een à twee hectare, omgeven door houtwallen. Later werden deze 
houtwallen opgegeven toen ook de lagere delen van het gebied in gebruik werden genomen als 
bouwland.39  

 
Spek toonde aan dat er frequente afwisseling van bruine en zwarte plaggendekken aanwezig was. Hierdoor 
kon de herkomst van de plaggen vrijwel zeker worden vastgesteld.  

                                                           
35 Van den Bosch & Kleijer,2003, 23-24. 
36 Van den Brand, 1981. 
37 Harbers & Rosing, 1983; Stichting voor Bodemkartering, 1979. 
38 Spek, 1988, Deel C, 5-6. 
39 Idem, 15.  

Afbeelding 1.7: Herkomst zwarte plaggendekken (Bunnink Goor) en bruine plaggendekken (Groote Veld) in Miste.  
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Boeren die op de nabijgelegen heide van het Oost-Nederlands Plateau plagden, hadden akkerpercelen met 
zwarte, grindrijke dekken.  
Boeren die in het laaggelegen graslandgebied van het Bunninkgoor plagden, hadden akkerpercelen met 
ijzerrijke, bruine plaggendekken (afb. 1.7). Er wordt een verklaring gegeven aan de hand van de 
Topografisch Militaire Kaart 1850 waar men de plaggen haalde.40 Ook wordt de ontginningsgeschiedenis 
van de es gereconstrueerd. Spek geeft aan dat met behulp van een kadasterkaart uit 1832 de eenmans-
essen nog preciezer kunnen worden bepaald. Maar deze was niet beschikbaar voor de 
onderzoeksperiode.41 
 
Er zijn verschillende boeken uitgebracht waarin de namen van de boerderijen en de veldnamen voor de 
Achterhoek vermeld staan (afb. 1.8). Van belang voor dit onderzoek zijn de uitgaven van Maas et al. over 
Winterswijk (1992), Aalten (2002) en Eibergen (2004) die met hun grondgebied op het Oost-Nederlands 
Plateau liggen. Aan de hand van topografische kaarten van rond 1940, voordat de ruilverkavelingen hun 
intrede deden, zijn veldnamen opgezocht. Hiervoor zijn ook de verpondingskohieren 1646/1647 
geraadpleegd. De in de volksmond bekende toponiemen zijn hierin mede opgenomen; deze informatie is 
aangeleverd door informanten. Ook zijn bij deze publicaties steekproefsgewijs archieven geraadpleegd. Er 
wordt onderscheidt gemaakt in namen voor bouwland, grasland, bossen, hoogten en laagten, woeste 
grond en nieuwe ontginningen, wegen en wateren, vormnamen en vernoemingsnamen.42  
 

 
Te Voortwis (2007) publiceerde twee boekwerken getiteld Winterswijk onder het vergrootglas. Aan de hand 
van vele archiefstukken reconstrueert hij de agrarische geschiedenis van Winterswijk. In deel 1 ligt de 
nadruk op het dorp, in deel 2 op het platteland. Ook wordt er een beeld geschetst van de 
microgeschiedenis van het dorp en platteland in de jaren 1500-1750. Na zijn voorwoord schrijft Te Voortwis 
dat het bronnenmateriaal vaak onevenwichtig is verdeeld: over sommige boerderijen weten we maar heel 
weinig en over andere vrij veel.43  

                                                           
40 Spek, 1988, Deel C , 5-6. 
41 Idem, 11. 
42 Maas &Schaars, 1992, 5, 9-12. 
    Maas & Schaars, 2002,11. 
    Maas et al., 2004, 5, 11. 
43 Te Voortwis, 2007, 5. 

Afbeelding 1.8: Een uitsnede van veldnamen in de buurtschap Kotten. 
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In Essen in zicht; essen en plaggendekken in Nederland van Van Doesburg et al. die in het voorgaande al 
kort is behandeld schetsen Groenewoudt en Scholte Lubberink vanuit archeologisch perspectief de situatie 
in Oost-Nederland. Hieronder valt het Gelders-Overijsselse zandgebied. Groenewoudt en Scholte Lubberink  
concluderen dat niet elk terrein met een plaggendek een es of een enk is. Plaggendekken komen ook voor 
op kleine, laat ontgonnen zandkopjes. Dergelijke individuele ontginningen worden aangeduid als 
kampontginningen, bouwlandkampen of simpelweg kampen.44 ‘Echte’ essen hebben in Oost Nederland 
vrijwel zonder uitzondering een toponiem waarin de elementen ‘es’ of ‘enk’ voorkomen. Er zijn grote 
verschillen in het voorkomen van terreinen met een plaggendek. Het aantal terreinen met een plaggendek 
is in Oost-Nederland hoger dan elders. Dit heeft te maken met het voorkomen van verhoudingsgewijs veel 
bouwlandkampen en kleine essen in deze regio en dat heeft weer te maken met de kleinschaligheid van het 
oorspronkelijke dekzandlandschap.45 Van Doesburg et al. geven een overzicht van het voorkomen van 
enkeerdgronden per archeoregio in hectares (tabel 1.2). Tevens is een berekening gemaakt hoeveel m³ 
grond is opgebracht door de eeuwen heen en wat de gemiddelde dikte van een plaggendek is (tabel 1.3). 
 

Archeoregio Opp. 
enkeerdgronden 
in ha 

Opp. Archeoregio in ha. % enkeerdgrond van de 
gehele oppervlak 

Brabant zandgebied 108.200 501.600 21,6 
Drentse zandgebied 11.000 505.400 2,2 
Limburgs zandgebied 4.100 78.600 5,2 
Overijssels-Gelderse zandgebied 46.500 392.600 11,8 

Utrechts-Gelderse zandgebied 21.400 299.400 7,1 

Totaal 191.200 1.777.600 10,8 

Tabel 1.2: Oppervlakte enkeerdgronden per archeoregio versus het oppervlak van de archeoregio. 
 

Archeoregio Oppervlak
te ha. 

Gemiddelde dikte 
plaggendek in m. 

Opgebracht m. m³ opgebracht 

Brabant zandgebied 108.200 0,8 0,6 649.200.000 
Drentse zandgebied 11.000 0,5 0,3 66.000.000 

Limburgs zandgebied 4.100 0,8 0,6 24.600.000 

Overijssels-Gelderse zandgebied 46.500 0,6 0,4 279.000.000 

Utrechts-Gelderse zandgebied 21.400 0,8 0,4 128.400.000 

Totaal 191.200   1.147.200.000 
 

Tabel 1.3: Oppervlakte enkeerdgronden, de gemiddelde dikte van het plaggendek, gemiddelde dikte van het opgebrachte aantal m³ 
opgebracht zand per archeoregio. 
 
In het proefschrift van archeoloog Van Beek (2009) Reliëf in tijd en ruimte, werkt hij op interdisciplinaire 
wijze om het landschap van Oost Nederland tussen de vroege prehistorie en de middeleeuwen (13.000 
voor Chr. en 1200 na Chr.) te reconstrueren met als leidraad archeologische vondsten uit het gebied. Hij 
gaat specifiek in op het plateau- en terrassenlandschap waar het Oost-Nederlands Plateau onder valt.  

                                                           
44 Van Doesburg et al., 2007, 54. 
45 Idem, 54-55. 



11 
 

Hij geeft aan dat er een relatief lage kennisstand is omdat er slechts enkele opgravingen hebben 
plaatsgevonden.46  
In 2009 verscheen de Cultuurhistorische Atlas Winterswijk van Neefjes en Willemse. Deze auteurs 
beschrijven globaal de essen, bouwlandkampen en plaggendekken aan de hand van de eerder genoemde 
auteurs. Ook behandelen ze de landschapsontwikkeling van de prehistorie tot nu. De cultuurhistorische 
atlas is gemaakt aan de hand van beschikbare literatuur en bronnen. Deze hebben Neefjes en Willemse 
voor een deel in ArcGIS ondergebracht en interdisciplinair bestudeerd. Hierdoor zijn er naar hun mening 
nieuwe inzichten ontstaan. Er is geen nieuw onderzoek gedaan om bepaalde onderwerpen extra uit te 
diepen. Dit is begrijpelijk omdat de gemeente Winterswijk een overzichtswerk wenste met daarin 
aangegeven welk erfgoed men binnen de gemeente heeft.47 In 2010 verscheen het proefschrift van Van der 
Velde (2010): Wonen in een grensgebied.48 Hij beschrijft de archeologie van Oost Nederland in de periode 
500 v. Chr – 1300 na. Chr. en vermeldt de belangrijkste vondsten die hieraan invulling hebben gegeven.  
In het midden van de jaren ’90 werd er door de Rijksdienst Oudheidkundig Bodemonderzoek het 
essenproject geformuleerd. H.J. Scholte Lubberink heeft veel materiaal ontsloten door studies over 
Noordoost Twente, de Graafschap en Winterswijk. Hij gaat ook in op de langetermijngeschiedenis van het 
Oost-Nederlandse cultuurlandschap.49 In deze ‘reeks’ van onderzoek past ook het nog te verschijnen 
proefschrift van Keunen: Eeuwig grensland. Een historisch-geografische studie van Salland en de 
Achterhoek. 
 
In 2012 deed het archeologisch adviesbureau ARC onderzoek naar een bouwlandlocatie in de bebouwde 
kom van Eibergen waar seniorenwoningen gepland zijn. In de C-horizont onder het esdek zijn sporen van 
vroegere bewoning aangetroffen, met name in de hoogst gelegen delen van het onderzoeksgebied. Er werd 
onder andere een boerderij met twee bijgebouwen aangetroffen uit de Midden- en Late IJzertijd.50  
Meijer (2016) beschrijft de historie van het Scholtengoed Oossink in Kotten bij Winterswijk gedurende 800 
jaar.51 Hij gaat hierbij in op de rol van het landgoed door de eeuwen heen, de verschillende eigenaren, 
bijzondere gebeurtenissen, het boerenbedrijf met grondgebruik. Hiervoor gebruikt hij informatie uit 
diverse archieven en de boekwerken van de hiervoor genoemde Te Voortwis (2007). 
Ligtenbarg (2016) geeft onder andere inzicht in de geschiedenis; Scholtengoederen rondom Aalten, 
Dinxperlo en Winterswijk, hij is de eerste die een overzichtswerk heeft gepubliceerd over dit toch veel 
besproken onderwerp.52 
  

                                                           
46 Van Beek, 2009, 395. 
47 Neefjes & Willemse, 2009. 
48 Van der Velde, 2011, 14. 
49 Idem, 269. 
50 De Wit, et al, 2012, 38-39, 43. 
51 Meijer, 2016. 
52 Ligtenbarg, 2016. 
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1.3 Afbakening van het onderzoek 

1.3.1 Gebied 

De begrenzing van het onderzoeksgebied is het Oost-Nederlands Plateau. (afb. 1.9). Voor de begrenzing van 
het Oost-Nederlands Plateau is gekozen omdat dit zowel geologisch en geomorfologisch een geheel ander 
gebied is dan het ten westen lager gelegen dekzandgebied. De begrenzing van het Oost-Nederlands Plateau 
is overgenomen uit de dissertatie Reliëf in tijd en ruimte.53 
 
Voor dit onderzoek is het Oost-Nederlands Plateau binnen de provincie Gelderland als uitgangspunt 
genomen. Hierdoor vallen twee delen van het Oost-Nederlands Plateau, gelegen in de provincie Overijssel, 
niet binnen dit onderzoek. Dit is gedaan om praktische redenen, met name in verband met de ligging in een 
andere provincie waardoor het literatuuronderzoek te omvangrijk zou worden. De detailstudie vond plaats 
in de buurtschap Kotten aan de oostzijde van Winterswijk (afb. 1.9). Hiervoor is gekozen omdat het 
buurtschap Ratum en ’t Woold frequent object van studie zijn waardoor Kotten ten onrechte onderbelicht 
bleef. Ook de beschikbaarheid van detailbodemkarteringen met boorpuntinformatie en beschikbaarheid 
van archiefgegevens speelden een belangrijke rol bij deze locatiekeuze.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                           
53 Van Beek, 2009, Bijlage 1. 

Afbeelding 1.9: Begrenzing onderzoeksgebied Oost-Nederlands Plateau en 
onderzoekgebied de buurtschap Kotten. 
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Er is gekozen om een detailstudie te doen naar het bouwlandcomplex van zuidoost Kotten, dat 
waarschijnlijk verbonden is geweest aan de oudste boerderijen van Kotten namelijk Oossink, Sikkink en 
Buitink (afb. 1.10). Deze boerderijen stammen hoogstwaarschijnlijk uit de periode 1250-1450. 54  
Een korte eigendomstudie, aan de hand van de Kadastrale kaart 1832, wijst uit dat Hendrik Jan Sikkink ( 
Boerderij Sikkink), Hendrik Jan Eefsink ( Boerderij Eefsink) en Joseph Reichman ( Boerderij Oossink) veel 
akkers in bezit hadden.55 Hierover meer in hoofdstuk vijf. 
 

Afbeelding 1.10: Situatie 1843-1845 van het studiegebied te Kotten, met onderzoeksgebied voor de detailstudie. 

1.3.2 Tijdvak 

De nadruk van dit onderzoek ligt op de periode circa 1500-1832. Voor deze periode kan een beeld worden 
geschetst van hoe de bouwlanden zijn ontstaan of al in gebruik waren en iets vertellen over het gebruik van 
deze essen en bouwlandkampen door de eeuwen heen.  
De eerste (gerechtelijke) archiefbronnen stammen uit de 13de eeuw, markenboeken zijn niet beschikbaar 
voor Winterswijk, wel is het Verpondingskohier Winterswijk uit 1647 beschikbaar.56  
Vóór 1500 zijn er bijna geen archiefbronnen beschikbaar die inzichten kunnen geven over hoe men 
bouwlanden gebruikte. De Kadastrale Atlas Gelderland, Winterswijk 1832 geeft een gedetailleerde 
momentopname van eigendom, verkaveling en grondgebruik.. 57 
Een methode om inzicht te krijgen in ouderdom van de bouwlanden (en de start van de plaggenbouw) zou 
men aan de hand van Koolstof-14 datering kunnen doen.58 Helaas is dit een kostbare methode waarvoor de 
benodigde fondsen niet beschikbaar waren. 
  

                                                           
54 Neefjes & Willemse, 2009, 164.  
55 Van de Hoek, 2007, 151-164. 
56 http://www.genealogiedomein.nl/digitaal/Winterswijk_VP_Kotten_Brinkheurne_Kreynck.pdf Geraadpleegd op 22-8-2016. 
57 Van der Hoek, 2007. 
58 Spek, 2004, 788. 

http://www.genealogiedomein.nl/digitaal/Winterswijk_VP_Kotten_Brinkheurne_Kreynck.pdf
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1.3.3 Thema 

Het onderzoek betreft essen en bouwlandkampen met een cultuurdek (plaggendek) op het Oost-
Nederlands Plateau. Het begrip essen en bouwlandkampen dient eerst nader gedefinieerd te worden om 
het thema af te kunnen bakenen. 
 
Voor het begrip essen geeft Spek een definitie die hij opsplitst in vier onderdelen: 

1. Een es is een in het landschap herkenbare en ruimtelijk begrensde eenheid. 
Een es is een ruimtelijke eenheid die landschappelijk en landbouwkundig afwijkt van andere 
onderdelen van het landschap;  

2. Het primaire doel van een es is de teelt van akkerbouwgewassen. Andere functies zoals beweiding 
en houtteelt kunnen voorkomen maar zijn ondergeschikt aan de akkerbouwfunctie. Ook kan de 
akker braak liggen maar met uiteindelijk het doel akkerbouwgewassen te telen; 

3. De es heeft een omvang van meerdere percelen en wordt gebruikt door meerdere eigenaren. 
Wanneer een bouwland slechts uit één perceel bestaat spreken we van een bouwlandkamp. Een 
aantal variaties (qua benaming) ontstaat bij bouwlanden met 2 of 3 eigenaren; 

4. De individuele percelen kennen gewoonlijk geen zichtbare perceelgrenzen zoals houtwallen, 
boomsingels of hekken. De percelen zijn onderling gescheiden door grensvoren, smalle grasstroken 
en grenskeien. Hierdoor kenden de negentiende-eeuwse essen een zeer open landschap.59 

 
Het begrip bouwlandkamp wordt omschreven als individuele laat ontgonnen zandkopjes. Ze worden 
aangeduid als kampontginningen, bouwlandkampen of simpelweg kampen.60 ‘ 
 
Binnen deze studie zullen echter de bodemkundige kenmerken bepalend zijn om essen en 
bouwlandkampen te kunnen duiden. Hierin wordt uitgegaan van bodemtypen die door menselijk toedoen 
een cultuurdek hebben gekregen middels plaggen. Dit wordt aan de hand van bodemkaarten schaal 
1:50.000 en 1:10.000 geanalyseerd. 

1.4 Probleemstelling en onderzoeksvragen 

1.4.1 Probleemstelling 

Er is geen interdisciplinair onderzoek gedaan naar de essen en bouwlanden van het Oost-Nederlands 
Plateau in de periode 1500-1832. De essen en bouwlanden kennen een lange geschiedenis die tot dusver 
onbekend is of vanuit de archeologie en/of geschiedkundige kant (fragmentarisch) onderzocht is. Om de 
historische ontwikkeling van het cultuurlandschap in verschillende perioden te kunnen doorgronden is 
kennis van de historische ontwikkeling van deze bouwlanden onontbeerlijk.  
 
Het doel van dit onderzoek is om door middel van een interdisciplinaire benadering een basis te leggen 
voor het onderzoek naar essen en bouwlandkampen op het Oost-Nederlands Plateau wat hopelijk meer 
mensen zal stimuleren en enthousiasmeren om interdisciplinair onderzoek te doen naar dit unieke stukje 
Nederland. 
 
  

                                                           
59 Spek, 2004, 658-660. 
60 Van Doesburg et al., 2007, 54. 
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1.4.2 Onderzoeksthema’s en onderzoeksvragen 

Er zijn drie onderzoeksthema’s te onderscheiden: 
1. Landschapsopbouw van het Oost-Nederlands Plateau (fysisch-geografisch en historisch-geografisch 

kader). 
2. Essen en bouwlandkampen op het Oost-Nederland Plateau (overzichtstudie). 
3. Opbouw en ontstaansgeschiedenis van de essen en bouwlandkampen in de buurtschap Kotten 

(detailstudie). 

Onderzoeksthema 1: Fysisch-geografische en historisch-geografische landschapsopbouw van het Oost-
Nederlands Plateau 
Binnen thema 1 wordt onderzocht hoe het Oost-Nederlands Plateau is ontstaan aan de hand van fysisch 
geografische processen en er wordt ingegaan op de verschillende landschapstypen. Er wordt een beeld 
geschetst van de prehistorie en vestiging van de eerste boeren op het Oost-Nederlands Plateau. De 
verschillende tijdperken worden doorlopen en de veranderingen in relatie tot de landbouw hierin worden 
geschetst. Daarbij wordt onderzocht hoe het historische cultuurlandschap is opgebouwd in het 
studiegebied en hoe de agrarische bedrijfsvoering is geweest in de periode 1500-1832. 
 
Vragen die naar verwachting beantwoord gaan worden zijn: 
 
Hoe is het Oost Nederlands Plateau fysisch-geografisch ontstaan en opgebouwd, en welke 
hoofdlandschappen kunnen worden onderscheiden? 

a. Hoe is het Oost-Nederlands Plateau fysisch geografisch opgebouwd? 
b. Welke hoofdlandschappen kunnen op het Oost-Nederlands Plateau worden onderscheiden? 

 
Welke bewoningsgeschiedenis kende het Oost-Nederlands Plateau op hoofdlijnen, en hoe ontwikkelde de 
landbouw zich? 

a. Op welke locaties in het landschap vestigden de mens zich om landbouw te bedrijven? 
b. Hoe zag de agrarische bedrijfsvoering in het Oost-Nederlands (dek)zandlandschap er in de periode 1500-

1832 uit? 
c. Hoe was het historische cultuurlandschap op hoofdlijnen opgebouwd rond 1850? 

Onderzoeksthema 2: Essen en bouwlandkampen op het Oost-Nederlands Plateau 
Binnen thema 2 wordt onderzocht aan de hand van fysisch-geografische eigenschappen welke factoren 
bepalend zijn geweest voor de locatiekeuze. Ook wordt er onderzocht of historisch kaartmateriaal en 
veldnamen inzichten kan bieden over de karakteristiek van de essen en bouwlandkampen 
 
Vragen die, naar verwachting, beantwoord gaan worden zijn: 
 
Waar op het Oost-Nederlands Plateau liggen de essen en bouwlandkampen en hoe is de verspreiding te 
verklaren? 

a. Waar liggen de essen en bouwlandkampen en is dit fysisch-geografisch te verklaren? 
b. Zijn de karakteristieken van essen en bouwlandkampen op historisch kaartmateriaal op het Oost-

Nederland Plateau te onderscheiden? 
c. Welke veldnamen worden er gebruikt voor essen en bouwlandkampen en welke conclusies kunnen 

daaruit worden getrokken over het historische landgebruik van deze essen en bouwlandkampen?  
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Onderzoeksthema 3: Opbouw en ontstaansgeschiedenis van de essen en bouwlandkampen in de 
buurtschap Kotten 
Binnen thema 3 worden de fysisch geografische landschapstypen en de relatie van essen en 
bouwlandkampen onderzocht. Er wordt een analyse gemaakt om de verspreiding van bodemtypen met een 
cultuurdek in beeld te brengen voor Kotten. Daarnaast wordt er gekeken hoe de occupatiegeschiedenis is 
verlopen en wordt onderzocht welke bronnen er ter beschikking staan om een reconstructie van het 
cultuurlandschap in de verschillende tijdsperioden te maken.  
 
Voor een detailstudie wordt een bouwlandcomplex in zuidoost Kotten onderzocht. Aan de hand van 
historisch bronnenonderzoek wordt een beeld geschetst van het bouwlandcomplex en zijn naaste 
omgeving. Om vervolgens de kadastrale kaart 1832 te analyseren op onder andere verkaveling, grondbezit 
en veldnamen. Daarbij wordt voor het oostelijke deel van het bouwlandcomplex veldbodemkundig 
veldwerk besproken om uiteindelijk een reconstructie te maken van de ontstaansgeschiedenis van de 
bouwlanden. 
 
Vragen die naar verwachting beantwoord gaan worden zijn: 
 
Is aan de hand van een interdisciplinaire studie naar essen en bouwlandkampen in de buurtschap Kotten de 
opbouw en ontstaansgeschiedenis daarvan te reconstrueren?  
 
De buurtschap Kotten: 

a. Hoe is Kotten fysisch-geografisch ontstaan en opgebouwd? 
b. Hoe is de verspreiding van de essen en bouwlandkampen in Kotten, en welke bodemtypen met 

cultuurdek komen er voor? 
c. Welke nederzettingsgeschiedenis kent Kotten? 
d. Hoe ontwikkelde het cultuurlandschap in Kotten in de periode 1500-1832? 

 
Detailstudie zuidoost Kotten: 

a. Welke historische bronnen zijn er beschikbaar voor het bouwlandcomplex en het cultuurlandschap 
in de periode 1500-1832 in zuidoost Kotten en welke inzichten bieden deze over het aanwezige 
cultuurlandschap en het bouwlandcomplex? 

b. Hoe werd het bouwlandcomplex in zuidoost Kotten rond 1832 gebruikt? 
c. Is er aan de hand van veldbodemkundig onderzoek een verklaring te geven over de 

ontstaansgeschiedenis van het bouwlandcomplex aan de oostzijde? 

1.5 Bronnen en methoden 

Voor de beantwoording van de verschillende hoofd- en deelvragen worden de methoden bureaustudie, 
ArcGIS analyses en veldwerk ingezet. Hierbij valt te denken aan literatuurstudie en raadpleging 
deskundigen. Voor ArcGIS analyses zijn onder andere geologische kaarten, geomorfologische kaarten, 
bodemkaarten schaal 1:50.000 en 10.000, boorpuntendata, Actueel Hoogtebestand Nederland en in het 
veld verzamelde bodeminformatie benut. Door het gebruik van uiteenlopende bronnen heeft het 
onderzoek als geheel een interdisciplinaire aanpak. (bijlage 1). 
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H2 Ruimtelijk en historisch kader: hoofdlijnen van de landschaps- en 
bewoningsgeschiedenis van het Oost-Nederlands Plateau 

2.1 Inleiding 

Het natuurlijke landschap vormt de basis voordat de mens het landschap probeerde te veranderen. Ten 
eerste wordt onderzocht hoe het Oost-Nederlands Plateau is ontstaan en opgebouwd en welke 
landschappen hierin kunnen worden onderscheiden. Vanuit dit natuurlijke landschap wordt onderzocht 
hoe de bewoningsgeschiedenis op het Oost-Nederlands Plateau er vanaf de prehistorie heeft uitgezien. Op 
welke locaties in het landschap vestigden de eerste bewoners zich die van jager- verzamelaars langzaamaan 
grondgebonden boeren werden. Het geschikt maken van het natuurlijke landschap voor dit boerenbestaan 
had de nodige voeten in de aarde. Hoe zag de agrarische bedrijfsvoering in Oost-Nederland eruit in de 
periode 1500-1832? Tenslotte wordt nagegaan hoe het cultuurlandschap in hoofdlijnen is opgebouwd in de 
opeenvolgende perioden. 

2.2 Geogenese 

Er is geen compleet werk verschenen dat het ontstaan van het gehele Oost-Nederlands Plateau behandelt. 
Dit merkte Van den Bosch ook op in zijn publicatie van 2003: De ontwikkeling van het landschap ten oosten 
van Winterswijk. Daarbij geeft hij aan dat Winterswijk-Oost slechts een klein deel van het plateau beslaat, 
maar dat het wel geologisch het meest complex is. Door de zeer ingewikkelde geologische en 
bodemgeografische geschiedenis kan het gebied zonder meer als uniek worden beschouwd.61  
De beschrijvingen over de geologische opbouw in De cultuurhistorisch atlas van Winterswijk zijn voor het 
overgrote deel gebaseerd op verschillende publicaties van Van den Bosch en geven een overzicht van de 
verschillende processen die in het Winterswijkse hebben gespeeld en die in meer en mindere mate 
representatief zijn voor het gehele Oost-Nederlands Plateau. Voor de andere delen van het plateau zijn 
geen relevante publicaties gevonden. Hier is duidelijk sprake van een kennislacune.  
 
2.2.1 Ligging en ontstaan van het Oost-Nederlands Plateau 

Het Oost-Nederlands Plateau is in zijn geheel te beschouwen als de voortzetting van het Hoogterras het 
zogenaamde Westfaalse Plateau (afb. 2.1), dat in Duitsland oostelijk de Rijn begeleidt tot het in de buurt 
van Wesel afbuigt naar het noorden, om langs Bocholt als een rug bij de Kreuzkapelle (halverwege 
Bocholt—Aalten) op tegenwoordig Nederlands gebied over te gaan.62  
Het Oost-Nederlands Plateau behoort tot het Bekken van Münster. Het is een relatief hooggelegen 
plateaulandschap waarin tal van oude geologische formaties ten gevolge van tektoniek omhoog geperst 
zijn. Het gebied in Duitsland ligt beduidend hoger dan het plateau op Nederlands grondgebied. 
Aangenomen wordt, dat deze tektonische werking aan het einde van het Krijt (Krijt tijdperk 145,5  65,5 
miljoen jaar geleden), op grote schaal is begonnen. 63 Van den Bosch en Kleijer hebben in 1999 voor 
Winterswijk Noord onderzoek gedaan naar bodembewegingen in het Tertiair.64 In het Tertiair (66-2,6 
miljoen jaar geleden) werd een groot gedeelte van Nederland ingenomen door een ondiepe zee. In deze in 
omvang variërende zee werden door de rivieren klei en zand afgezet. Door bodemdalingen, als gevolg van 
de in de ondergrond nog steeds optredende bodembewegingen, zijn de tertiaire afzettingen van plaats tot 
plaats zeer verschillend van dikte.65 
 

                                                           
61 Van den Bosch & Kleijer, 2003, 5. 
62 De Vries, 1951, 177. 
63 De Mulder et al., 2003, 146 ; Habers &Rosing, 1983, 14; http://www.geologievannederland.nl/tijd/reconstructies-tijdvakken/krijt  
    Geraadpleegd op 25-1-2017. 
64 Van den Bosch & Kleijer, 1999 & 2003, 10. 
65 De Mulder et al., 2003, 151. 

http://www.geologievannederland.nl/tijd/reconstructies-tijdvakken/krijt
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De tertiaire afzettingen zijn in Winterswijk sterk aangetast door kwartaire erosiegeulen (jongere geulen) die 
van noordoost naar zuidwest lopen (afb. 2.2). De geulen die in het noordoosten bij de Duitse grens lopen 
bereikten daar een diepte van circa 20 meter en zijn in het zuidwesten bij Bredevoort 60-70 meter diep.66 
Van den Bosch en Kleijer onderbouwen met boorgegevens in een publicatie in 1999, dat de opheffing in 
verschillende stadia heeft plaatsgevonden, startend op de grens van het Krijt-Tertiair. Van den Bosch geeft 
een overzicht van welke activiteiten (althans ten noorden van de kern Winterswijk) zich hebben afgespeeld 
bij de vorming van het huidige Oost-Nederlands Plateau. (bijlage 2).67 Op de overgang van het Krijt-Tertiair 
vond in ieder geval een sterke plooivorming plaats. Gedurende het Tertiair, met een sterke opheffing in het 
Vroeg-Mioceen, zijn er verschillende perioden waar opheffing en erosie plaatsvinden waardoor het huidige 
Oost-Nederlands Plateau zijn huidige vorm heeft gekregen. 

 
 
 
 

 
 

2.2.2 Genese van het reliëf op het Oost-Nederlands Plateau 

We weten nu op hoofdlijnen hoe het Oost-Nederlands Plateau is ontstaan, maar in welke perioden is het 
huidige reliëf ontstaan? Verschillende tijdsperioden hebben een directe ofwel indirecte rol gespeeld in de 
vorming van het reliëf en de bodemtypen, te beginnen bij de periode waarin de ijstijden een rol speelden. 
 
Glaciale periodes van het Midden- en Laat-Pleistoceen: het Saalien (238.000-126.000 jaar geleden) en het 
Weichselien (116.000-10.500 jaar geleden) zijn van grote betekenis geweest voor de vorming van het 
huidige reliëf in Nederland. In het Laat Saalien was het gehele Oost-Nederlands Plateau bedekt door een 
honderd meter dikke ijslaag (afb. 2.3). De ijsmassa’s schoven over een dunne ‘modderlaag’ door het 
landschap. Deze laag bestond zowel uit lokaal uit de ondergrond opgenomen sedimenten als uit puin van 
Scandinavische herkomst (zwerfstenen).  
Deze laag komt op wisselende diepten in de bodem voor en wordt grondmorene of keileem genoemd. 
Keileem komt veelvuldig in de ondiepe ondergrond van het Oost-Nederlands Plateau voor.  

                                                           
66 Harbers & Rosing, 1983, 16-17. 
67 Van den Bosch & Kleijer, 1999, 109-132. 

Afbeelding 2.1: Onderzoeksgebied met ondergrond AHN2 en 
Digitale Geländemodelle (DGM200). 

Afbeelding 2.2: Preglaciale en jongere voormalige geulen, op 
een deel van het Oost-Nederlands Plateau. 
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Afbeelding 2.3: Paleogeografische situatie met maximale ijsbedekkingsgrens van het Saalien (links)en het Weichselien (rechts) in 
Nederland en omstreken met aanduiding ONP (Oost-Nederlands Plateau). 
 
Onder het dikke gletsjerijs verzamelde zich gedurende het smeltseizoen veel water. Dit concentreerde zich 
in subglaciale smeltwaterstromen die, door de enorme hydrostatische druk, een enorme vervoerkracht 
hadden. Nadat het landijs in het Laat-Saalien smolt, bleef een gebied achter met spectaculaire 
hoogteverschillen.68  
 
Het Laat-Pleistoceen ( circa 130.000-11.700 jaar geleden) omvat het Eemien ( interglaciale periode van 
126.000- 116.000 jaar geleden) en het Weichselien; samen vormen ze de laatste grote klimaatcyclus van 
het Pleistoceen. Gedurende het Eemien steeg de temperatuur snel tot iets boven de huidige waarden, 
waardoor de boreale vegetatie met wilgen, berken en dennen uit het Laat-Saalien plaats maakte voor een 
gemengd eikenbos met eik, iep, linde en esdoorn.69  
 
In de laatste ijstijd, het Weichselien, bereikte het landijs Nederland niet (afb. 2.3). In het Vroeg-Weichselien 
waren er verschillende perioden met een subarctisch klimaat met veel sneeuw en een nog vrij hoge stand 
van de zeespiegel. In het Midden-Weichselien waren ze arctisch; in het Laat Weichselien was het klimaat 
minder koud (subarctisch) en continentaal.70 
De gesloten bossen veranderden in een open taiga-achtig landschap met geïsoleerde bosopstanden, 
dwergstruiken, heide en kruiden. Gedurende het Weichselien raakten diverse dal-systemen voor een 
belangrijk deel opgevuld met smeltwaterafzettingen, veen en klei. De dalen veranderden gedurende een 
nattere periode, circa 62.000-32.500 jaren geleden, in moerasachtige vlaktes waar afwisselend fijnere 
stuifzanden en (venige) rivierklei werden afgezet. Tussen circa 32.500 en 19.000 jaar geleden werd het 
steeds droger en kouder als gevolg van een verder dalende zeespiegel en een naderende ijskap. De tot op 
tientallen meters bevroren bodem en het grotendeels verdwenen vegetatiedek boden geen weerstand 
tegen grootschalige erosie. In het open zandige landschap hadden ijzige sneeuwstormen vrij spel.71 
Gedurende het Weichselien werd in dit gebied een pakket dekzand afgezet. Op het Oost-Nederlands 
Plateau ligt het in het algemeen als een dunne deken over de oudere afzettingen, maar vooral in de 
voormalige dalen zijn dikkere pakketten gevormd. Ten westen van het plateau is het dekzandpakket 
meestal veel dikker. Het zand is gewoonlijk afkomstig uit de naaste omgeving. Doordat (vooral in het 
Pleniglaciaal) de ondergrond permanent was bevroren, konden de neerslag en het smeltwater niet 
wegzakken maar moesten oppervlakkig afvloeien.72 
 
In de laatste fase van het Weichselien was het af en toe veel warmer en natter dan in de voorafgaande 
perioden. De eerste opwarming begon ongeveer 15.400 jaar geleden en wordt de Bølling- en Allerød-tijd 
genoemd.73 De ijskappen op Scandinavië en Noord-Amerika smolten in het Laat-Weichselien zeer snel af. 
De zeespiegel steeg gemiddeld met één meter per eeuw. In Nederland had de zeespiegelstijging niet direct 
een effect op het landschap, omdat dit nog tientallen meters boven de zeespiegel lag.74  

                                                           
68 Van den Bosch & Kleijer, 2003, 8; Neefjes & Willemse, 2009, 12. 
69 Stouthamer et al., 2015, 201-202. 
70 Harbers & Rosing, 20. 
71 Neefjes & Willemse, 2009, 12. 
72 Habers & Rosing, 1983, 21. 
73 Neefjes & Willemse, 2009, 14-15. 
74 Stouthamer et al., 2015, 210. 

locatie ONP 
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In de nattere perioden als het warmer was, ontstonden in het landschap natte plekken waar zich langzaam 
planten vestigden. In de loop van enkele eeuwen kwam bosontwikkeling tot stand met uitgestrekte open 
bossen met berk, den en spar, met in de dalvlakten natte berkenbossen. Uit deze periode zijn de eerste 
resten van laat paleolithische jager-verzamelaars bekend. Ze jaagden in het open toendra- en taiga-achtig 
landschap op paarden, rendieren en vogels. Gedurende de warmere fasen voegden ze bos- en waterwild 
aan hun menu toe zoals ree, gans en snoek.75 
 
In het Holoceen, dat ongeveer 11.700 jaar geleden begon, kwam het klimaat in grote delen van de wereld 
overeen met het klimaat in het heden. Het is ook het tijdperk waarin menselijke beschavingen zich gingen 
ontwikkelen: de landbouw deed zijn intrede en grote delen werden ontbost. De invloed van de mens heeft 
gezorgd voor het verdwijnen van de natuurlijke vegetatie en veroorzaakte een sterke wijziging in 
natuurlijke processen zoals erosie en sedimentatie. Met het dichtslibben van de dalen stegen ook de 
grondwaterstanden gedurende het Holoceen en werden de plateaus geleidelijk natter. Op permanent natte 
plaatsen ontstonden venige gronden en waar het land regelmatig met beekwater overstroomde, werd 
lemig materiaal afgezet in het onderzoeksgebied.76 Op een tweetal plaatsen in het onderzoeksgebied 
(Korenburgerveen, Wooldse Veen) ontstonden hoogvenen die voornamelijk opgebouwd zijn uit 
veenmossen 
De hoogveenvorming in het Korenburgerveen heeft pas later plaatsgevonden; daarvoor was er 
broekveen. 77 Van Rooy (2006) onderscheidt meer veengebieden, onder andere het Kottense veen 
(Winterswijk) en het Zwilbroekerveen (Zwolle, Gld.).78 

2.3 Geologische dwarsdoorsnede van het Westelijk dekzandgebied naar het Oost-Nederlands 
Plateau 

Om het beeld uit voorgaande paragrafen te ‘toetsen’ is een geologische dwarsdoorsnede gemaakt. De 
geologische gelaagdheid van het Oost-Nederlands Plateau is zeer divers enhierdoor een  complexe materie. 
Bij de heer Van den Bosch (geoloog) is geïnformeerd hoe betrouwbaar de geologische dwarsdoorsnedes 
zijn van het Oost-Nederland Plateau uit het DINO-loket. Dhr. van den Bosch geeft aan dat zijn geologische 
boringen (ruim 3500, geologische en bodemkundige boringen) deels beschikbaar zijn in het DINO-Loket.79 
Om toch een schematisch beeld weer te kunnen geven van het Oost-Nederlands Plateau met in het westen 
het dekzandgebied is met behulp van de gegevens van het DINO-loket een dwarsdoorsnede gemaakt, die 
de gelaagdheid van de ondergrond weergeeft (afb. 2.4, tabel 2.1 en bijlage 3). De doorsnede start in het 
westen bij Halle en vervolgt zijn weg via Lichtenvoorde. Beide plaatsen zijn gelegen in het dekzandgebied 
met fluviatiele en eolische afzettingen van de Formatie van Boxtel (geel). 

 
 
                                                           
75 Neefjes & Willemse, 2009, 14-15. 
76 Idem, 14-15. 
77 Habers & Rosing, 1983, 22. 
78 Van Rooij, 2006. 
79 Pers. med. dhr. van den Bosch 29-7-2016. 

Afbeelding 2.4: Geologische dwarsdoorsnede ONP, van Halle naar de grens van Duitsland. 
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code Formatie Omschrijving Tijdperk 
BX Formatie van Boxtel Fluviatiele en eolische afzettingen met in het 

oostelijk deel lacustriene(meer) afzettingen 
Midden-Pleistoceen (Cromerien) t/m Holoceen 

KR Formatie van 
Kreftenheye 

Oude Rijn afzettingen  Midden en Laat Saalien 

DR Formatie van Drente Glaciale afzettingen  Midden - Laat Saalien 
UR Formatie van Urk Oude Rijn afzettingen  Eind Cromerien tot en met Midden-Saalien 
ST Formatie van Sterksel Oude Rijn afzettingen  Laatste deel van het Vroeg-Pleistoceen t/m Midden-

Pleistoceen 
PZWA Peize-Waalre formatie Eridanos en oude Rijnafzettingen Laat Tertiair t/m Vroeg Pleistoceen 
OO Formatie van Oosterhout Mariene afzettingen Tertiair (Laat Mioceen en Plioceen) 
BR Formatie van Breda Mariene afzettingen Tertiair (Laat-Oligoceen tot Vroeg-Plioceen) 
RU Rupel formatie Mariene afzettingen Tertiair (Midden-Oligoceen) 

Tabel 2.1. Legenda geologische dwarsdoorsnede met voorkomen formaties, herkomst en tijdsperiode. 
 
Van Lichtenvoorde naar Vragender is een duidelijk hoogteverschil te zien (afb. 2.5). Hier gaat het 
dekzandlandschap over in het Oost-Nederlands Plateau via het grondmorenelandschap dat in het 
hoofdstuk geomorfologie en hoofdlandschappen besproken wordt. Op deze terrasrand bij Vragender 
(overgang) komt dicht aan de oppervlakte de mariene afzetting van de Formatie van Oosterhout voor, die 
iets oostelijker op het plateau bedekt is door de Formatie van Sterksel en Boxtel. Ook de fluviatiele 
afzettingen van de Formatie van Kreyftenheye en de Formatie Urk zijn dicht onder het maaiveld aanwezig 
op het traject van Halle naar Lichtenvoorde. Verder oostelijk ligt het Korenburgerveen in een oude tertiaire 
erosiegeul die is opgevuld met voornamelijk de Formatie van Boxtel (dekzanden) en met op enkele locaties 
de glaciale afzettingen van de Formatie van Drente in de ondergrond (op circa 2-3 meter). Via het noorden 
van Winterswijk kruipt de mariene afzetting van de Formatie van Rupel (Midden-Oligoceen) langzaam naar 
de oppervlakte richting Duitsland. Deze mariene afzetting is bedekt onder een pakket meerafzettingen 
(lacustriene afzettingen) van de Formatie van Boxtel.80 
 

 
Afbeelding 2.5: Weg naar Vragender vanuit Lichtenvoorde (Vragenderweg) met de overgang van het dekzandlandschap van de 
centrale Achterhoek naar de rand van het Oost-Nederlands Plateau.  

                                                           
80 https://www.dinoloket.nl/ondergrondmodellen , https://www.dinoloket.nl/nomenclator Geraadpleegd op 25-1-2017. 

https://www.dinoloket.nl/ondergrondmodellen
https://www.dinoloket.nl/nomenclator
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2.4 Geomorfologie en hoofdlandschappen 

2.4.1 Inleiding 

De voorgaande hoofdstukken hebben een indruk gegeven welke geologische processen hebben 
plaatsgevonden bij de vorming van het Oost-Nederlands Plateau en welke processen ten grondslag liggen 
aan de vorming van het oorspronkelijke reliëf in het studiegebied. In dit hoofdstuk richten we ons op de 
sporen die door toedoen van ijs, water en wind zijn ontstaan in het landschap zoals beschreven in het 
voorgaande hoofdstuk. 
 
2.4.2 Hoofdlandschappen 

Er zijn op het Oost-Nederlands Plateau zes 
fysisch-geografische hoofdlandschapstypen 
te onderscheiden (afb. 2.6,): 

• beekdallandschap; 
• dekzandlandschap; 
• plateau- en terrassenlandschap;  
• stuifzandlandschap; 
• stuwwal- en grondmorenelandschap;  
• veenlandschap.  

 
Deze zes hoofdlandschapstypen zullen in 
volgorde van ouderdom behandeld worden. 
Te starten met het oudste landschap van het 
Oost-Nederlands Plateau: het plateau- en 
terrassenlandschap, vervolgens het stuwwal 
en grondmorenelandschap, het 
dekzandlandschap, het beekdallandschap, 
het veenlandschap en als laatste het 
stuifzandlandschap. 

Plateau- en terrassenlandschap 
Een groot deel van het studiegebied bestaat 
uit het plateau- en terrassenlandschap en is 
hier het oudste landschapstype op het Oost-
Nederlands Plateau. Het is ontstaan door 
tektoniek in het Late Krijt en gedurende het 
Tertiair. 81  Deze gebieden hebben in de 
directe ondergrond vaak keileem of oude 
mariene kleiafzettingen, bedekt door een 
laag dekzand van wisselende dikte. Binnen 
het plateau- en terrassenlandschap zijn 
onder natte omstandigheden de 
zogenaamde veldpodzolgronden gevormd. Deze bodems waren lange tijd niet geschikt om te ontginnen om 
het landbouwareaal uit te breiden omdat de bewerking te zwaar was en de bodems te nat waren. Daarom 
zijn veel van deze (vochtige) heidegebieden tot halverwege de 19e eeuw onderdeel geweest van de 
potstalcultuur. Tegenwoordig is dit landschapstype te herkennen aan zijn uitgestrekte open karakter met 
vaak weilanden (afb. 2.7). Als men een weiland ploegt verraadt het palet aan kleuren dat het 
veldpodzolgronden zijn, vermengd met keileem (afb. 2.8). 

                                                           
81 Van den Bosch & Kleijer, 2003, 10. 

Afbeelding 2.6: Hoofdlandschappen op het Oost-Nederlands Plateau op 
basis van de geomorfologische kaart.  
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Stuwwal- en grondmorenelandschap 
Binnen het studiegebied is alleen het grondmorenelandschap aanwezig in de vorm van 
daluitspoelingswaaiers en grondmoreneruggen die zijn opgevuld of bedekt zijn met dekzand. Dit 
grondmorenelandschap is ontstaan tijdens glaciale omstandigheden in het Saalien.82 In het westelijke deel 
van het Oost-Nederlands Plateau loopt het plateau over in het dekzandlandschap van de centrale 

                                                           
82 Van Beek, 2009, 149; http://www.geologievannederland.nl/landschap/landschapsvormen/grondmorene Geraadpleegd op 25-1-2017. 

Afbeelding.2.8: Plateau- en terrassenlandschap aan de Oorschotweg in Vragender. 

Afbeelding.2.7: Plateau- en terrassenlandschap met een grootschalig weidegebied aan de Dwarsdijk in Vragender. 

http://www.geologievannederland.nl/landschap/landschapsvormen/grondmorene
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Achterhoek met een daluitspoelingswaaier (afb. 2.9). In het oostelijke deel van het studiegebied, in het 
noordelijke deel van buurtschap Ratum en Meddeho (gemeente Winterswijk) zijn grondmorenes aan te 
treffen die als overgang fungeren van het plateau naar de lager gelegen delen. Aan de zuidoost zijde van 
Eibergen is op de overgang van het plateau naar het dekzandgebied in het oosten een strook 
grondmorenes terug te vinden. Het is lastig om een onderscheid in het veld te maken van dit type 
landschap omdat dit vergelijkbaar is met het plateau- en terrassenlandschap, met uitzondering van de 
daluitspoelingswaaier op de rand van het plateau.  
 

Afbeelding 2.9: Grondmorenelandschap op rand van het Oost-Nederlands Plateau aan de Welinkweg in Aalten. 

Dekzandlandschap  
Voor deze studie is met name het dekzandlandschap van belang, omdat veel bouwlanden op de 
dekzandkoppen en dekzandruggen liggen (afb. 2.10). Het dekzandlandschap is in de laatste ijstijd gevormd. 
Er was weinig begroeiing en er heerste een poolklimaat met toendra en zelfs poolwoestijn- 
omstandigheden. Hierdoor had de wind vrij spel en kon deze fijne zanddeeltjes transporteren. Deze 
dekzanden vormden dekzandruggen en dekzandkoppen afhankelijk van het reeds aanwezige reliëf en de 
vochtigheid van de bodem. Veel dekzand ligt als een deken op de oudere afzettingen in het plangebied. 
Vaak werden de relatief hoger gelegen dekzandruggen en kopjes in gebruik genomen door de mensen die 
er een cultuurdek op hebben aangebracht.83Het centrale dekzandlandschap ligt ingesloten tussen het 
plateau- en terrassenlandschap (afb. 2.6). Dit centrale deel bevat met name grote lager gelegen vlakten 
met dekzand. De hoger gelegen dekzandruggen liggen verspreid door het studiegebied heen (afbeelding 
2.10 & 2.11). 
 
  

                                                           
83 http://www.geologievannederland.nl/landschap/landschapsvormen/dekzand Geraadpleegd 19-9-2016. 

http://www.geologievannederland.nl/landschap/landschapsvormen/dekzand
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 Afbeelding 2.11: Hoge dekzandrug aan de Burloseweg in de buurtschap Kotten. 

Afbeelding 2.10: Dekzandlandschap op het Oost-Nederlands Plateau 
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Beekdallandschap 
Het beekdallandschap is met name ontstaan in de oude geulen die in het 
Pleistoceen zijn gevormd. 84 Er lopen verschillende beken over het Oost-
Nederlands Plateau. De twee grootste zijn de Boven-Slinge in Winterswijk 
die richting Groenlo en Aalten stroomt en de Berkel die ten noorden van 
Eibergen naar de IJssel stroomt. Het beekdallandschap is alom bekend 
onder natuurliefhebbers die Winterswijk bezoeken. Met onder andere de 
Boven-Slinge, bekend vanwege de unieke beekbegeleidende bossen, waar 
in het voorjaar tapijten van bosanemoon, klaverzuring maar ook slanke 
sleutelbloemen zijn te vinden. Maar ook de kleinere beken, zoals de 
Ratumse beek en de Oossinkbeek in Winterswijk-Kotten zijn fraaie 
voorbeelden van ‘meanderende beken’ (afb. 2.12). De beken werden 
door de storting van steenafval gedwongen om de huidige stroombedding 
te blijven volgen. Ze hebben zich hierdoor steeds dieper ingesneden in 
het landschap. Dit leidde tot verdroging van de beekbegeleidende bossen 
en de opmars van planten die aan deze situatie aangepast zijn. 
 

Veenlandschap 
Binnen het studiegebied liggen de hoogveengebieden: Vragenderveen, Corleseveen, Korenburgerveen en 
het Wooldse Veen in het zuiden van plangebied, in Winterswijk-Woold (afb. 2.13).  
Het veen is in het Holoceen ontstaan, vooral in de laagten waar het water stagneerde of op het plateau, 
waar een ondoorlatende laag aanwezig was.85 

 
 

  

                                                           
84 Jongmans et al., 2013, 252. 
85 http://www.geologievannederland.nl/landschap/landschapsvormen/hoogveen Geraadpleegd 25-1-2017. 

Afbeelding 2.12: Oossinkbeek aan de 
Esinkweg( brug) in de buurtschap 
Kotten. 

Afbeelding.2.13: Corlese veen, aan de wandelroute van Natuurmonumenten, in de buurtschap Corle, Winterswijk. 

http://www.geologievannederland.nl/landschap/landschapsvormen/hoogveen
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Stuifzandlandschap 
Dit landschapstype is door toedoen van de 
mens ontstaan: de heidevelden werden 
intensief begraasd door het vee, waardoor het 
onderliggende dekzand aan de oppervlakte 
kwam en  de wind er vat op kon krijgen. 
Hierdoor begon het zand te stuiven en werd op 
een andere locatie afgezet als ‘duinen’.86 Het 
tijdstip waarop dit plaats heeft gevonden is 
sterk afhankelijk van de locatie en het 
grondgebruik. 
Net ten zuiden van het Zwillbrockerven, ten 
oosten van de bebouwde kom van Aalten ter 
hoogte van ’t Loohuis en langs de N313 van 
Aalten naar Lichtenvoorde liggen nog een 
aantal kleine zandverstuivingen. Een groter 
stuifzandgebied ligt aan de oostzijde van het 
Corleseveen. Hier lag vroeger het Meddosche 
Veld, dat een uitgestrekt heidegebied was, 
later werd dit het Rommelgebergte genoemd. Vroeger was dit een open heidegebied dat vanaf 1850 
veranderd is in een bosgebied. Op de actuele hoogtekaart Nederland 2 zijn duidelijk de grillige patronen 
van het stuifzandlandschap te herkennen (afb. 2.14). 

2.5 Prehistorische landschapsontwikkeling 

Er zijn geen pollendiagrammen beschikbaar voor het studiegebied op het Oost-Nederlands Plateau. 
Voor het Zwillbrocker Venn, dat net over de grens bij Zwolle (lokaal ‘Zwolle bie Grolle’ genoemd) ligt, is 
pollenonderzoek gedaan. Het pollenonderzoek in het Zwillbrocker Venn heeft aangetoond dat vanaf circa 
4800 v. Chr. (Vroeg-Neolithicum) de mens actief ging ingrijpen in het landschap. Het natte berkenbos is 
toen doelmatig afgebrand wat blijkt uit verbrande houtresten in de veenlagen. Uit pollenanalyses blijkt dat 
er es, bijvoet, ganzenvoet en diverse grassoorten groeiden. Deze soorten wijzen op een minder 
schaduwrijke situatie en een meer open landschap. Rond 4800 v. Chr. was een kantelpunt bij de geleidelijke 
overschakeling  van het jagen-verzamelen naar het boerenbestaan.87  
 
Uit het pollenonderzoek in het Zwillbrocker Venn (afb. 2.15) blijkt dat de eik de voornaamste boomsoort 
was. Pollenonderzoek wijst ook uit dat tot in het Laat-Neolithicum (2850 tot 2000 v. Chr.) grote arealen 
natuurlijk bos voorkwamen. 88 
In vergelijking met veel andere zandgebieden in Nederland (Drenthe, Overijssel, Veluwe en Brabant) zijn de 
boompollenpercentages hier namelijk uitzonderlijk hoog, zelfs ook in de IJzertijd. Het was en bleef dus 
klaarblijkelijk een zeer bosrijke streek.89 In het Zwillbrocker Venn is stuifmeel aangetroffen van graan, wat 
duidt op toenemende menselijke activiteit.90 In het Midden-Neolithicum waren er de eerste tekenen van 
deze veranderingen in Gelderland: er kwamen nieuwe werktuigen, die nodig waren voor andere 
doeleinden dan jacht en visvangst.91  

                                                           
86 http://www.geologievannederland.nl/landschap/landschapsvormen/stuifzand Geraadpleegd op 25-1-2017. 
87 Neefjes & Willemse, 2009, 28-29. 
88 Idem, 28-29. 
89 Pers. med. Dhr. Spek, 2-10-2016. 
90 Neefjes & Willemse, 2009, 28-29. 
91 Borman, 1978, 31. 

Afbeelding 2.14: Stuifzandlandschap op het Oost-Nederlands Plateau 
met AHN2 als ondergrond. 

 

http://www.geologievannederland.nl/landschap/landschapsvormen/stuifzand


28 
 

Afbeelding 2.15: Stuifmeeldiagram van het Zwillbrocker Venn. 
  
Deze veranderingen van activiteiten uitten zich in begrazing door vee, branden om grazige vegetaties in 
stand te houden of deze juist uit te breiden en mogelijk het ringen van bomen. Deze ingrepen creëerden 
kleine open plekken in de bossen. Hier werden de eerste akkers aangelegd en onderkomens gebouwd.  
Als de grond van de akker uitgeput was, brandde (ontgon) men een nieuw stuk bos af voor akkerbouw.92 
Dit is te vergelijken met de ”slash-and-burn” praktijken in de tropen (afb. 2.16). 
 

Afbeelding 2.16: Een impressie hoe slash-and-burn eruit kan hebben gezien. 
 
In het Laat Neolithicum werd door toedoen van de menselijke ontginningsactiviteiten het beschikbare 
bewoonbare (akker) areaal steeds kleiner in Winterswijk. De grondwaterstanden stegen (mede door kap 
van bossen, waardoor minder verdamping van water plaatsvond). Hierdoor ontstond veenvorming in de 
‘natuurlijke’ afvoerkanalen, waardoor het overtollige water zijn weg naar lager gelegen delen vond. Het 
landschap veranderde en de mensen waren aangewezen op hoge droge delen binnen grote arealen moeras 
en moerasbossen. Ook de uitputting van de bodem door akkerbouw maakte dat areaal dat bruikbaar was 
voor akkerbouw steeds kleiner werd. De van nature rijke bosbodems degradeerden tot humuspodzolen.93 
                                                           
92 Neefjes & Willemse, 2009, 34. 
93 Idem. 
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Binnen het studiegebied zijn slechts enkele vondsten bekend uit deze periode. Bijvoorbeeld in Winterswijk-
Huppel is een zogenaamde Felsabsatzbijl uit de nieuwe steentijd gevonden (2800-2000 jaar v. Chr).94 In 
Rekken, ten oosten van Eibergen, zijn vondsten gedaan van Trechterbeker-boeren. Ook daarna bleven Laat-
Neolitische akkergebieden bewoond, onder andere de hoge zandgronden bij de Whemersbeek in de 
huidige dorpskern van Winterswijk.95 

Vroege en Midden-Bronstijd 
De landschapsveranderingen zetten zich in 
de Vroege en Midden-Bronstijd (2000-900 v. 
Chr.) in versneld tempo voort. Dit blijkt met 
name uit aangetroffen vondsten in de 
oostelijke Achterhoek, die duiden op 
menselijke activiteit op de hoge droge 
dekzandruggen. Veel gebieden waren echter 
nog te nat, waardoor men zich richtte op de 
ontginning van bos op de hogere droge delen 
van het landschap.96  
Uit de vooral Late-Bronstijd zijn 
nederzettingen en urnenvelden op het Oost-
Nederlands plateau aangetroffen, in onder 
andere Aalten, Barlo, Heurne, Huppel en 
Ratum (afb. 2.17).97 
In Eibergen ligt bijvoorbeeld een grafheuvel 
uit de Late Bronstijd bij het Hoonesbos.98 In 
Huppel bij Eibergen zijn ook vondsten gedaan 
zoals een Kerbschnittschaal uit de Late 
Bronstijd.99 Ook zijn er urnen gevonden in de 
Huppelse Hunnebulten die uit de periode 
circa 1100-500 v. Chr. stammen.100 

IJzertijd en Romeinse tijd 
Neefjes &Willemse geven aan dat zowel in de 
IJzertijd als in de Romeinse tijd (800 v. Chr. – 
400 na Chr.)  de bevolking bleef groeien en 
daardoor ook het cultuurareaal in 
Winterswijk. Hierdoor was er een afname van 
bosgebieden en een toename van heide en 
droge schraallanden. 101 In het pollendiagram 
komt naar voren dat juist vanaf de Romeinse Tijd (0-500/600 na Chr.) tot in de Merovingische Tijd het 
bosareaal in omvang is toegenomen, mogelijk als gevolg van een bevolkingsafname in het gebied rondom 
Zwolle (Gld). Van Zijverden & De Moor geven aan dat slechts 5% van de pollen op meer dan 5km afstand 
van de pollenbron neerslaat. In het pollendiagram is te zien dat eik, beuk en berk toenemen en dat het 
naaldhout afneemt (afb. 2.15). Dit naaldhout is nu juist de soort die over lange afstanden (>100km) pollen 
kan verspreiden.102  

                                                           
94  Van Dijk, 2010, 10-11. 
95  Neefjes & Willemse, 2009, 36. 
96  Idem, 32. 
97  Idem, 36. 
98  Wabeke, 2006, 12 
99  Van Dijk, 2010, 11. 
100 Idem, 2010, 12. 
101 Neefjes & Willemse, 2009, 34-35. 
102 Van Zijverden & De Moor, 2014, 217. 

Afbeelding 2.17: Oost-Nederlands Plateau met vondsten uit de 
Bronstijd en Urnenvelden uit de Late Bronstijd. 
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Hierin kan de verklaring liggen dat het zeer 
hypothetisch is uitspraken te doen over een 
groot gebied met betrekking tot 
vegetatieontwikkeling op basis van één 
locatie waar pollen zijn bestudeerd. 
De IJzertijd is een relatief droge tijd geweest, 
waardoor het mogelijk werd dat ook de 
nattere gronden en lemige plateaus van het 
Oost-Nederlands Plateau bewoond konden 
worden. 103  Dit blijkt uit vondsten op 
vochtiger gronden (afb. 2.18) van de 
zogenaamde raatakker in het Vosse Veld in 
Brinkheurne. Daarnaast zijn er nog drie 
locaties in het Woold, waarvan twee op 
Kulverheide en één in de omgeving van 
boerderij Brummels met raatakkers.104 Ook 
ten noordoosten van Rekken is een raatakker 
aangetroffen. De landbouw werd intensiever, 
wat blijkt uit de ingebruikname van deze 
raatakkers. De bewoning kenmerkte zich 
door kleine buurtschappen of enkele 
boerderijen bij elkaar. Rondom deze 
boerderijen was sprake van uitgestrekte 
akkercomplexen. De akkers waren maar 
bepaalde tijd vruchtbaar genoeg voor het 
telen van akkergewassen. De zogenoemde 
zwervende erven zijn een product van deze 
periode van zoektochten naar betere/goede 
akkergronden. De raatakkers waren vooral 
gelegen op de hoge droge dekzandruggen. 
Aan het eind van de Romeinse tijd en in het begin van Vroege Middeleeuwen deed zich waarschijnlijk net 
als elders in Nederland een bevolkingsafname voor.105 

2.6 De Middeleeuwen  

Vroege Middeleeuwen 
Na 550 na Chr., in de loop van de Merovingische tijd (450-725 na Chr.) is er weer een bevolkingstoename. 
Grafvelden en nederzettingsvondsten in Aalten en Lievelde tonen aan dat de oostelijke Achterhoek in die 
tijd bewoond werd door Franken.106 Uit pollenanalyses van het Zwillbrocker Venn blijkt dat vanaf circa 700 
na Chr. het areaal bos afnam. Ook is aangetoond dat in Aalten en Winterswijk weer bewoning aanwezig 
was in de kernen (afb. 2.19). Men keerde langzaam (weer) terug naar het landschap van de prehistorie, met 
op en langs de hoge gronden bewoning en akkers. Het bos op de dekzandruggen maakte daarbij weer 
plaats voor heide en droge schraallanden waar het vee werd geweid. Vanaf de Karolingische tijd (700-1000 
na Chr.) werden er ook boerderijen gesticht en akkers ontgonnen en in gebruik genomen op kleinere 
dekzandruggen.107 
 

                                                           
103 Neefjes & Willemse, 2009, 34-35. 
104 Idem, 2009, GIS data. 
105 Idem, 2009, 34-35. 
106 Idem, 2009, 37. 
107 Idem, 2009, 41. 

Afbeelding 2.18: Studiegebied met vondsten uit de IJzertijd en Celtic 
fields.  
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Van der Velde schrijft dat de ontwikkeling van 
de cultuurlandschappen in de Middeleeuwen 
een proces is dat niet overal gelijktijdig 
verloopt. Voor Winterswijk, dat een 
‘oerparochie’ was van het bisdom Münster, 
start dit aan het einde 8e, begin 9e eeuw. In 
gebieden die verder weg liggen van de 
oerparochies komt het pas in de loop van de 
9e -10e eeuw op gang, met name in de 
Noordelijke Achterhoek. De erven stammend 
uit de 9e tot en met de 12/13e eeuw blijken 
vaak hoger op de dekzandflanken te liggen 
dan de erven uit de 19e eeuw.108 Op het Oost-
Nederlands Plateau zijn maar weinig 
vondsten gedaan in vergelijking met Oost-
Nederland als geheel. Van der Velde 
concludeert dat de inrichting van het 
cultuurlandschap in de loop van de 9e en 10e 
eeuw verandert doordat sommige 
nederzettingen verdwijnen en andere 
nederzettingen locatiegebonden worden.109  
 

Late Middeleeuwen 1250-1500 
Vanaf het moment dat nederzettingen zich in 
het landschap fixeren in Oost-Nederland, 
wordt ook het volmiddeleeuwse 
cultuurlandschap verder vormgegeven. Op de 
essen worden akkers ingericht en in andere 
delen van het landschap komen gras- en 
hooilanden. Bevolkingsgroei leidt tot een 
intensivering van bewoning en een verdere inrichting van het agrarische landschap. De wijze waarop deze 
intensivering heeft plaatsgevonden verschilt per (micro)regio.110  
 
Door bosgebieden te volgen in de tijd kan men een indruk krijgen hoe de bevolkingsdruk in een gebied was. 
Ook conflicten over gemeenschappelijke gronden bieden inzichten hoe de druk op de natuurlijke bronnen 
toenam. Smalbraak et al. concluderen dat in de middeleeuwen nog steeds sprake is van een bosrijk 
landschap in Winterswijk. Ook worden ontginningsnamen voor bossen genoemd zoals rode of rade. De 
voor zover bekend oudste tekst over bos is uit 1348 en bevat bepalingen van het Stift (vrouwenklooster) in 
Vreden voor de pachters op boerderij Cosinchusen (Kossink) in Ratum.111 Hieruit blijkt dat tot ver in de 
Middeleeuwen Winterswijk in ieder geval nog bosrijk was in vergelijking met andere zandgronden in 
Nederland. Er zijn van Winterswijk helaas geen markenboeken bewaard gebleven die hierover meer 
inzichten kunnen bieden. De heer Meerdink van het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers heeft hier in 
het verleden onderzoek naar gedaan. 112  Oude processtukken uit het archief van Roerdink en 
rechtbankverslagen van de heerlijkheid Bredevoort, waartoe Winterswijk behoorde, laten zien hoe het 
hout geleidelijk van de gemeenschappelijke veldgronden verdween. Dit ondanks de verplichting om het bos 
in stand te houden door het planten van telgen. 113  

                                                           
108 Van der Velde, 2011, 276. 
109 Idem, 177. 
110 Idem, 178. 
111 Smalbraak et al., 2016, 16. 
112 Pers. med. Dhr. Meerdink, 4-3-2016. 
113 Smalbraak et al., 2016, 16. 

Afbeelding 2.19: Studiegebied met vondsten uit de Vroege en Late 
Middeleeuwen en Nieuwe Tijd. 
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2.7 De Nieuwe Tijd, de agrarische bedrijfsvoering in het Oost-Nederlands (dek)zandlandschap in 
de periode 1500-1832 

2.7.1 Inleiding 

In de voorgaande perioden moesten de boeren zorgen dat ze droge voeten hielden binnen het kleinschalige 
dekzandgebied waar ze woonden. Ze gebruikten de hogere dekzandkoppen om te wonen en te ‘boeren’, 
omgeven door woeste gronden en natte bosgebieden. 
Het kleinschalige dekzandreliëf op het Oost-Nederlands Plateau bood de boeren maar weinig 
ontwikkelingsmogelijkheden om het ‘boerenbedrijf’ uit te breiden. Veel gronden op het plateau waren te 
nat voor productie van voedsel. In de Late Middeleeuwen en Nieuwe Tijd waren er nog veel mogelijkheden 
in Winterswijk om land aan te winnen, omdat er  enorme oppervlaktes woeste gronden waren die nog  
ontgonnen konden worden, met name binnen het plateau en terrassenlandschap.114  
Eerst was er toename van de bewoning op de essen, pas daarna werden nieuwe bouwlanden in cultuur 
gebracht door middel van gemeenschappelijke en/of kampontginningen in Oost-Nederland. Daarbij ging 
men in de loop van de Middeleeuwen en Nieuwe Tijd steeds meer aandacht schenken aan de bodem. De 
slechtere gronden werden gespit en de nattere gronden werden gedraineerd. Daarbij werden de akkers 
voorzien van plaggenbemesting.115 Er kwam in de Late Middeleeuwen en Nieuwe Tijd steeds meer vraag 
naar landbouwgrond doordat de bevolkingsdruk steeg. Hierdoor werden ook de voorheen te natte gronden 
aangepakt om ze geschikt te maken voor de landbouw.116  
 
2.7.2 Stand van onderzoek 

Om een beeld te schetsen van de agrarische bedrijfsvoering in het studiegebied moeten we kijken naar het 
Oost-Nederlandse dekzandlandschap. Voor het plangebied zijn geen bronnen beschikbaar die de agrarische 
bedrijfsvoering weergeven van 1500 tot 1832.117 Met name voor de vroege perioden vóór 1500 is er geen 
samenhangende informatie beschikbaar voor het gehele Oost-Nederlands dekzandgebied.118 
 
Van der Velde geeft aan dat er zelden onderzoeken plaatsvinden naar de fysieke resten van de agrarische 
bedrijfsvoering. Hierdoor is er relatief weinig bekend over de inrichting en verkaveling van het agrarische 
landschap. Daarbij ontbraken er data over de ligging en de vorm van akkerpercelen, maar ook informatie 
over de extensief beheerde gronden. Er worden twee oorzaken aangegeven waarom er zo weinig bekend 
is. De eerste oorzaak is het aantal onderzochte akkers. De sporen in de pleistocene bodems van Oost-
Nederland met veelal ondiepe sporen zoals verkavelingssystemen, wallen en akkerbedden zijn zelden 
bewaard gebleven ten gevolge van latere agrarische activiteiten. Ten tweede: organisch materiaal wordt 
slecht geconserveerd, zaden blijven nauwelijks bewaard, waardoor een reconstructie van de aanwezige 
(akker)vegetatie niet mogelijk is.119 
 
Bieleman beschrijft de Midden-Nederlandse zandgronden vanaf 1500. Hij benadrukt dat de Nederlandse 
zandgebieden niet over één kam te scheren zijn; er was veel lokale variatie, waar tot nu toe in de literatuur 
weinig aandacht aan is geschonken.120  Bieleman omschrijft aan de hand van de hoeveelheid geproduceerd 
graan en de bijbehorende graanprijzen (afb. 2.20) de verschillende fluctuaties die de graanopbrengsten in 
Nederland (en Europa) hebben doorgemaakt vanaf 1200 tot het midden van de 20e eeuw. 
 

                                                           
114 Neefjes & Willemse, 2009, 46. 
115 Van der Velde, 2011, 178. 
116 Idem, 178. 
117 Pers. med. Dhr. Bieleman, 30-9-2016. 
118 Bieleman, 1992. 
119 Van der Velde, 2011, 244-245 
120 Pers. med. Dhr. Bieleman, 30-9-2016; Bieleman, 1990. 
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Afbeelding 2.20: De ‘golfbewegingen’ van de landbouw aan de hand van graanprijzen (in grammen zilver per 100 kg), in Nederland, 
Engeland, Duitsland, Frankrijk en Noord-Italië, van 13e tot 20e eeuw. 
 
Er waren verschillende ‘golfbewegingen’ van economische groei en krimp in Nederland. Er wordt getracht 
om deze veranderingen van de graanprijs in historisch perspectief te plaatsen. Hierdoor wordt het mogelijk 
om een omschrijving te geven van de veranderingen in de opeenvolgende periodes. (tabel 2.2).  
 

Periode Omschrijving hoofdlijnen 

1100-1350 Expansieve groei. Aanleiding was de snelle bevolkingsgroei, grote ontginningen, bloei van 
interregionale handel en het ontstaan van steden. 

1350-1500 Economische en demografische terugval door onder andere de ‘Zwarte Dood’. 
1500-1650 Snelle bevolkingstoename en een nieuwe golf van verstedelijking met als gevolg meer vraag naar 

landbouwproducten. 
1650-1750 De groei van de Europese bevolking stagneerde, waardoor er een daling optrad van de prijzen van 

landbouwproducten. Dit bleek een omslagpunt te zijn voor verschillende bedrijven: bij sommige 
bedrijven trad intensivering op, bij andere juist extensivering van de bedrijfsvoering. 

1750> Bevolkingsgroei, industrialisatie, overgang van ‘oude; agrarische naar de moderne industriële 
samenleving.121 

Tabel 2.2: Overzicht van de agrarische ontwikkelingen vanaf 1100 tot 1750. 
 
Bieleman geeft aan: ‘Naarmate het besef ging leven dat het agrarisch bedrijf in het verleden aan meer 
veranderingen onderhevig was dan lang werd verondersteld, heeft de aandacht van de agrarisch historici 
zich in toenemende mate gericht op lange termijn ontwikkeling in dergelijke tijdsreeksen. Ze bleken een 
uitstekende leidraad te zijn om het wel en wee van de landbouw en samenleving op lange termijn te volgen 
en te analyseren’. Terwijl vanuit de historische demografie en andere deeldisciplines belangrijke bijdragen 
werden aangedragen en agrarisch-historici bovendien leerden omgaan met andersoortig bronmateriaal 
met een kwalitatief karakter, konden steeds indringender vragen worden gesteld naar de aard van de 
ontwikkeling in het spanningsveld tussen bevolking en bestaansbronnen.’ 122 
 
 

                                                           
121 Bieleman, 1992, 19-22. 
122 Idem, 1992, 19. 
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2.7.3 Agrarische bedrijfsvoering 1500-1832 

Om een beeld te schetsen van de agrarische ontwikkeling is aan de hand van de publicatie Anderhalve 
eeuw Gelderse Landbouw, hoofdstuk De Gelderse landbouw vóór 1850, van Bieleman, de situatie van de 
Achterhoek eruit gefilterd. Daarnaast is er een rijke bron uit 1808 Statistieke beschrijving van Gelderland 
beschikbaar, die een beeld geeft van de landbouw in deze tijdsperiode. 
 
De nederzettingen met bouwlanden lagen op het Oost-Nederlands Plateau aan het einde van de 
middeleeuwen als eilanden te midden van een zee van woeste gronden. Deze woeste gronden bestonden 
uit heidevelden, broeken en venen. Met op de hogere gronden de bouwlanden en op de lagere gronden de 
natte broeken die in de Achterhoek als extensief weidegebied voor het vee werden gebruikt. In de 
Achterhoek was het dekzandlandschap kleinschaliger dan in andere dekzandgebieden, waardoor er een 
verspreid karakter van bewoning aanwezig was met kampen als bouwland zoals binnen het studiegebied.  
 
Tijdens de late middeleeuwen was haver 
een van de belangrijkste gewassen. Haver 
is een relatief makkelijk te verbouwen 
gewas: het heeft een hoog eiwitgehalte 
waardoor het zeer geschikt is voor 
menselijke consumptie in de vorm van 
haverkoeken, haverbrij en haversoep. 
Daarnaast werd het gebruikt als 
grondstof voor bier. Ook werden gerst en 
rogge verbouwd.  In het begin van de 15e 
eeuw werd in Oost-Nederland boekweit 
geïntroduceerd. Boekweit heeft de 
eigenschap dat het op minder goede 
gronden nog een goed product 
genereerde met zetmeelrijke zaden (afb. 
2.21). Het bouwland had de hoofdrol in 
de agrarische bedrijfsvoering maar de veestapel speelde ook een rol. 123  
De vraag naar granen werd echter steeds groter in de 16e en 17e eeuw, waardoor het zwaartepunt steeds 
meer op de akkerbouw kwam te liggen. De veeteelt die tot dan een wezenlijke rol had gespeeld in de 
bedrijfsvoering werd halverwege de 17e eeuw minder belangrijk. Het rundvee en de paarden werden meer 
geweid op de groenlanden en voormalige haverlanden (haver werd vaak op hooi/graslanden geteeld voor 
één of twee jaren). De schapen werden op de heide ingezet. De bouwlanden werden intensiever ingezet 
om graangewassen te telen, ook de bouwlanden die af en toe grasland waren werden nu in gebruik 
genomen als permanent bouwland. Op de minder productieve percelen en percelen die ver van de 
boerderij lagen bleef men het drieslagstelsel gebruiken, met het ene jaar wintergranen, het jaar erna 
zomergranen en het derde jaar braaklegging. De zogenaamde stoppelweiden, waar men vee over de 
stoppel joeg, verdwenen. Men ging over op het telen van wikke, spurrie en knollen. In Lochem maakte 
boekweit in de late 16e eeuw voor een kwart deel uit van de garfpacht.124 
Na 1650 vond een omslag plaats, de Europese economie zorgde ervoor dat de prijzen voor de 
landbouwproducten daalden, dit duurde tot circa 1750. Hierdoor moesten de boeren hun bedrijfsvoering 
aan gaan passen. Er ontstonden ook bijverdiensten om extra inkomen te genereren.  
 
 
 
 

                                                           
123 Bieleman et al. 1995, 37-42. 
124 Idem, 43-46. 

Afbeelding 2.21: Veldje boekweit bij Erve Kots, Lievelde, 1976. 
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In de achterhoek ging men varkens 
mesten (afb. 2.22), waardoor de 
boeren gerookte hammen en spek 
konden verkopen, die met name in 
Holland aftrek vonden. 
 
Om uit het graan (waarvan de prijzen 
laag waren) meer omzet te 
genereren werd jenever gestookt. 
Met name in het oostelijk deel van 
de Achterhoek werden veel 
jeneverstokerijen opgezet. In 1811 
waren er 35 stokerijen verspreid 
over Aalten, Eibergen en 
Winterswijk. 125 Een verbreiding van 
de aardappelteelt kwam naar voren 
omdat de prijzen voor graangewassen bleef dalen, daarnaast bleven de belastingen stijgen. Voor de 
Achterhoek besloeg in 1813 het areaal aardappelen slechts 10%, tegenover 52% rogge en 21% boekweit.126 
 
Wildenbeest zoomt in op Winterswijk in de 17e en 18e eeuw, waar de snelle toename van het grondbezit 
van de scholtenfamilies opmerkelijk is. De scholten konden steeds meer beschikken over het overschot van 
de hofgoederen. Ze zagen al snel in dat de handel in halfproducten meer geld op kon leveren. Hierdoor 
werd de tarwe omgezet in jenever, vlas werd in de zelf ingerichte weefhuizen tot linnen verwerkt. En men 
ging handel drijven met de regionale doorvoersteden, zoals Deventer, Doesburg en Zutphen. Een deel van 
deze winsten werd weer geïnvesteerd in bijvoorbeeld graanmolens. Rond 1850 verloren de scholten deze 
positie en de neergang van de scholten was een feit. 127  

2.8 De Moderne Tijd 

In 1832 was er nog sprake van een ongedeelde situatie waar veel woeste gronden gebruikt werden door 
boeren binnen de marken en buurtschappen. Deze woeste gronden maakten deel uit van de agrarische 
bedrijfsvoering. Hier werden plaggen gestoken, die in de potstallen vermengd raakten met de uitwerpselen 
van de dieren. Daarna werden ze gebruikt om de akkers te voorzien van meststoffen om zo voldoende 
voedingsgewassen te kunnen telen.  
 
Deze ongedeelde situatie (van de marken) waar men gebruik maakte van de veldgronden kwam onder 
druk. Demoed (1987) gaat nader in op de achterliggende beweegredenen om de markegronden te gaan 
verdelen.  
Pinkert (2013) vat Demoed pakkend samen: ”Hij was de eerste die liet zien hoe rond 1800 bij de overheid en 
de regionale elite de wens tot markeverdeling op kwam en verrichtte onderzoek naar de maatregelen 
voorafgaand aan de Markenwet van 1886 die marken tot deling moest dwingen. Hij kwam tot de conclusie 
dat het Koninklijk Besluit van 1837 een veel groter effect had gehad dan de Markenwet van 1886. De 
meeste marken waren rond 1860 al verdeeld. De belangstelling van de gewaarde boeren hiervoor was 
vanwege de ontwikkelingen in de landbouw in en na het midden van de negentiende eeuw toegenomen en 
de beoogde ontginningen van de woeste gronden kwamen langzaam op gang. In de Oost-Nederlandse 
zandgebieden was er vooral ontginning van lage hei en broekgronden tot weiland en bleven nog zeer 
omvangrijke woeste gronden over.  

                                                           
125 Bieleman et al. 1995, 40-47. 
126 Idem, 50. 
127 Idem, 148-149. 

Afbeelding 2.22: Slacht van varkens in de open lucht, Groenlo circa 1910. 
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Pas na 1890 konden grootschalige ontginningen 
tot stand komen door de invoering van de 
kunstmest, de werkzaamheden van de 
Heidemaatschappij en de maatregelen op het 
gebied van de werkverschaffing vanaf de jaren 
1920.”128 
 
Binnen het Oost-Nederlands Plateau zijn 21 
marken (afb. 2.23) te onderscheiden. De 
markenverdelingen binnen het plangebied 
startten met Miste en Korle in 1839 en eindigden 
met Ratum in 1866. Van een aantal marken is niet 
duidelijk in welk jaar deze zijn opgeheven. In het 
noordelijk deel van het plangebied liggen drie 
snippers van Overijsselse marken: Brammelo, 
Langelo en Haaksbergen. Ze zijn voor de 
volledigheid zijn meegenomen.129  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
2.8.1 De Statistieke beschrijving van Gelderland 1808, Kwartier van Zutphen 

Ten grondslag aan de Statistieke beschrijving van Gelderland 
1808 lag het voornemen (in juni 1808) van koning Lodewijk 
Napoleon om een reis te maken door Gelderland. Hij wilde 
vooraf beschikken over een uitgebreide en nauwkeurige 
beschrijving van het ‘departement’ Gelderland. Aan de 
plaatselijke besturen werd opdracht gegeven gegevens te 
verstrekken. Men wilde informatie over de bestuurlijke en de 
rechterlijke organisatie van hun ambtsgebied. Maar ook wilde 
men gegevens over landbouw en veeteelt, bodemgesteldheid en 
een beschrijving van landschappelijke bijzonderheden, zoals 
meren, rivieren, bossen en heiden.130  
Het Oost-Nederlands Plateau viel onder het Kwartier Zutphen 
met het ambt van Bredevoort, de stad en de ambt Lichtenvoorde 
en het baljuwschap (rechterlijk ambtenaar) Borculo (afb. 2.24).  
Wat betreft de landbouw is nagegaan welke opmerkelijke 
aspecten zijn opgetekend voor het Oost-Nederlands Plateau.  

                                                           
128 Pinkert, 2013, 15-16. 
129 Demoed, 1987, 15-17, 91-93, 97-101, 153. 
130 Martens et al., 1986. 

Afbeelding 2.23: Locaties van Marken binnen het plangebied met 
jaartal van de markeverdeling. 

Afbeelding 2.24: Het plangebied geprojecteerd 
op een uitsnede van het Kwartier Zutphen, 
1808. 
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Ambt Bredevoort 
Binnen dit ambt vielen Bredevoort, Winterswijk, Aalten en Dinxperlo. 
 
‘De heiden zijn er zeer uitgestrekt en beslaan meer dan de halve oppervlakte, wordende tot afplagging en 
tot eene sobere weide voor ’t niet melkgevend vee gebruikt. Het bouw- en teelland is in den ambte 
Bredevoord, meest alle zandaartig en hoog. Vordert veele bemisting, die hier geschied door de mist met de 
bovenste korst der heide, plaggen genaamd. t’ Saam te leggen en na eenige tijd alzo te hebben gebroeid en 
doorgebrand te zijn, onder het land te ploegen. Daar deze mistspecie meer aarddelen bevat dan enkel de 
strooimist, moet hierdoor het land van tijd tot tijd verhoogd worden, terwijl de heide door het gedurig 
afplaggen lager wordt. ’t Gevolg van deze bemisting is, dat het koorn alhier zo lang niet word dan elders, 
daar men alleen strooimist gebruikt. Dog wil dat het meerder zaad voordbrengt.’131  
 
Uit dit citaat blijkt dat men zand meenam naar de akkers en dat de kwaliteit van de plaggen te wensen 
overliet. Er wordt beschreven dat de landbouw de enige en voornaamste bron is voor de welvaart van het 
ambt en dat men met ‘vlijt’ heeft gewerkt om de productie van de bouwlanden omhoog te krijgen omdat 
alle ‘landsproducten’ hoog in prijs zijn gestegen in deze tijd. Men verbouwde voornamelijk rogge, boekweit, 
gerst, haver, aardappelen en bonen. De groenten werden met name geteeld voor eigen gebruik, maar ook 
vlas werd geteeld. De teelt van deze producten lukte goed, behalve boekweit dat soms teloor ging aan 
nachtvorst in juni en juli. Er werd zoveel graan geproduceerd dat deze werd verhandeld zowel in het land 
als over de grens. Aan weilanden onder Winterswijk en Aalten was een groot gebrek, omdat men veel 
plaggen nodig had voor de bouwlanden. Als er te weinig hooi was zaaide men spurrie na de roggeoogst ter 
compensatie. In ambt Bredevoort waren 731 paarden, 13 stieren, 383 ossen en 6079 koeien. Het houden 
van schapen was een recht, waardoor de aantallen laag waren. Varkens worden veel gefokt, vetgemest en 
als product (spek) verkocht aan Holland.132 

Stad en ambt van Lichtenvoorde 
De grond is zandig en schraal. ‘de heiden zijn, inzonderheid na den kant van de buurschappen Vragender en 
Lievelde, al vrij extens en zamengenomen beslaan meer als eenderde van ’t ampt'. Hieruit blijkt dat de 
gronden die op het Oost-Nederlands Plateau liggen, vooral bij Lievelde en Vragender, intensiever in gebruik 
waren dan het laag gelegen dekzandgebied ten westen ervan. De schrale gronden moesten dan ook flink 
bemest worden, aan de lager gelegen vruchtbare gronden besteedt men minder aandacht. De producten 
die geteeld werden zijn rogge, boekweit (maar wegens tegenvallende resultaten minder geteeld) en haver. 
De tarwe en haver genereren een behoorlijke oogst, tarwe en gerst worden niet geteeld omdat de grond te 
‘licht’ is. Ook worden er aardappelen, bonen, wortels, peulvruchten, groenten en vlas geteeld. Toch wordt 
er meer koren dan voor eigen consumptie verbouwd. De weidegronden zijn schaars, wel worden de 
broekgronden voor het hooien gebruikt. In Stad en ambt van Lichtenvoorde waren 260 paarden, die alle 
ingezet werden om de bouwlanden te bewerken, 1984 koeien en 200 schapen.133  

Bailluage van Borculo 
De grond bestaat voor het grootste deel uit schrale veldgrond, met uitzondering van de van tijd tot tijd 
gecultiveerde gronden die men bemestte om de vruchtbaarheid op peil te houden. Er komen geen 
zandverstuivingen op de heide voor. De bouwlanden liggen er goed bij. Rekken wordt genoemd als een van 
de meest gecultiveerde en meest productieve bouwlanden voor graangewassen. De productiviteit van deze 
bouwlanden is te danken aan het type plaggen, dat gebruikt wordt.  Ze zijn afkomstig van broeklanden. Hun 
kwaliteit is zo goed dat er geen dierlijke mest aan toegevoegd hoeft te worden. Er wordt rogge, haver, 
boekweit, gerst, aardappelen en vlas geteeld. De overproductie van granen wordt afgezet in Zutphen en 
Deventer op de graanmarkten.  

                                                           
131 Martens et al., 1986, 160-162. 
132 Idem, 160-163. 
133 Idem, 178-180. 
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De paarde- en veefokkerij is aanzienlijk, de paarden worden verhandeld op de paardenmarkt in Deventer. 
Men houdt aanzienlijk minder schapen, behalve over de grens in Munster waar men wel schapen fokt.134 
 
De kadastrale atlas Gelderland 1832 is momenteel in bewerking voor digitalisatie bij de Fryske Akademy, en 
zal in HISGIS verwerkt worden. De verwachting is dat medio 2017 de kadastrale data van de provincie 
Gelderland 1832, beschikbaar zullen zijn.135 Met deze data kan relatief eenvoudig een aantal kaarten 
gegenereerd worden die inzicht bieden in eigendom, verkaveling en landgebruik. 

2.9 Het 19e eeuwse cultuurlandschap op het Oost-Nederlands Plateau 

2.9.1 Inleiding 

Voorgaande paragrafen hebben een beeld geschetst hoe de landschappen van het Oost-Nederlands 
Plateau te kenmerken zijn vanuit de fysische geografie. In H2.4 zijn de verschillende hoofdlandschapstypen 
beschreven. Daarna is nagegaan hoe de ontwikkeling van de bewoning in het gebied was vanaf te 
prehistorie tot de Nieuwe Tijd. Hieruit komt naar voren dat het dekzandgebied de ruggengraat van de 
bewoningsgeschiedenis van het Oost-Nederlands Plateau vormt. 
 

2.9.2 Historische landschappen 

De topografische militaire kaart van omstreeks 1850 geeft een idee hoe het landschap er voor de 
markendeling uit heeft gezien, die vanaf 1839 binnen het studiegebied zijn intrede deed (bijlage 4). 
Binnen het dekzandgebied zijn een aantal dorpen (sommige met stadsrechten) tot ontwikkeling gekomen. 
De dorpen Eibergen, Groenlo, Aalten, Bredevoort en Winterswijk met een flink aantal bijbehorende 
buurtschappen zijn op het Oost-Nederlands Plateau tot ontwikkeling gekomen. Alle dorpen liggen op of aan 
de rand van de hogere dekzandruggen en zijn na verloop van tijd verder uitgedijd. 
De meeste dorpen hebben een watervoorziening in de buurt: Eibergen ligt direct aan de Berkel, 
Winterswijk en Groenlo aan de Boven Slinge, Bredevoort aan de Slinge en de andere dorpen aan kleinere 
beken. Rondom deze beken zijn weilanden/hooilanden in gebruik. Zoals gezegd liggen op de 
dekzandruggen de dorpen. Daar omheen liggen uitgestrekte woeste gronden, waaronder een aantal 
hoogveengebieden zoals het Korenburgerveen en Corlese veen tussen Vragender en Winterswijk. Ten 
zuiden van Aalten en buurtschap Miste is nog een aantal kleinere veengebieden te vinden zoals het 
Blekkinkveen, het Kottense veen en Wooldse veen. Ook zijn er nog uitgestrekte heidevelden zoals het 
Hupselseveld tussen Groenlo en Eibergen. In het noordoosten van Winterswijk het heidegebied het 
Masterveld dat Duitsland inloopt, het Kloosterveld in het zuiden van Winterswijk en de Schaarsheide tussen 
Aalten en Vragender. Binnen het studiegebied kunnen verschillende cultuurlandschappen worden 
onderscheiden (afb. 2.25). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
134 Martens et al., 1986, 191-194. 
135 Pers. med. Dhr. Feikens, 10-10-2016. 
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2.10 Conclusies 

Naar de ontstaanswijze van het Oost-Nederlands Plateau is weinig fysisch geografisch onderzoek gedaan. 
Onderzoek in Winterswijk toont aan dat het Oost-Nederlands Plateau vanaf het Laat-Krijt, begin Tertiair is 
ontstaan door sterke plooivorming. Gedurende het Tertiair, met een sterke opheffing in het Vroeg-
Mioceen, zijn er verschillende perioden waar opheffing en erosie plaatsvonden waardoor het huidige Oost-
Nederlands Plateau zijn huidige vorm heeft gekregen. Op het plateau zijn zeer oude geologische formaties 
te vinden die relatief dicht aan de oppervlakte liggen. Verschillende geologische tijdperken hebben 
bijgedragen aan de vorming van het uiteindelijke natuurlijke landschap. Te denken is aan het landijs in het 
Saalien dat als een bulldozer over het Oost-Nederlands Plateau is gegaan. Dit resulteerde in forse 
hoogteverschillen die later in het Weichselien, waarin zandverstuivingen hebben plaatsgevonden, weer 
afgedekt en opgevuld worden door dekzanden. Toen het warmer werd gedurende het Holoceen zijn er 
hoogvenen ontstaan. Al deze processen die over grote tijdseenheden hebben plaatsgevonden hebben er 
ervoor gezorgd dat zes hoofdlandschappen op het plateau zijn te onderscheiden. Te beginnen met het 
oudste landschapstype en daarna chronologisch aflopend: het plateau- en terrassenlandschap, stuwwal- en 
terrassenlandschap, dekzandlandschap, beekdallandschap en veenlandschap. Het stuifzandlandschap is 
later door menselijke invloed ontstaan door overexploitatie van onder andere heidevelden. 
 
Het Oost-Nederlands Plateau kent een lange geschiedenis van bewoning. Uit pollenonderzoek net over de 
grens bij Zwolle (Gld.), in Duitsland, blijkt dat de mens vanaf circa 4800 v. Chr. door het afbranden van bos 
actief ingrijpt in het natuurlijke landschap. De eerste bouwlanden stammen uit het Midden Neolithicum op 

Afbeelding 2.25: Historische landschappen op het Oost-Nederlands Plateau. 
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het Oost-Nederlands Plateau. Men creëerde kleine open plekken in het bos waar men akkers aanlegde. Als 
de akkers uitgeput raakten ontgon men een nieuw stuk bos. In vergelijking met andere zandgebieden in 
Nederland bleef tot in de IJzertijd het Oost-Nederlands Plateau zeer bosrijk, blijkend uit het 
pollenonderzoek. 
Uit de verschillende perioden tot circa de Vroege Middeleeuwen blijkt dat men een voorkeur had voor 
vestiging op de grote (hoge droge) dekzandruggen vaak in de nabijheid van water, waar men 
landbouwproducten op bouwlandjes verbouwde. Dit komt omdat de andere gebieden te nat en daardoor 
ongeschikt waren voor bewoning en landbouw. 
In de Late Middeleeuwen neemt de vraag naar bouwlanden toe, wat leidt tot een verdere inrichting van het 
agrarische landschap. Vanaf de Late Middeleeuwen en Nieuwe Tijd neemt de bevolkingsdruk toe. Dit 
resulteerde er in Oost-Nederland in dat er een verdichting van bewoning ontstond op de reeds aanwezige 
bouwlanden. Nadat hier de mogelijkheden ‘uitgeput’ waren ging men de slechtere (nattere) gronden 
ontginnen. Met oog voor verbetering van deze gronden, werd er gespit en de nattere gronden werden 
gedraineerd Daarbij werden de akkers voorzien van plaggenbemesting. Hier is duidelijk sprake van een 
ommezwaai; voorheen werden met name de hoge droge dekzandruggen gebruikt voor bouwland. 
 
In de periode circa 1500-1832 had het bouwland de hoofdrol in de agrarische bedrijfsvoering. Het vee 
stond ten dienste hiervan. Door de eeuwen heen veranderde er eigenlijk maar weinig in deze 
bedrijfsvoering, behalve dat het areaal grond toenam. De prioriteit was om voldoende voedsel voor het 
gezin te produceren. Men teelde verschillende gewassen maar de nadruk lag op graangewassen. Bronnen 
geven ook aan dat boekweit in de vroege 15e eeuw geïntroduceerd werd.in Oost-Nederland. Haver was in 
de Late Middeleeuwen een belangrijk gewas maar ook gerst en rogge werden verbouwd. De vraag naar 
granen nam toe in de 16e en 17e eeuw waardoor deze gewassen in een zogenaamd drieslagstelsel werden 
geteeld. Vanaf circa 1650 tot 1750 daalden de prijzen voor landbouwproducten. Hierdoor kwamen er 
diverse nevenactiviteiten die het inkomen aan moesten vullen, zoals het mesten van varkens. Daarna ging 
men ook over op het stoken van jenever om meer opbrengst te genereren uit graan.  
Voor 1808 is er een uitgebreide beschrijving beschikbaar van het Kwartier Zutphen die een beeld geeft van 
het landschap en de landbouw voor deze periode. Hier valt op dat er sprake is van een meer gemengde 
bedrijfsvoering. 
Van grote invloed op de agrarische bedrijfsvoering was het opheffen van de marken op het Oost-
Nederlands Plateau. Vanaf 1839 werden de woeste gronden ‘verdeeld’ waardoor veel kleine boeren die 
afhankelijk waren van de woeste gronden (weidegronden en plaggen) voor hun bedrijfsvoering in de 
problemen geraakten.  
Het cultuurlandschap bestond/bestaat uit een aantal dorpskernen en buurtschappen. Deze 
bewonerskernen liggen met name op de hogere dekzandruggen of net tegen de flanken hiervan in de 
nabijheid van water. Direct om deze kernen liggen de bouwlanden, ze grensden aan uitgestrekte woeste 
gronden waar men het vee liet grazen en waar plaggen werden gestoken voor de potstal. De woeste 
gronden bestonden met name uit (natte) heidevelden, heischrale graslanden en hoogveencomplexen. Het 
Oost-Nederlands Plateau kent een zeer kleinschalig dekzandreliëf, wat duidelijk is terug te zien in de 
kleinschaligheid van het landschap. Er kan onderscheid gemaakt worden tussen grotere escomplexen die 
een overwegend open karakter hadden en de bouwlandkampen. Deze bouwlandkampen werden vaak 
omzoomd door houtsingels of houtwallen, wat het landschap een besloten karakter gaf. Tot 1850 is er nog 
sprake van uitgestrekte woeste gronden, daarna (circa 1900) kwamen de grootschalige ontginningen op 
gang waardoor het landschap drastisch veranderde. 
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H3 Essen en bouwlandkampen op het Oost-Nederlands Plateau 

3.1 Inleiding 

In voorgaand hoofdstuk is duidelijk geworden dat de essen en bouwlandkampen op de hoge droger 
gelegen dekzandruggen en dekzandkoppen werden uitgekozen. In dit hoofdstuk wordt onderzocht wat de 
verspreiding is van de bouwlanden en welke bodemtypen met een cultuurdek er voorkomen op het Oost-
Nederlands Plateau. Met behulp van historische kaarten wordt onderzocht of er karakteristieke verschillen 
zijn tussen essen en bouwlandkampen op verschillende locaties binnen het studiegebied. Vaak vertellen 
veldnamen iets over het gebruik, de ligging en de bodemkundige toestand van een perceel. Daarom wordt 
ook aandacht besteed aan de veldnamen van essen en bouwlandkampen. 

3.2 Bodemkundige en geomorfologische ligging van de bouwlanden 

3.2.1 Bodemkundige classificatie van plaggengronden 

Van het bodemclassificatiesysteem in Nederland zijn De Bakker en Schelling de grondleggers. Zij hanteren 
het bodemgenetische indelingsprincipe waar Nederlandse bodemtypen ingedeeld worden in een 
hiërarchisch systeem van orden, suborden, groepen en subgroepen. Men vindt de bodems met 
cultuurdekken (plaggenbodems) met name terug in de orde van podzolgronden en eerdgronden. De dikte 
van de antropogene bovengrond is hierbij zeer belangrijk voor de indeling. Plaggenbodems met een 
cultuurdek meer dan 50 cm worden tot de enkeerdgronden gerekend, waarbij op grond van de kleur van 
het dek op subgroepniveau een onderscheid gemaakt wordt tussen bruine enkeerdgronden en zwarte 
enkeerdgronden ( tabel 3.1 ). 136 
 

Suborden Groepen Subgroepen Dikte minerale 
bovengrond 

Subgroepen Dikte 
minerale 
bovengrond 

Podzolgronden Moderpodzolgronde
n 

Loopodzolgronden (cY..) Matig dik 30-50cm   

 Humuspodzolgronde
n 

Laarpodzolgronden (cHn..) Matig dik 30-50cm   

  Kamppodzol (cHd..) Matig dik 30-50cm   
      
Dikke 
eerdgronden 

Enkeerdgronden 
(kalkloos zand) 

Lage zwarte 
enkeerdgronden (zEZg..) 

50-80cm   

  Lage bruine 
enkeerdgronden (bEZg..) 

50-80cm   

  Zwarte enkeerdgronden 
(zEz..) 

50-80cm Hoge zwarte 
enkeerdgronde
n (dzEZg..) 

>80cm 

  Bruine enkeerdgronden 
(bEZ..) 

50-80cm Hoge bruine 
enkeerdgronde
n (dbEZg..) en 
(dzbZg..) 

>80cm 

 Enkeerdgronden 
(kalkhoudend zand) 

EZ..A 50-80cm Hoge 
enkeerdgronde
n (dEZ..A) 

>80cm 

 Tuineerdgronden, 
leem (EL.) 

    

 Tuineerdgronden, 
zavel en klei (Ek..) 

    

      
Kalkloze 
zandgronden 

Eerdgronden met 
minerale eerdlaag 

Kanteerdgronden (tZd..) 15-30cm   

  Akkereerdgronden (cZd..) 30-50cm   
Tabel 3.1: Overzicht bodemtypen met een cultuurdek (minerale bovengrond). 

                                                           
136 Spek, 2004, 830-831. 
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Zoals in hoofdstuk één aangegeven onderscheidt Spek in een bodemtype met een cultuurdek een 
bouwvoor, overige plaggenlagen, overgangslaag en het begraven natuurlijk profiel. Op deze wijze wil hij 
bevorderen dat er één uniforme wijze is om bodems met cultuurdekken te beschrijven. (afb. 3.1).137 

 
Als voorbeeld een afbeelding van de bruine enkeerdgrond en zwarte 
enkeerdgrond. (afb. 3.2). De bruine enkeerdgrond is gevormd op een 
moderpodzolgrond, het bruine plaggendek bevindt ligt op de Bwsb 
horizont. De zwarte enkeerdgrond is gevormd op een veldpodzolgrond 
het zwarte plaggendek ligt op de Eb horizont.138 De enkeerdgronden 
worden niet ingedeeld op basis van oorspronkelijk bodemtype. Door 
deze manier van indelen sneeuwt volgens Spek een belangrijk aspect 
onder, namelijk de mogelijkheid om landschapsreconstructies te maken. 
Hiervoor mist de beschrijving de kenmerken van het onderliggende 
natuurlijke bodemprofiel. Ook wordt er geen rekening gehouden met 
eventuele fossiele cultuurlagen in de ondergrond.  
Er zijn cultuurdekken van minder dan 30 centimeter, maar deze zijn 
beïnvloed door erosie, afgraving of stammen uit een zeer laat tijdperk. 
Normaal gesproken zijn cultuurdekken tussen de 30-50 centimeter dik. 
Bodems met een cultuurdek van 30-50 centimeter worden vaak wel 
gekarakteriseerd aan de hand van de natuurlijke ondergrond.139 
De dikte van de cultuurdekken wordt in de bodemkunde verdeeld in vier 
klassen op basis van de ‘dikte van het humushoudende dek / dikte van 
het eerdlaag’; dun cultuurdek (0-30 cm), matig dikke cultuurdekken (30-
50cm), dikke cultuurdekken (50-80) en zeer dikke cultuurdekken 
(>80cm).140  

                                                           
137 Spek, 2004, 815-816 
138 Jongmans et al., 2013, 313. 
139 Spek, 2004, 830-831. 
140 Ten Cate et al, 1995, 180, 182. 

Afb.3.2: A: een bruine enkeerdgrond 
gevormd op een moderpodzolgrond. 
B: een zwarte enkeerdgrond 
ontwikkeld op een veldpodzolgrond. 
 

 
 

Afbeelding 3.1: De onderdelen van een plaggendek volgens Spek. 
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3.2.2 Bodemtypen met cultuurdekken op het Oost-Nederlands Plateau 

Aan de hand van digitaal beschikbare bodemkundige data is middels een ArcGIS analyse bepaald waar 
bouwlanden met een cultuurdek aanwezig zijn op het Oost-Nederlands Plateau. Hiervoor zijn verschillende 
bronnen met elkaar gecombineerd om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van deze bouwlanden.  
 
De volgende bronnen zijn hiervoor gecombineerd: 

• de bodemkaart van Nederland, schaal 1:50.000, bladen 34 0ost, 41 oost en 41 west 141 
• detailbodemkaarten op schaal 1:10.000 van de ruilverkavelingen Winterswijk-West, Winterswijk-

Plateau en Hupsel-Zwolle;142 
• detailbodemkaarten op schaal 1:10.000 van de gemeente Winterswijk, met gedeeltelijke 

digitalisering analoge bodemkaart dorpskern.143 
 
In een aantal gevallen overlapte de bodemkaart schaal 1:50.000 de detailkarteringen. Hier is gekozen om 
de data van de detailbodemkarteringen te gebruiken. Dit is gedaan omdat de detailbodemkaarten een 
boringsdichtheid van één boring per hectare hebben (in de praktijk vaak twee boringen) versus één boring 
per vijf hectare voor de bodemkaart schaal 1:50.000.  
 
Er zijn selecties gemaakt die bodemtypen met 
een cultuurdek eruit filterden (tabel 3.2 en afb. 
3.3). De zwarte enkeerdgronden zijn daarbinnen 
met 69% het meest voorkomende bodemtype in 
het studiegebied met daarop volgend de 
laarpodzolgronden met 19,5%. Deze 
bodemtypen liggen verspreid door het 
studiegebied (bijlage 5). 
 
De bodemdata zijn echter niet compleet. Voor 
de gemeentes Winterswijk, Vragender en 
Lievelde zijn er voor de bebouwde kom digitale 
bodemkundige data beschikbaar. Voor dorpen 
zoals Eibergen en het oostelijke deel van Aalten 
en de stad Groenlo echter niet. Met de 
beschikbare bodemkundige data kan wel een goed beeld worden verkregen waar de bodemtypen met een 
cultuurdek zijn gelegen (afb. 3.3). Het plangebied is circa 28.500 hectare groot waarvan  op 5693 hectare 
bodemtypen met een cultuurdek aanwezig zijn. Dit is 20% van de totale oppervlakte van het plangebied.  
Van Doesburg et al. geven voor de archeoregio ‘Overijssels-Gelderse zandgebied’ een percentage van 7,1% 
weer. Dit percentage verschilt dus sterk met de gevonden waarde van 20% binnen het studiegebied. 
Redenen hiervoor zijn het gebruik van de bodemkaart schaal 1:50.000 en alleen het filteren op 
enkeerdgronden. Hierdoor worden er een groot aantal bodemtypen met cultuurdekken niet aangehaald in 
de berekening.144 Als we alleen naar de enkeerdgronden in het studiegebied kijken dan is 14,9% een 
enkeerdgrond, meer dan het dubbele aantal zoals beschreven door Van Doesburg et al. Uit het kaartbeeld 
van de analyse komen duidelijk de grotere escomplexen en de kleinere bouwlandkampen naar voren. 
Hierbij dient de kanttekening te worden geplaatst dat met name aan de westzijde van het plangebied (lijn 
Bredevoort-Groenlo) de Bodemkaart op schaal 1:50.000 is gebruikt, dus geen detailbodemkarteringen 
beschikbaar zijn. Daardoor kunnen  es-complexen op de bodemkaart schaal 1:50.000 een samenvoeging 
zijn van een aantal kleinere bouwlandkampen die in werkelijkheid los van elkaar liggen. 
 
 
                                                           
141 Harbers en Rosing, 1983; Stichting voor Bodemkartering, 1979. 
142 Kleijer, 2001; Brouwer, 1994. 
143 Neefjes & Willemse, 2009 , GIS-data. 
144 Van Doesburg et al., 2007, 10-11. 

Bodemtypen ha (%) 

Zwarte enkeerdgronden 3927 69,0 

Laarpodzolgronden 1112 19,5 

Bruine enkeerdgronden 317 5,6 

Enkeerdgronden 123 2,2 

Keileemgronden met cultuurdek 72 1,3 

Loopodzolgronden 60 1,1 

Tuineerdgronden zavel en klei 46 0,8 

Overige gronden <20ha 36 0,6 

Tabel 3.2: Oppervlakte en procentueel aandeel van bodemtypen met 
een cultuurdek op het Oost-Nederlands Plateau. 
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Afbeelding 3.3: Ruimtelijke verspreiding van bodemtypen met een cultuurdek op het Oost-Nederlands Plateau.  
Het onderscheid tussen de essen (grote kaartvlakken) en bouwlandkampen (kleine kaartvlakken) is duidelijk te zien.  
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Op verschillende bodemtypen met een cultuurdek die voorkomen in het studiegebied wordt hierna nader 
ingegaan. Er wordt geschetst waar deze specifieke bodemtypen voorkomen. Daarbij wordt er per 
bodemtype een voorbeeld gegeven met behulp van een Bonneblad, daterend uit circa 1900. 

Zwarte enkeerdgronden 
De zwarte enkeerdgronden zijn de meest voorkomende bodemtypen, met een oppervlakte van 3927 ha, 
69% van de oppervlakte van de bodemtypen met een cultuurdek binnen het plangebied. De zwarte 
enkeerdgronden liggen verspreid over  het plangebied. Opvallend  zijn een aantal grotere escomplexen ten 
noordoosten van Eibergen, tussen Groenlo en Lievelde, bij Vragender en tussen Lichtenvoorde en Aalten. In 
de huidige kern van Winterswijk liggen de grote escomplexen. In de overige gebieden van de gemeente 
Winterswijk is het kenmerkende kleinschalige dekzandlandschap te herkennen in de vele kleinere 
bouwlanden. Dit houdt direct verband met geomorfologische opbouw van kleinschalige dekzandreliëf in dit 
deel van het studiegebied zoals beschreven in hoofdstuk twee. 
 

 
 

Als voorbeeld kan de es bij Lievelde dienen, die circa 140 hectare groot is (afb. 3.4). Deze es ligt op de rand 
van het plangebied (zwarte lijn noord-zuid aan de westzijde van de es). Aan de oostzijde ligt het 
uitgestrekte heideterrein: het Lievelder Veld waar naar alle waarschijnlijkheid de plaggen voor de 
bouwlanden gestoken werden. Ten westen liggen nog enkele kleinere bouwlandkampen die bodemkundig 
ook zwarte enkeerdgronden zijn. De es heeft een open karakter met een omzoming door houtsingels of 
houtwallen. 

Laarpodzolgronden 
De laarpodzolgronden zijn het op één na meest voorkomende bodemtype binnen het plangebied. Met een 
oppervlakte van 1112 hectare beslaat dit bodemtype 19,5% van alle bodems met een cultuurdek. De 
laarpodzolgronden komen verspreid in het gebied voor. Dit is begrijpelijk omdat het een bodemtype is dat 
voorkomt in uitgestrekte dekzandgebieden. Het bodemtype kan zeer variabel zijn qua vochthuishouding:  
vochtig tot natte omstandigheden (Gt II – GT VIII). Een groot oppervlak van dit bodemtype komt rond de 

Afbeelding 3.4: Bonneblad circa 1901 met locatie zwarte enkeerdgronden bij Lievelde. 
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kern van Winterswijk voor. Deze gronden waren waarschijnlijk tweede keuze om bouwlanden op te 
ontwikkelen nadat de voedselrijke moderpodzolgronden ontgonnen waren. Opvallend is, dat veel kleine 
kaartvlakken met dit bodemtype voorkomen op plekken in de heide die op de Bonnebladen van omstreeks 
1901 vaak als  bouwland maar vreemd genoeg ook als heide of weiland zijn gekarteerd. Een verklaring kan 
gezocht worden in het feit dat historische kaarten een momentopname laten zien. De bouwlanden lagen 
soms braak of werden voor een bepaalde periode als bouwland gebruikt zeker als de bodems van nature 
arm waren. Als een perceel als heide op de kaart staat wordt het wat moeilijker  om een verklaring te 
geven. Een mogelijke verklaring zou kunnen zijn dat de kleine bouwlanden na de grootschalige 
heideontginningen zijn uitgevlakt om uniforme percelen te krijgen. Hierdoor kan het zijn dat het van 
oorsprong zwarte enkeerdgronden zijn geweest die ‘onthoofd’ zijn. 
Verder komen laarpodzolgronden ook aan de randen van zwarte enkeerdgronden voor, hetgeen  duidt op 
een uitbreiding van een es in een later stadium. Als voorbeeld van de ligging van laarpodzolgronden geven 
we een gebied ten noordoosten van Zwolle (Gld) weer, waar een aantal kleine bouwlanden op het 
Bonneblad van circa 1901 ligt (afb. 3.5). Ook op de topografische kaart 1843-1845 worden er geen 
bouwlanden weergegeven op deze locatie. Bodemkundig veldwerk kan uitkomst bieden of het inderdaad 
gaat om oude bouwlanden, die na de grootschalige ontginningen verloren zijn gegaan door egalisatie. Een 
kritische analyse van dit bodemtype met behulp van de historische kaarten, boorpunten informatie en 
aanvullend veldwerk is een aanrader om de verspreiding van dit bodemtype nader te detailleren en te 
controleren of dit bodemtype als oud bouwland is te benoemen. 
 

 
 

  
Afbeelding 3.5: Bonneblad circa 1901 met locatie laarpodzolgronden bij buurtschap 
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Bruine enkeerdgronden 
De bruine enkeerdgronden hebben binnen het studiegebied een oppervlakte van 317 hectare en beslaan 
5,6% van de totale oppervlakte van de bodems met een cultuurdek. Het aandeel in vergelijking met zwarte 
enkeerdgronden (3927 ha) is aanzienlijk kleiner. De bruine enkeerdgronden  zijn duidelijk gelegen in de 
buurt van water en riviertjes. Ze komen voor bij de Berkel tussen Rekken en Eibergen, in de buurt van 
Groenlo bij De Slinge, ten noorden van Winterswijk bij de Groenlose Slinge en ten noorden van 
Winterswijk-Miste bij de Boven Slinge en ten noorden van Aalten. Een verklaring voor het relatief kleine 
areaal bruine enkeerdgronden kan gezocht worden in de beschikbaarheid van plaggen uit de beekdalen. 
Binnen het plangebied zijn maar relatief weinig goorgronden en beekdalen met natte of vochtige 
hooilanden die plaggen konden leveren, waardoor bruine enkeerdgronden zich konden ontwikkelen. 
Daarnaast was hooi een schaars goed in het studiegebied waar met name heidevelden overheersen. 
Als voorbeeld: bij Winterswijk-Miste ligt het overgrote deel van de bruine enkeerdgronden binnen het 
plangebied geclusterd (circa 130ha). Op het Bonneblad circa 1901 is de Slingerbeek te zien met het Groote 
Goor in het noordwesten (afb. 3.6).  

Het Groote Goor is de locatie waar men waarschijnlijk 
de plaggen stak ten behoeve van de bouwlanden. 
Spek toonde aan dat vooral het zuidelijke deel bruine 
enkeerdgronden had en het noordelijke deel uit 
zwarte enkeerdgronden bestond. Hieruit blijkt dat 
niet alle bodemkarteringen correct zijn of met 
voldoende detail om dit soort nuances te 
onderscheiden (afb. 3.7).145 

 

                                                           
145 Spek, 2004, 758. 

Afbeelding 3.6: Bonneblad circa 1901 met locatie bruine enkeerdgronden langs de Slingerbeek (Boven Slinge). 

Afbeelding 3.7: Herkomst zwarte 
plaggendekken(Bunnink Goor) en 
bruine plaggendekken (Groote Veld) 
in Miste.  
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Overige enkeerdgronden (niet nader geïdentificeerd) 
De overige enkeerdgronden hebben een oppervlakte van 123 hectare en beslaan 2,2% van de oppervlakte 
van de bodemtypen met een cultuurdek binnen het plangebied. Volgens de analyse komt hier het 
bodemtype ‘enkeerdgronden’ voor, maar deze zijn niet nader omschreven als zijnde bruine- of zwarte 
enkeerdgronden. Strikt bodemkundig genomen (tabel 3.1) zou men deze enkeerdgronden in moeten delen  

onder enkeerdgronden met kalkhoudend zand. Deze bodemtypen zijn in het plangebied niet te verwachten 
omdat het met name in een dekzandgebied ligt waar geen kalkrijke zanden zijn afgezet aan de oppervlakte. 
De enkeerdgronden beperken zich slechts tot de kern van Winterswijk en één perceel ten noordoosten van 
Eibergen (afb. 3.8). 

Keileemgronden met cultuurdek 
In het plangebied komen ook gronden voor die een tertiaire ondergrond verraden zoals de keileemgronden 
met cultuurdek en de tuineerdgronden (zavel en klei). De keileemgronden hebben een oppervlakte van 317 
hectare en beslaan 1,3% van de oppervlakte van de bodemtypen met een cultuurdek binnen het 
plangebied. Er zijn twee clusters met keileemgronden met cultuurdek, één in het noordelijke deel van 
Winterswijk Meddo op en nabij het Meddosche Veld en één van meerdere snippers in Winterswijk-Woold 
(afb. 3.9). De bodemeenheden zijn niet altijd te rijmen met het grondgebruik rond 1900 zoals op het 
Bonneblad is weergegeven. Hierop worden de bodemtypen gesitueerd op heidevelden en bosgebieden en 
logischerwijs op bouwlanden. Nader onderzoek hiernaar is wenselijk om de historische betekenis van deze 
percelen te kunnen duiden. Zowel de karteringsschaal, dynamiek van het landschap als grondgebruik 
leveren interpretatieproblemen op. 
  

Afbeelding 3.8: Bonneblad circa 1901 met locatie enkeerdgronden bij de dorpskern van Winterswijk. 
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Loopodzolgronden 
De loopodzolgronden hebben een oppervlakte van 60 hectare en beslaan 1,1% van de oppervlakte van de 
bodemtypen met een cultuurdek binnen het plangebied. De loopodzolgronden komen zeer verspreid voor.  
Bij Eibergen, één perceel bij Groenlo, binnen de gemeente Winterswijk met name in buurschappen  

Afbeelding 3.9: Bonneblad circa 1901 met locatie keileemgronden met cultuurdek in Winterswijk-Woold. 

Afbeelding 3.10: Bonneblad circa 1901 met locatie loopodzolgronden ten noorden van Aalten. 
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‘t Woold, Brinkheurne met de meeste percelen in Kotten. De meeste percelen zijn circa 1 hectare groot op 
één perceel ten noorden van Aalten na dat ruim 40 ha is (afb. 3.10). De loopodzolgronden zijn bodems met 
een matig dik cultuurdek (30-50 cm) en vallen onder de moderpodzolgronden die mineralogisch rijk waren. 
‘loo’ in de naamgeving duidt op bos of open plek in het bos. Het is een ontginningsnaam uit de vroege 
middeleeuwen.146 

Tuineerdgronden 
De tuineerdgronden hebben een oppervlakte van 46 hectare en beslaan 0,8% van de oppervlakte van de 
bodemtypen met een cultuurdek binnen het plangebied. Bij de tuineerdgronden is kleiïg marien 
moedermateriaal onder het bodemprofiel aanwezig, behorend tot de Rupel-formatie. Enkele kleine 
percelen met tuineerdgronden komen ten noordwesten van Winterswijk-Ratum voor. De grootste 
concentratie van de tuineerdgronden ligt in Winterswijk-Woold (afb. 3.11). 

 

Overige gronden met cultuurdek 
De categorie overige gronden bevat gronden met een oppervlakte die kleiner is dan 20 hectare. Hiervoor is 
gekozen om het kaartmateriaal overzichtelijk te kunnen presenteren en hierdoor hoofd- en bijzaken van 
elkaar te kunnen onderscheiden. De overige gronden hebben een oppervlakte van 36 hectare en beslaan 
0,6% van de oppervlakte van de bodemtypen met een cultuurdek binnen het plangebied. De 
hoofdbodemtypen binnen deze categorie zijn de kanteerdgronden en de akkereerdgronden (tabel 3.3). 
 

Bodemtype Oppervlakte in ha 

Kanteerdgronden (tZd) 19 
Akkereerdgronden (cZd) 16 

Vlakvaaggronden (cZn) + Zwarte beekeerdgronden (tZg) 1 

                                                           
146 De Bakker & Schelling, 1966, 94. 

Afbeelding 3.11: Bonneblad circa 1901 met locatie tuineerdgronden in Winterswijk-Woold. 

Tabel 3.3: Categorie ‘overige gronden’ met oppervlakte binnen het plangebied. 
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Deze bodemtypen komen verspreid door het plangebied voor, ten noorden van Eibergen en Groenlo. Een 
grotere concentratie ligt ten noorden van Bredevoort en de buurtschap Miste. De bodemtypen komen 
zowel voor op bouwlanden als in heide en graslanden. Als voorbeeld: ten noorden van Bredevoort komen 
zowel kanteerdgronden als akkereerdgronden voor (afb. 3.12), met in het oosten het Groote Goor en in het 
westen het uitgestrekte heidegebied de Schaarsheide, dat inmiddels al sterk aan het inkrimpen is door de 
omzetting (ontginning) van woeste gronden in bos en weilanden. 
 

 

De dikte van het cultuurdek 
Om een indruk te krijgen van de variatie in dikte van het cultuurdek op het Oost-Nederlands Plateau is in 
ArcGIS een analyse gedaan met behulp van beschikbare boorpuntendata van de detailbodemkarteringen. 
Uit de analyse blijkt dat er 6681 boringen zijn gezet op bodemtypen die zijn voorzien van een cultuurdek. 
De dikte van de cultuurdekken wordt in de 
bodemkunde verdeeld in drie 
klassen: matig dikke cultuurdekken (30-
50cm), dikke cultuurdekken (50-80) en 
zeer dikke cultuurdekken (>80cm). In de 
analyse komt ook een categorie < 30 cm 
dik cultuurdek voor, maar deze heeft 
slechts 11 boorpunten en is daarom niet 
opgenomen in de weergave (afb. 3.13). Uit 
de analyse komt duidelijk naar voren dat 
het aandeel dikke cultuurdekken (>80 cm) 
sterk vertegenwoordigd is met 65%, de 
matig dikke cultuurdekken (50-80 cm) 
hebben een 20% aandeel en de matig 
dikke cultuurdekken een 15% aandeel. 

Afbeelding 3.12: Bonneblad circa 1901 met locatie kanteerdgronden en akkereerdgronden ten noorden van Bredevoort. 
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Afbeelding 3.13: Dikte van het cultuurdek op het Oost-Nederlands Plateau 
aan de hand van boorpuntendata samengevat in drie klassen. 
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Spek geeft aan dat vele factoren van invloed kunnen zijn op de dikte van een plaggendek. Een aantal 
factoren die kunnen bijdragen aan de dikte van een plaggendek: periode van ophoging, ouderdom van de 
ontginning, soort strooiselmateriaal, techniek van plaggen, bemestingsmethode, historisch grondgebruik, 
bodemvruchtbaarheid van de ondergrond, afstand tot de nederzetting, grondbewerking, erosie, 
stuifzandafzetting, egalisatie en afgraving, bevolkingsdruk en intensiteit van de landbouw. De gemiddelde 
dikte van het cultuurdek in Salland, Twente en de Achterhoek wordt op 60-100 cm geschat aan de hand van 
diverse bronnen en toelichtingen op de Bodemkaart van Nederland, schaal 1:50.000. 147 
 
Als men de achterliggende data van afbeelding 3.13 bestudeert, dan valt op dat er flinke uitschieters in de 
dikte van het cultuurdek aanwezig zijn (afb. 3.14). Met name in het segment boven de 100 cm zijn nog een 
flink aantal boorpunten aanwezig. Een hypothese hiervoor kan zijn dat de ondergrond van deze dikke 
cultuurdekken mineralogisch arm moet zijn geweest of dat aanwezige bodemtypen die geschikt waren in 
het dekzandlandschap schaars waren.  
 

 
Afbeelding 3.14: Dikte van het cultuurdek binnen het studiegebied aan de hand van boorpuntendata. 

3.2.3 Geomorfologische ligging van de bouwlanden 

De bodemtypen met cultuurdek zijn in ArcGIS gekoppeld aan de geomorfologische detailkaart van 
Alterra.148 Uit de analyse blijkt dat het overgrote deel van de bodems met cultuurdekken voorkomt op de 
dekzandruggen. Deze dekzandruggen zijn onder te verdelen in verschillende hoogten; 0,5-1,5m (3K14, 
3K16, 3L5) en 1,5-5,0m (4K14) (bijlage 6). Dit zijn de hogere zandige delen van het dekzandlandschap (afb. 
3.15). 149 Hiermee is aangetoond dat het overgrote deel van de bodemtypen met een cultuurdek zijn 
gelegen in het dekzandgebied. 
 
 

                                                           
147 Spek, 2004, 822-826. 
148 Van Beek, 2009, Bijlage 1, GIS-data. 
149 Ten Cate & Maarleveld, 1977, 55. 

1 10 

313 

507 
547 

738 

1064 

744 

853 820 

462 

324 

140 
70 69 30 6 

0

200

400

600

800

1000

1200

Aa
nt

al
 b

oo
rp

un
te

n 

Dikte cultuurdek in klassen in cm 



53 
 

 
Afbeelding 3.15: Het voorkomen van geomorfologische eenheden binnen bodemtypen met een cultuurdek. 

3.3 Essen en bouwlandkampen op historische kaarten 

3.3.1. Essen en bouwlandkampen op historische kaarten 

Voor de periode 1536-1770 zijn verschillende historische overzichtskaarten in de archieven aangetroffen 
door Donkersloot- de Vrij.150 Deze kaarten zijn echter niet allemaal bruikbaar om een waarheidsgetrouwe 
indruk te krijgen van het landschap. De kaarten van Van Geelkercken (vanaf 1630) geven echter wel een 
indruk van het landschap en met name de bouwlandkampen van het Gelders grensgebied. Van Heuvel en 
Ossing (1731) hebben kaarten geproduceerd met nadruk op de grens van het stift Munster en Gelderland. 
Rond 1786 verschijnen de zogenaamde Hottingerkaarten. De Franse kaarten van 1812 en 1813 waren voor 
hun tijd zeer gedetailleerd. Rond 1832 volgt de Kadastrale Atlas waar in groot detail alle percelen in kaart 
zijn gebracht om belasting te kunnen heffen per perceel en per eigenaar. Rond 1843-1845 verschijnt voor 
een deel van het Oost-Nederlands Plateau een gedetailleerde ingekleurde kaart die een goede indruk van 
het landschap voor deze periode weergeeft. 

De kaarten van Nicolaes van Geelkercken (1631-1650) 
Aan het einde van de 16e eeuw kwam er in Gelderland behoefte aan een goede beschrijving van de 
geschiedenis van het gewest. Van Geelkercken vervaardigde diverse kaarten van het grensgebied met 
Bisdom Munster naar aanleiding van grensgeschillen.151 De eerste kaart van het grensgebied dateert uit 
1631, daarna volgen rond 1650 nog diverse kaarten. Deze kaarten geven bouwlanden, boerderijen en 
boerderijnamen weer.152 De landsgrenzen waren in deze tijd niet duidelijk. De boeren van Gelderland en 
Munster gebruiken de woeste gronden om turf te steken, hout te hakken en vee te weiden. Pas toen de 
bevolkingsdruk toenam werd er meer beroep gedaan op deze extensieve landbouwgronden. Van 
Geelkercken liet de grenzen aanwijzen door mensen aan zowel de Gelderse kant als de Munsterse kant.153 
De kaarten van Van Geelkercken geven een eerste indruk hoe het landschap eruit kan hebben gezien. De 
kaarten zijn landmeetkundig niet nauwkeurig, maar er kunnen wel elementen uitgehaald worden die te 
projecteren zijn op moderne kaarten. De bouwlandkampen worden vaak als bouwlandjes omzoomd door 

                                                           
150 Donkersloot – de Vrij, 1981. 
151 De Walburg pers, 1972, 7-9. 
152 http://www.geldersarchief.nl/bronnen/archieven/?mivast=37&miadt=37&mizig=210&miview=inv2&milang=nl&micols=1&mires=0&micode=012 
     4& mizk_alle=1631 Geraadpleegd 20-9-2016. 
153 http://www.ecal.nu/archieven?mivast=26&mizig=210&miadt=26&micode=1008&milang=nl&mizk_alle=Scholtengoed+Roerdink%2c+inv.nr. 
     +526&miview=inv2#inv3t3 Geraadpleegd 27-9-2016. 
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houtsingels of houtwallen weergegeven, zoals de Keverskamp (afb. 3.16). Het valt ook op dat deze 
bouwlanden in een zee van woeste gronden liggen. Deze kleine kampontginningen zijn typische 
voorbeelden van kotters die zich vestigden op de gemeenschappelijke gronden.  

 
Afbeelding 3.16: Kaart van het grensgebied bij het Masterboek bij Winterswijk-Ratum door Nicolaes van Geelkercken, 1631.  

Van Heuvel en Ossing (1731) en reproducties (1769) 
De bepaling van de grens tussen het stift Munster en Gelderland bleef belangrijk. In 1731 produceerden 
landmeters/cartografen Van Heuvel en Ossing kaarten van het gehele Gelderse grensgebied. In 1766 en 
1767 werd de grens nog eens opgemeten op basis van de kaart uit 1731 door Johan Heinrich Claessen en 
J.G.J. van Hasselt met als resultaat een nieuwe kaart van de grens (afb. 3.17). Boerderij Gelink gelegen in 
Kotten langs de Slinge komt fraai naar voren. Wat opvallend is dat men hier van ‘ess’ spreekt aan de 
zuidzijde van Gelink. Gelink heeft ook een kamp ‘Gelink camp’ genaamd. Op de ‘ess’ wordt een gedeelte 
van de es aangeduid als ‘Gelink paardenbree’ wat erop duidt  dat Gelink bezit had op de gedeelde es. 
 

 
Afbeelding 3.17: Fragment van grensgebied bij Kotten, waarop boerderij Gelink is weergeven met Gelink kamp en de gezamenlijk 
gebruikte es aan de zuidzijde van Gelink door Johan Heinrich Claessen en J.G.J. van Hasselt, 1769. 
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De Hottingerkaart (1784-1787) en de Franse kaart (1812-1813) 
Rond 1784-1787 verschenen er nieuwe militaire kaarten voor Salland en de Achterhoek, zoals de kaart van 
Hottinger en de Franse kaart die beide veel informatie geven over de toenmalige topografie van het Oost-
Nederlands Plateau. De deelbladen zijn zeer detaillistisch voor die tijd met een schaal circa 1: 15.660. 
Kennis van het terrein en van de vestigingswerken waren voor de vijand van groot belang.154 Duidelijk 
aanwezig op de kaarten zijn de plaatsaanduidingen, veldnamen en opmerkelijke landschapselementen. De 
steden met vestigingen en bebouwing. Kerken en molens worden ook op de kaarten weergegeven. Dat de 
fysieke begaanbaarheid van het terrein belangrijk was, blijkt uit de goede kartering van wegen, paden, 
rivieren en beken. Het type landschap is te herleiden uit de veldnamen, maar ook uit de inkleuring en de 
ingeschreven letters van de kaarten, die het type landgebruik aangeven.  
 
De essen en bouwlandkampen hebben een prominente plek op de kaartbladen. Als voorbeeld, het gebied 
van Aalten en omgeving met de zogenaamde Baarlsen Esch (de es van buurtschap Barlo) en de Aaltensen 
Esch (afb. 3.18). De essen en bouwlandkampen zijn vaak omzoomd door houtsingels of houtwallen. De 
essen zijn verdeeld in een blokvormige verkaveling. Of deze waarheidsgetrouw is blijft onduidelijk.  
Wel is bekend dat de vroegste ontginningen (in Drenthe) meestal kleinschalige primaire blokverkaveling 
herbergden: dit waren vaak vierkante of rechthoekige ontginningsblokken van circa 0,75 -1,5 ha grootte.155 
Om de grote essen van het studiegebied liggen de boerderijen als een krans: dit lijkt op het zogenaamde 
esdorpenlandschap. Dat de intekening van houtsingels niet als opvulling werd gedaan blijkt uit het 
ontbreken van houtsingels op de rand van het Oost-Nederlands Plateau. Hier zijn aan de noordzijde wel 
houtsingels ingetekend. Hier kwam een steile rand van circa 1 meter voor waardoor een houtsingel niet 
noodzakelijk was als kering voor het vee.  
 

 
Afbeelding 3.18: Hottinger kaart circa 1786 met de essen en bouwlandkampen in Aalten en Barlo. 
 
                                                           
154 Versfelt, 2011, 7-8. 
155 Spek, 2004, 672-673 
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In 1812 en 1813 werden de ontbrekende kaarten, van de oostelijke Achterhoek vervaardigd, de Franse 
kaarten. Onder leiding van Franse militaire ingenieurs voor de Achterhoek en Liemers werden er in slechts 
een half jaar tijd acht kaartbladen opgemeten en getekend waardoor men een compleet kaartbeeld had 
gekregen.156 Opvallend in vergelijking met de Hottingerkaarten is de betere kleurstellingen van de Franse 
kaarten. Ook worden de perceelgrenzen van de bouwlanden beter aangegeven. Als voorbeeld het dorp 
Eibergen en zijn omgeving: met hooi/weilanden (groen) langs de rivier de Berkel, de uitgestrekte 
heidevelden in het noorden en zuiden (bruingrijs gevlekt) en de kleine bosjes (geel/groen) (afb. 3.19).  
Het kaartblad geeft duidelijk de verschillende bouwlanden met boerderijen weer: de bouwlanden (wit) 
worden met T (Terre = landbouwgrond) weergegeven. Bij Eibergen en buurtschap Mallem liggen grote 
escomplexen. Ten zuiden van het escomplex in Eibergen zien we aan de rand kleinere bouwlandjes 
(bouwlandkampen) en weilanden, omzoomd door houtsingels of houtwallen. Dit zijn latere ontginningen 
van waarschijnlijk de kotters die zich aan de rand van de woeste gronden vestigden. Ook zijn, als een soort 
eilandjes in de woeste gronden, boerderijen gesticht (noord- en zuidzijde) met kenmerkende 
bouwlandkampjes door groen omzoomd. 

 
De Mallemse es is uit het kaartblad gelicht (afb. 3.19). Een aantal dingen vallen op: aan de zuidzijde liggen 
boerderijen tegen het escomplex aan, van waaruit de zandpaden in de heide doodlopen. Het gehele 
escomplex is omzoomd door houtsingels of houtwallen; ook de kleinere bouwlanden en hooilanden zijn 
omzoomd door houtsingels.   

                                                           
156 Versfelt, 2011, 4, 7-8, 13-14. 

Afbeelding 3.19: Franse kaart uit 1812/1813 met Eibergen en buurtschap Mallem en 
omgeving, met in detail de es van Mallem. 

Afbeelding 3.19: Franse kaart uit 1812/1813 met Eibergen en buurtschap Mallem en omgeving, met in detail de es van Mallem. 
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De Kadastrale kaart uit 1832 
Het kadaster werd in 1832 ingevoerd in een groot deel van Nederland. Het doel hiervan was om een 
rechtvaardige heffing van de grondbelasting in te kunnen voeren omdat, dit voorheen nogal verschilde per 
stad en provincie. De aanzet van het Kadaster stamt uit de Franse tijd rond 1810 met de invoering van de 
Franse wetgeving.157 De kadastrale kaart 1832 is geen topografische kaart die ingekleurd is zoals de eerder 
behandelde kaartbeelden. Wel kunnen deze kaarten veel detailinformatie geven over de essen en 
bouwlandkampen. Als voorbeeld een deel van de Mallemse es die hiervoor behandeld is (afb. 3.20). 
Op dit kaartbeeld is de eigendomssituatie weergegeven. Hieruit blijkt dat het escomplex sterk was 
verkaveld in smalle stroken en vele eigenaren gebruik maakten van het bouwland. 
 

 
Afbeelding 3.20: Uitsnede Kadastrale kaart 1832, Mallemse es. 

Topografische Militaire Kaart 1843-1845 
Door de afscheiding van België in 1830 vond Willem II (kroonprins en opperbevelhebber van het leger) het 
noodzakelijk om de nieuwe zuidgrens goed in beeld te hebben. Hiervoor werden gedetailleerde kaarten 
gemaakt. De kaarten zijn gebaseerd op de kadasterkaarten die in de periode 1811-1832 zijn vervaardigd. 
Hierdoor kan men deze kaarten beschouwen als een ‘ingekleurde kadasterkaart’.158 Niet het gehele 
plangebied voor deze studie is opgenomen en ingetekend; het noordelijke deel met Eibergen en omgeving, 
is niet meegenomen.  
 
 
 

                                                           
157 Van der Hoek et al. 2007, 8. 
158 Van Dun et al. 2008, 4. 
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Als voorbeeld Vragender en omgeving (afb. 3.21). Vragender heeft een groot escomplex (wit) met om de es 
heen verspreid een aantal boerderijen. Deze boerderijen hebben aan de randen van de es door groen 
omzoomde hooi/weilanden en hier en daar een bouwlandkampje dat omzoomd is door groen. Ten zuiden 
en noorden van het escomplex lagen uitgestrekte heidevelden zoals de Klooster-/Schaarsheide (zuiden) en 
het Vragenderveld en Lievelderveld (noorden). Met in het oosten ‘Het Koerenburger Veen’ en ‘Het 
Corlesche Veen’. 
 

 
Afbeelding 3.21: Vragender en omgeving, 1843-1845. 

3.4 Veldnamen voor bouwlanden 

3.4.1 Inleiding 

Spek heeft aan de hand van zeventiende eeuwse grondschattingskaarten (1642-1654) van essen en 
groenlanden inzichten verworven voor drie marken van zijn studiegebied in Drenthe. Hij concludeert dat de 
door hem onderzochte veldnamen inzichten kunnen bieden in landschap, bodemgesteldheid en de 
landbouw in de middeleeuwen.159 Voor de gemeenten Aalten, Eibergen en Winterswijk zijn publicaties 
voorhanden over boerderij- en veldnamen. Deze publicaties zijn tot stand gekomen door de historische 
kringen van de verschillende dorpen in samenwerking met Stichting Staring Instituut en de Mr. H.J. 
Steenbergenstichting. Als basis voor het onderzoek zijn de kadasterkaarten van rond 1940 gebruikt (voor de 
ruilverkaveling), zijn er interviews afgenomen bij boeren over de in de volksmond nog levende toponiemen 
en zijn een aantal steekproeven in archieven gedaan.  

                                                           
159 Spek, 2004, 476. 
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Ook is er gebruikt gemaakt van de veldnamenverzameling van het Meertens Instituut met onder andere 
veldnamen uit de verpondingskohieren van 1646/1647.160 In de publicaties worden onder andere namen 
voor bouwlanden, graslanden en bossen behandeld. In dit hoofdstuk ligt de focus op bouwlanden en haar 
benamingen. Welke veldnamen zijn er aanwezig voor de essen en bouwlandkampen op het Oost-
Nederlands Plateau en verschaffen deze veldnamen in combinatie met voorgaande hoofdstukken inzichten 
over de historische landschapsontwikkeling en historisch landgebruik? 
 
3.4.2 Bouwland naamgroepen 

In de Oost-Achterhoek wordt een complex met bouwlanden es genoemd, in de West-Achterhoek enk. Net 
over de grens in Duitsland komt de naam enk ook voor concludeert D.P.Blok (afb. 3.22).161 
 
‘Enke en essen bunt aover ’t 
algemeen good met mekare te 
vergelieken: ’t bunt vake grote 
stukken grond dee deur meerdere 
boeren bebouwd wodt’. ’n Kamp 
wodt meestal deur maor één boer 
bebouwd en is vake kleinder as ’n 
es of enk en um ’n kamp steet 
vake een holtwal ’.162 
Maar er zijn ook –kempe op het 
Oost-Nederlands Plateau die door 
meer dan één boer bebouwd 
worden zoals in Eibergen, Rekken, 
Lichtenvoorde en Bredevoort. Als 
reden hiervoor geeft de auteur 
aan dat het aannemelijk is dat 
verdeling in latere tijd hiervan de 
oorzaak kan zijn, wat een waarschijnlijke verklaring lijkt. 163 
 
Er kunnen twee categorieën van bouwlanden worden onderscheiden, ten eerste: grote bouwlanden waar 
meerdere personen hun gewassen teelden die als es of enk worden aangeduid. Dit zijn waarschijnlijk de 
oudste bouwlanden in de gebruiksgeschiedenis. Men moet wel opletten om dit altijd direct als waarheid 
aan te nemen. Het dekzandlandschap binnen het studiegebied is een sterk versnipperd gebied met vele 
kleine dekzandkoppen. In de huidige situatie ziet een es er uit als één groot bouwland waar meerdere 
boerderijen als een krans  omheen liggen. Vaak zijn deze grote bouwlanden ontstaan door het aaneen 
groeien van meerdere bouwlandkampen, waar de laagtes tussen de bouwlandkampen zijn opgevuld met 
materiaal.164 Ten tweede: de kampen, die als latere ontginningen kunnen worden gezien in de periode van 
rond de 16e ene 17e eeuw toen er een explosieve groei van kampontginningen in Winterswijk heeft 
plaatsgevonden op de woeste gronden. 
 
Het is voor deze studie niet mogelijk alle veldnamen van het Oost-Nederlands Plateau in kaart te brengen, 
aangezien de beschikbare data nog niet digitaal beschikbaar zijn voor een bewerking in ArcGIS. Bij de 
detailstudie in zuidoost Kotten zal meer in detail worden ingegaan op veldnamen voor het 
bouwlandcomplex. Om iets meer licht op de veldnamen te laten vallen worden de hoofdlijnen van 
veldnamen behandeld.  

                                                           
160 Maas et al., 2004, 11.  
161 Schaars, 1987, 6-7. 
162 Idem, 1987, 6. 
163 Idem, 1987, 6. 
164 Spek, 2004, 691. 

Afbeelding.3.22: Verspreiding van de namen enk, es, eske en veld in Oost-Nederland 
en op het Oost-Nederlands Plateau. 
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Aan de hand van de Mallemse es wordt nagegaan welke informatie voorhanden is om een indruk te krijgen 
van de betekenis die veldnamen voor een interdisciplinair onderzoek kunnen betekenen. 

De Mallemse es 
De Mallemse es gelegen in het noorden van het studiegebied tegen de grens met de provincie Overijssel  
Voor de Mallemse es zijn de in de volksmond levende veldnamen opgetekend, deze veldnamen zijn niet 
nauwkeurig te dateren (afb. 3.23).165 
De genoemde veldnamen in de omgeving van de es geven de verschillende typen grondgebruik weer zoals 
bijvoorbeeld ’t Reetslat (drassige plek met riet).166  
De benaming ‘Kleine/Grote weide an den Es’ geeft duidelijk de ligging van de rand van de es aan in het 
noordwesten. Een aantal namen op de es eindigen op –bree en –stukke die een kavel op de es aangeven. 
Met bree wordt over het algemeen een breed perceel bedoeld, op de es ‘de Bree’, ‘Achterse bree, 
‘Ruskenbree’ en ‘Dwarsbree’.167 De naam ‘Stukke’ komt veel voor op de es met benamingen als ‘Hofstukke’, 
‘Toenstukke’, ‘Hoge stukke’, ‘Sletterstukke’, ‘Middelwegstukke’. De toevoegingen aan –stukke geven een 
indicatie over bezit, locatie op de es en de toestand van het stuk. Bijvoorbeeld ‘Slettestukke’ wat letterlijk 
‘afgescheurde lap of flad’ kan betekenen.168Aan de randen van es komen de benamingen ‘goorden’ voor. 
Deze worden beschreven als kleine stukken grond dicht bij huis, die in gebruik zijn als moestuin. 
‘Op den boer lae den goorden net boeten den brink’. ’t Was ’n welleg stuksken land, woor greunte en 
vrogge ee-appels verbouwd 
wordn’.169 
Deze veldnamen geven aan 
dat het escomplex uit 
meerdere kleinere percelen 
heeft bestaan wat niet is af te 
leiden uit de Bonnekaart circa 
1901. De kadasterkaart 1832 
biedt hiervoor uitkomst. Ze 
geeft in detail de verkaveling 
van het escomplex weer (afb. 
3.20). De es is onderverdeeld 
in vele kavels die de 
verschillende veldnamen 
zouden kunnen verklaren; de 
locaties van de veldnamen 
zijn hier te onbetrouwbaar 
om uitspraken op  
perceelsniveau te kunnen 
doen. Op de kadastrale kaart 
1832 wordt alleen de 
benaming Mallumschen es 
aangegeven, er worden geen 
veldnamen benoemd op de 
es. 
  

                                                           
165 Maas et al. 2004, 147. 
166 http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M063893&lemma=slat Geraadpleegd op 19-12-2016. 
167 Maas et al., 2004, 15. 
168 http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=52393 Geraadpleegd op 20-12-2016. 
169 Maas et al., 2004, 14. 

Afbeelding 3.23: In de volksmond bekende veldnamen van de Mallemse es in buurtschap 
Mallem bij Eibergen, ondergrond topografische kaart 1940. 

http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M063893&lemma=slat
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=52393
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Om na te gaan of deze smalle strokenverkaveling voor 1832 al bestond, is er naar aanwijzingen in het 
verpondingskohier 1646/1647 gezocht. Hieruit blijkt dat personen een stuk op de Mallumer Esch(e) in bezit 
hadden of dit als bouwland in gebruik hadden: 

1. Noch heeft hij in pacht den Harinckcamp met 2 stucken in den Mallumer Esch, groot 2 molder saet, toebehorende Berent 
Jaessinck om Buersche, jaerlix ter pacht 22 gulden, 10 stuver. 22-10-0. 22-10-0 

2. Berent Sjungen heeft eigen in den Mallumer Esch 3 stucken, [228r.] groot 2 schepel saet, thientvrij. 3-19-11. 3-19-11 
3. Noch 2 stucken in den Mallumer Esche, groot 6 spint saet, daer den 10den uitgaet aen Jan van Boeckholt, jaerlix 6 gulden, 

7 stuver10. 2-14-0. 2-14-0 
4. Lijse Trahuys heeft een eigen unde in den Mallumer esch groot 4 schepel saet, thientvrij, 611 gulden. 7-19-11. 7-19-11.170 

 
In het verpondingskohier worden geen aanduidingen/benamingen gegeven om welke stukken van de es 
het gaat. Wel blijkt duidelijk dat er meerdere personen gebruik maken van Mallemse es in 1646/1647, zoals 
ook blijkt uit de kadastrale kaart 1832. In het verpondingskohier 1771 zijn drie verwijzingen te vinden, 
waarvan één specifiek een stuk van de es aanduid namelijk het ‘Clever Stukke’(afb. 3.24). 
 

 
Afbeelding 3.24: Benaming Mallemschen Esch uit Verpondingsboek - Voogdij Eibergen - Buurschap Mallem uit 1771 Het Clever 
Stukke, een stuk in den Mallemschen Esch. 
 
De Bonnekaart circa 1901 laat de centrale es een aantal kampen zien, met name ten zuiden van de 
Mallemse es (afb. 3.25). Er zijn in de gemeente Eibergen varianten van ’n Kamp, de(n) Kamp en ’t 
Kempke(n) te vinden. Vaak worden deze varianten voorzien van namen van eigenaren en gebruikers, 
verbouwde producten, bodemgesteldheid, ligging of perceelsvorm. 171 Gert Weyenborch wordt in het 
verpondingskohier van 1646 in buurtschap Mallem genoemd. Hij heeft  twee percelen op de Mallemer Es in 
pacht: Noch heeft hij in pacht den Harinckcamp ….172  
 

                                                           
170 http://www.heerlijkheidborculo.nl/wp-content/uploads/2014/07/OrMallem.pdf Geraadpleegd op 20-12-2016. 
171 Maas & Schaars, 1992, 11. 
172 http://www.heerlijkheidborculo.nl/wp-content/uploads/2014/07/OrMallem.pdf  Geraadpleegd op 20-12-2017. 

http://www.heerlijkheidborculo.nl/wp-content/uploads/2014/07/OrMallem.pdf
http://www.heerlijkheidborculo.nl/wp-content/uploads/2014/07/OrMallem.pdf
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Afbeelding 3.25:Mallemse es en omgeving, Bonneblad circa 1901. 

Veldnamen in Eibergen 
Te Vaarwerk heeft voor de voormalige gemeente Eibergen met buurtschappen Mallem, Olden Eibergen, 
Rekken, Hupsel en Holtherbroek aan de hand van het stuk ‘Staat der onbebouwde eigendommen van de 
Gemeente Eibergen 1818-1825’ een overzicht gemaakt van meest voorkomende namen in Eibergen (tabel 
3.4). In totaal zijn er 2457 (veld)namen van percelen benoemd waarvan 1113 betrekking hebben op 
bouwland.173  
 

Slotelementen Aantal vermeldingen Percentage 
Kamp(je) 452 40,6 
Gaarden 217 19,5 
Stuk(ken) 161 14,5 
Es 139 12,5 
Bree 87 7,8 
Land 57 5,1 
Totaal 1113 100 % 

Tabel 3.4: Frequentie van slotelementen van historische veldnamen van de bouwlanden in de gemeente Eibergen in 1818. 
 
In zijn overzicht komen veel kampnamen in de gemeente Eibergen voor. Dit is op zich logisch als men met 
een fysisch-geografische bril naar het kleinschalige dekzandgebied kijkt. De gaardens zijn allemaal in 
gebruik geweest als bouw- of akkerland. De percelen met es, zijn vaak aangeduid met een beschrijving van 
hun ligging. Op veel escomplexen zijn bree- namen te vinden.174  
 
Uit deze korte analyse blijkt dat de Mallemse es vanaf 1646/1647 aantoonbaar was opgedeeld in een grote 
hoeveelheid kavels, die door de boeren in de omgeving werden bebouwd. Voor de es als geheel wordt 
alleen de naam es gebruikt. De verschillende kavels op het bouwland werden wel vaak voorzien van een 
veldnaam. Deze veldnamen gaven met name aan waar het perceel zich bevond. De kampnamen worden 
veelvuldig gekoppeld aan de eigenaar van de kamp, deze kampen lagen vaak aan de randen van het 
centrale bouwland. 
  

                                                           
173 Maas et al. 2004, 65. 
174 Idem, 65. 
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3.5 Conclusies  

De essen en bouwlandkampen liggen verspreid over het Oost-Nederlands Plateau en liggen vooral in het 
dekzandgebied op hoge dekzandruggen en de hogere (grotere) dekzandkoppen. Het omliggende landschap, 
dat vooral uit het Plateau- en Terrassenlandschap bestaat is lange tijd te nat geweest om bouwlanden op 
aan te leggen en bestond uit heidevelden. Duidelijk is het verschil in verspreiding te zien tussen 
bouwlandkampen die in het kleinschalige dekzandreliëf veelvuldig voorkomen en de essen die vooral op de 
hoge dekzandruggen liggen. 
Er zijn verschillende bodemtypen met een cultuurdek op het Oost-Nederlands Plateau terug te vinden. De 
zwarte enkeerdgronden en de laarpodzolgronden vormen met 88,5% de meerderheid binnen de 
grondtypen met cultuurdek, wat duidt op een plaggenbemesting met heideplaggen. Het  overgrote deel 
van de bodemtypen (65%) heeft een cultuurdek dikker dan 80 cm. Waarschijnlijk heeft dit te maken met de 
mineralogische arme ondergrond of de schaarste aan geschikte locaties om landbouwgronden aan te 
leggen in het kleinschalige dekzandgebied. 
 
Voor het studiegebied zijn diverse historische kaarten beschikbaar, startend met Van Geelkercken vanaf 
circa 1630 doorlopend tot 1769 met Claessen en Van Hasselt. Deze kaartbladen behandelen het 
grensgebied met Duitsland, mede omdat deze grenzen voorheen niet exact bepaald waren. Op deze 
kaarten worden de bouwlandkampen (van de kotters) gesitueerd als eilandjes binnen de woeste gronden 
met immense heidevelden, venen en moerasachtige gebieden en hier en daar nog boskernen. Deze 
bouwlandkampen zijn alle klein en ovaalvormig en omzoomd door houtsingels. 
Daarna verschijnen er historische kaarten van Hottinger vanaf 1784 en Franse kaarten van 1812/1813. Deze 
kaartbladen beslaan tezamen het gehele studiegebied. De essen en bouwlanden en hun directe omgeving  
zijn goed te onderscheiden van weilanden en woeste gronden. Men kan twee typen bouwlanden 
onderscheiden: ten  eerste de grote open akkercomplexen, die vaak omzoomd zijn met houtsingels of 
houtwallen. De boerderijen liggen als een krans om de bouwlanden. Met name de grotere dorpen zoals 
Eibergen en Winterswijk zijn in de buurt van deze grote escomplexen te vinden. De essen lijken een 
blokvormige verkaveling te hebben, wat kan duiden op een oude ontginningsvorm. Als tweede komen in 
het kleinschalige dekzandlandschap bouwlandkampen voor die circa 1 à 2 hectare groot zijn, alle omzoomd 
door houtsingels of houtwallen. De kadastrale kaart 1832 geeft nog meer detailinformatie weer voor wat 
betreft de verkaveling van de grotere escomplexen en de omzooming van bouwlandkampen door 
houtsingels. De grote essen zijn vaak verdeeld in lange smalle kavels, die de es opdelen onder verschillende 
eigenaren. De Topografisch Militaire Kaart (1843-1845) schaal 1:25.000 geeft een gedetailleerde weergave 
van het studiegebied (op Eibergen en omgeving na). De bouwlanden liggen nog steeds te midden van 
woeste gronden, maar de bevolkingsdruk is al flink toegenomen in deze periode. Dit blijkt uit de uitbreiding 
van de vele kleine bouwlandkampen. 
Kortom: met behulp van historische kaarten kan men een goede indruk krijgen hoe de essen en 
bouwlandkampen er gedurende de eeuwen uit hebben gezien. 
 
Veel grote essen worden met de naam – es aangegeven. Dit zijn waarschijnlijk de oudste bouwlanden 
binnen het studiegebied. Op deze essen worden de afzonderlijke smalle stroken (verkaveling)  met 
veldnamen aangeduid. Deze aanduiding geeft vaak de locatie van een desbetreffende kavel aan of vermeldt 
specifieke eigenschappen van het perceel. De bouwlandkampen worden vaak voorzien van een benaming 
die gekoppeld is aan de naam van de eigenaar. Voor het studiegebied zijn er wel veldnamen bekend maar 
er is geen diepgaand onderzoek gedaan om het historisch landgebruik te duiden. Hierdoor was het niet 
mogelijk een goede reconstructie hiervan te maken die te koppelen is aan het historische landgebruik. 
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H4. Opbouw en ontstaansgeschiedenis van de essen en bouwlandkampen in 
buurtschap Kotten 

4.1 Inleiding 

Van het schaalniveau van het Oost-Nederlandse Plateau zoals behandeld in de vorige hoofstukken, wordt 
nu ingezoomd op de essen en bouwlandkampen in de buurtschap Kotten. Er wordt onderzocht hoe de 
buurtschap Kotten fysisch- geografisch is ontstaan en hoe de verspreiding van essen en bouwlandkampen 
is. Daarnaast is er aandacht voor de nederzettingsgeschiedenis en de ontwikkeling van het 
cultuurlandschap in de periode circa 1500-1832. 

4.2 Impressie van Kotten anno 1812 

Om een beeld te krijgen van het landschap zou men virtueel door het kaartblad van 1812 moeten kunnen 
lopen. Aan de hand van een beschrijving neem ik u mee naar het jaar 1812. 
 
Vanuit Winterswijk loopt de huidige Kottense weg richting Duitsland naar het dorp Oeding (afb. 4.1). Nadat 
we over de Rietbrug de Slinge zijn overgestoken (in Brinkheurne) naderen we de buurtschap Kotten als we 
langs een akker zijn gelopen. Aan de zuidzijde zien we de Slinge zich kronkelend een weg zoeken door de 
laagte van het beekdallandschap met op de voorgrond een flink akkercomplex. Aan weerzijden van de beek 
is een moerasachtige vegetatie te zien. We vervolgen de tocht langs grote akkers, die hier en daar 
opgedeeld zijn in kleinere bouwlandjes, zoals aan de noordzijde bij boerderij Aalberdink. We zien in het 
landschap zo hier en daar wat kleine opgaande bosjes en hakhoutbosjes. We lopen een stukje verder langs 
een moeras gelegen aan de Slinge. Via de Rotmans-brug gaan we naar de overzijde van de Slinge en zien 
vanuit het zuiden de Oossinkbeek samenvloeien met de Slinge. In de verte ligt een heidegebied, Toebasveld 
genaamd, waar we nu naartoe lopen. Het Toebasveld wordt doorsneden door enkele zandpaden. Ten 
noorden en zuiden liggen een aantal door houtsingels/houtwallen omzoomde akkertjes die variëren in 
oppervlakte van 1 à 2 hectare.  

Afbeelding 4.1: Historische wandelroute van Brinkheurne naar Oeding over de Kottense weg met als ondergrond de Franse kaart 
1812 / 1813. 
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Bij het verlaten van het Toebasveld komen we een grootschalig open akkercomplex tegen. Net ten noorden 
hiervan, waar de Slinge vanuit Duitsland Nederland instroomt, ligt boerderij Geeltink op de flank van het 
beekdallandschap. De akkers liggen hier voor een deel direct aan de Slinge, op een aantal plekken zijn nog 
smalle stroken beekbegeleidende bossen te vinden. Ten zuiden van de Kottenseweg ligt onder andere 
boerderij Mensink aan een groter akkerland. De in het noorden gelegen bouwlanden zijn omzoomd door 
houtsingels. 
 
Daarnaast is Kotten nog te 
verdelen in twee grote gebieden 
met woeste gronden. Met in het 
noorden, als buffer tussen Kotten 
en Ratum, het ‘Vosseveld’ dat 
doorsneden wordt door vele 
zandpaden (afb. 4.2). Midden op 
de heide liggen een aantal 
(bouwland)kampen zoals Fokking 
kamp en Hilberinks kamp. 
 
In het zuiden van Kotten ligt het 
Kloosterveld, op de grens met het 
Woold ligt het Kottense veen, 
waar al een flinke aanzet is 
gemaakt om het veen af te 
graven, zoals te zien is aan de 
kleine rechthoekige verveningen 
aldaar (afb. 4.3). Ook in het 
Kloosterveld liggen een aantal 
eilandjes met boerderijen in de 
uitgestrekte heide zoals 
Oossinkhag, de Beemerskamp, de 
Haarkamps- maat en de 
Hondersmaat. 
Centraal gelegen in buurtschap 
Kotten ligt een hoge dekzandrug 
met daarop een aantal 
uitgestrekte akkerbouwlanden met 
tegen de steilranden houtachtige 
begroeiing (afb. 4.4). Als een krans 
liggen de boerderijen min of meer 
gesitueerd om deze grotere 
escomplexen. Aan de randen van 
dit es-complex staan diverse 
boerderijen met in het zuiden 
Sikkink, Oossink en Kunners-
Veldhuizen. De bouwlanden en 
hooilanden zijn omzoomd door 
houtsingels. De bouwlanden 
worden doorsneden door de 
Oossinkbeek, die vanuit het zuiden 
komend, direct langs de 
bouwlanden stroomt.  

Afbeelding 4.2: Vossenveld tussen Kotten en Ratum met als ondergrond de Franse 
kaart 1812/1813. 

Afbeelding 4.3: Kloosterveld tussen Kotten en ’t Woold met als ondergrond de Franse 
kaart 1812/1813 

Afbeelding 4.4: Centrale deel van de buurtschap Kotten met bouwlanden met als 
ondergrond de Franse kaart 1812/1813. 
 



66 
 

Rondom diverse boerderijen zijn nog plukjes met groen te vinden. Vaak zijn het opgaande hoge bomen en 
zo hier en daar hakhout. 

4.3 Fysische geografie 

Op de Actuele hoogte Kaart Nederland 2 (AHN 2), zijn de hoogteverschillen binnen Kotten duidelijk waar te 
nemen (afb. 4.5). Er is circa 15 meter hoogteverschil tussen de laag gelegen beekdalen (paars) en de hoger 
gelegen gronden op het plateau en de dekzandruggen en –koppen (groen/geel/oranje). 
Er kunnen vier hoofdlandschapstypen op fysisch-geografische kenmerken worden onderscheiden. Deze vier 
hoofdlandschapstypen zullen in volgorde van ouderdom behandeld worden. Ten eerste het oudste 
landschap van de buurtschap Kotten: het plateau- en terrassenlandschap, daarna het dekzandlandschap, 
vervolgens het beekdallandschap en tenslotte het rivierlandschap. De categorie ‘overig’ omvat onder 
andere bebouwing en water, kortom: antropogene verschijnselen (afb. 4.6). 

 
 
 

Afbeelding 4.5: Grondgebied van de buurtschap Kotten met 
hoogteligging van het terrein (AHN2). 

Afbeelding 4.6: Hoofdlandschappen binnen de buurtschap Kotten. 
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De vier hoofdlandschapstypen kunnen onderverdeeld worden in geomorfologische eenheden (afb. 4.7).  
Deze eenheden zullen per landschapstype nader toegelicht worden in paragraaf 4.4. 

 

 
 

Bodemvorming 
Binnen de verschillende landschapstypen heersten er wisselende omstandigheden met betrekking tot 
moedermateriaal. Dit moedermateriaal kon bestaan uit fijnzandige afzettingen in het dekzandgebied, zoals 
keileem en tertiaire klei in de ondiepe ondergrond binnen het Plateau- en terrassenlandschap. Hierdoor zijn 
er verschillende bodemtypen binnen Kotten gevormd (afb. 4.8). De veldpodzolgronden zijn het 
overheersende bodemtype met een 40% aandeel, gevolgd door de beekeerdgronden met 20% en de 
zwarte enkeerdgronden en keileemgronden met respectievelijk 15% en 14%. 

Afbeelding 4.7: Geomorfologische eenheden binnen de buurtschap Kotten. 
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Afbeelding 4.8: Bodemtypen binnen de buurtschap Kotten 

H4.4 Geomorfologie en bodem 

4.4.1 Plateau- en terrassenlandschap 

Het plateau- en terrassenlandschap beslaat het grootste deel van Kotten en is hier het oudste 
landschapstype (afb. 4.9). Het is ontstaan door tektoniek in het Laat-Krijt en gedurende het Tertiair. 
Kenmerkend zijn de keileem en oude 
mariene kleien in de ondiepe 
ondergrond, die zorgen voor 
stagnatie van het grondwater 
waardoor in het Holoceen het 
Kottense veen is ontstaan. In het 
Saalien is het Plateau diep 
doorsneden door 
smeltwatertunneldalen die zijn 
opgevuld met smeltwaterafzettingen 
en in het Weichselien met 
dekzanden. De vereffeningsrestvlakte 
en welvingen zijn ontstaan in het 
Weichselien door het toen aanwezige 
landijs en smeltwater. De 
vereffeningsglooiing is ontstaan door 
erosie en verwering (denudatie) in 
het Laat-Krijt en Tertiair. De lage 
vereffeningsrest-heuvel is gevormd in 
het Weichselien door landijs en 
smeltwater. Op de oude afzettingen 
ligt een dunne laag dekzand die het 
toenmalige reliëf heeft uitgevlakt.175  
 
 
 

                                                           
175 Van Beek, 2009, 149; Van den Bosch, 1999, 109-132; Harbers & Rosing, 1983, 56, 73. 
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Afbeelding 4.9: Plateau- en terrassenlandschap in de buurtschap Kotten. 
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In dit landschap van circa 1000 hectare groot komen overwegend veldpodzolgronden (470 ha.), 
beekeerdgronden (190 ha.) en keileemgronden (174 ha.) voor. Hier lagen vroeger uitgestrekte heidevelden, 
die na de ontginning overwegend in weiland zijn omgezet (afb. 4.10 en 4.11). 

 
 

 

 

Afbeelding 4.10: Plateau- en terrassenlandschap aan de Sieverdinkweg in de buurtschap Kotten, met een luchtfoto uit 2015. 

Afbeelding 4.11: Plateau- en terrassenlandschap aan de Veenweg in de buurtschap Kotten, met een luchtfoto uit 2015. 
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4.4.2 Dekzandlandschap 

Het dekzandlandschap is in de laatste ijstijd het Weichselien ontstaan. In het Midden-Weichselien 
(Pleniglaciaal) was er een zeer schaarse vegetatie en was de grond permanent bevroren; er was sprake van 
een poolwoestijn. De wind had vrij spel op de bijna kale bodem waardoor er grote zandverstuivingen plaats 
konden vinden.176 Het dekzandreliëf dat in deze tijd gevormd is kan worden onderverdeeld in nat afgezette 
dekzanden en droog afgezette dekzanden (afb. 4.12). Deze twee typen zijn te onderscheiden door de 
aanwezige hoogteverschillen: onder natte omstandigheden ontstonden er maar kleine hoogteverschillen 
van maximaal 0,5 m, onder droge omstandigheden ontstonden er hoogteverschillen van meer dan 0,5 m.177 
Binnen Kotten zijn alleen de droog afgezette dekzanden aanwezig die weer onder te verdelen zijn naar 
hoogte in de klassen 0,5-1,5 m en 1,5-5,0 m (tabel 4.1). 
 

Type Hoogte Geomorfologische 
eenheid 

Code 

Droog afgezette dekzanden 0,5-1,5m. Dekzandrug, 
Gordeldekzandrug, 
Dekzandruggen 

3K14 
3K16 
3L5 

Droog afgezette dekzanden 1,5-5,0m. Dekzandrug 4K14 
Tabel 4.1: Geomorfologische eenheden van het dekzandlandschap binnen de buurtschap Kotten. 

 
Afbeelding 4.12: Geomorfologische eenheden binnen het dekzandlandschap in de  
buurtschap Kotten. 
 
In dit landschapstype van 225 hectare groot komen overwegend zwarte enkeerdgronden voor (142 ha.), 
veldpodzolgronden (33 ha.) en beekeerdgronden (17 ha.) voor. 
In het veld zijn de meeste dekzandruggen duidelijk te herkennen (afb. 4.13, 4.14 en 4.15). 
 

                                                           
176 Stouthamer et al., 2015, 207. 
177 Jongmans et al., 2013, 260. 
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Afbeelding 4.13: Hoge dekzandrug aan de oostzijde van de Burloseweg in de buurtschap Kotten. 

 

 
 
  

Afbeelding 4.14: Detail aanzet van de hoge dekzandrug aan de oostzijde 
van de Burloseweg in de buurtschap Kotten. 

Afbeelding 4.15: Locaties afbeelding 4.13 en 4.14 op 
een luchtfoto van 2015. 
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4.4.3 Beekdallandschap en rivierenlandschap 

Beekdallandschap 
Het beekdallandschap is ontstaan in de tijdens het Pleistoceen gevormde dalsystemen, die door de 
buurtschap Kotten lopen. Geomorfologisch kan het beekdallandschap verdeeld worden in vier 
geomorfologische eenheden (afb. 4.16). Een droogdal komt vanuit het noordoosten het gebied binnen, 
maar beslaat slechts een zeer kleine oppervlakte van Kotten. Dit droogdal is een overblijfsel uit het 
Weichselien en wijst op condities met een bevroren bodem. Na het smelten van het landijs vindt hier 
tegenwoordig infiltratie van het regenwater plaats op de grofzandige zanden.178  
 
De dalvormige laagte zonder veen is ook een overblijfsel van het Weichselien en is ontstaan als gevolg van 
de schurende werking van sneeuwsmeltwater, waardoor de laagte in het landschap is ontstaan. Van zuid 
(voormalige Kottense veen) naar noord stroomt de Oossink-Beemersbeek voor een deel door deze laagte. 
In het type beekdalbodem zonder veen, relatief laaggelegen stroomt de Boven-Slinge, afkomstig uit 
Duitsland, van oost naar west door Kotten (afb. 4.17, 4.18 en 4.19). Er wordt onderscheid gemaakt tussen 
een relatief laaggelegen beekdalbodem en een beekdalbodem met meanderruggen en geulen. De laatste 
wijst op een actief snelstromende beek uit het verleden. Oorspronkelijk werd de Boven-Slinge gevoed door 
uittredend kwelwater uit de diepe ondergrond. In het Pleistoceen moet de afvoer van dit kwelwater 
aanzienlijk zijn geweest. 179 De beken hebben in de directe omgeving bij overstroming sedimenten afgezet. 
In dit landschap van 136 hectare groot komen overwegend beekeerdgronden (53 ha.), veldpodzolgronden 
(30 ha.) en zwarte enkeerdgronden (15 ha.) voor. 
 

 
Afbeelding 4.16: Beekdal- en rivierlandlandschap in de buurtschap Kotten. 

 
 

                                                           
178 Jongmans et al., 2013, 252. 
179 Harbers & Rosing, 1983, 15-16; Van den Bosch & Kleijer, 2003, 21-22. 
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Afbeelding 4.17: Beekdal van de Boven-Slinge bij de Bekeringweg in de buurtschap Kotten tegen de Duitse grens. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Afbeelding 4.18: Boven-Slinge, binnenkomst in de buurtschap 
Kotten. 

Afbeelding 4.19: Locaties afbeeldingen 4.17 en 4.18 op een 
luchtfoto van 2015. 
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Rivierlandschap 
In Kotten ligt een restant van een geul van een meanderend afwateringsstelsel (afb. 4.16, 4.20 en 4.21). 
Zoals in het beekdallandschap besproken is had de Boven-Slinge een sterke afvoer in het Pleistoceen. 
Gezien de locatie is het aannemelijk dat deze geul onderdeel heeft uitgemaakt van de ‘voorganger’ van de 
Boven-Slinge. De geul is ontstaan door de snelle afvoer van smeltwater in het Weichselien. In het veld is 
deze meander niet goed zichtbaar. 

 
4.4.4 Antropogeen reliëf 

Binnen de klasse ‘overig’ vallen 
door de mens veroorzaakte 
blijvende veranderingen in het 
landschap (afb. 4.22). Binnen 
de klasse Lage storthopen en 
kleigaten liggen de 
zogenaamde Italiaanse 
meertjes. Hier werd leem 
gewonnen dat zich ondiep in de 
bodem bevond. De 
Winterswijkse boeren 
gebruikten deze leem voor 
dorsvloeren of als opvulling van 
vakwerkmuren van de 
boerderijen. In 1896 werd in 
Duitsland, net over de grens, 
een steenfabriek geopend waar 
de leem op grotere schaal naar 
toe ging.180 
 
 
 
 
 
  

                                                           
180 Neefjes & Willemse, 2009, 97. 

Afbeelding 4.20: Restant van geul van een meanderend afwateringsstelsel aan de 
Burloseweg in de buurtschap Kotten. 

Afbeelding 4.21: Locatie van de geul van een 
meanderend afwateringsstelsel met als 
ondergrond een luchtfoto van 2015. 

Afbeelding 4.22: Antropogene reliëftypen in de buurtschap Kotten. 
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De Lage Dijk die in het zuiden van Kotten 
ligt is het overblijfsel van de Borkense 
baan, de spoorverbinding van Winterswijk 
naar Gelsenkirchen in het Ruhrgebied, die 
in 1880 werd geopend (afb. 4.23). 
Hoofddoel van de spoorlijn was om 
steenkool aan te voeren om de machines 
van de textielfabrieken in Winterswijk te 
laten draaien.181 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
181 http://www.kotten-info.nl/index.php/historie-9/borkense-baan, Geraadpleegd 27-10-2016. 

Afbeelding 4.23: De Borkense baan aan de Haverkampsstegge in de 
buurtschap Kotten met een luchtfoto uit 2015. 

http://www.kotten-info.nl/index.php/historie-9/borkense-baan
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4.5 Essen en bouwlandkampen in buurtschap Kotten 

4.5.1 Verspreiding bodems met een cultuurdek in Kotten 

Aan de hand van een GIS analyse van 
bodemkundige data kunnen verschillende 
bodemtypen met een cultuurdek 
onderscheiden worden in de buurtschap 
Kotten (afb. 4.24). De zwarte enkeerdgronden 
en dikke zwarte enkeerdgronden overheersen. 
Daarna volgen de laarpodzolgronden die vaak 
aan de randen van de zwarte enkeerdgronden 
liggen maar niet de dikte van 50 cm cultuurdek 
halen om als zwarte enkeerdgrond te worden 
geclassificeerd.  De overige bodemtypen, te 
weten tuineerdgronden, loopodzolgronden, 
(dikke) bruine enkeerdgronden en 
keileemgronden met cultuurdek komen slechts 
op enkele locaties in de buurtschap Kotten 
voor. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.2 Dikte van de cultuurdekken 

Aan de hand van boorpuntdata is een GIS analyse gedaan om de verdeling van diktes van cultuurdekken te 
achterhalen (afb. 4.25 en 4.26). De indeling is gebaseerd op matig dikke cultuurdekken (30-50cm), dikke 
cultuurdekken (50-80) en zeer dikke cultuurdekken (>80cm). Het is moeilijk om precies te verklaren 
waarom er verschillende diktes van plaggen aanwezig zijn op de bodemtypen. Spek noemt een aantal 
factoren die kunnen bijdragen aan de dikte van een plaggendek: periode van ophoging, ouderdom van de 
ontginning, soort strooiselmateriaal, techniek van plaggen, bemestingsmethode, historisch grondgebruik, 
bodemvruchtbaarheid van de ondergrond, afstand tot de nederzetting, grondbewerking, erosie, 
stuifzandafzetting, egalisatie en afgraving en bevolkingsdruk en intensiteit van de landbouw.182 Binnen 
Kotten overheersen de zwarte enkeerdgronden hetgeen logisch is omdat het dekzandlandschap omringd 

                                                           
182 Spek, 2004, 822-826. 

Afbeelding 4.24: Verspreiding van bodemtypen met een cultuurdek 
in de buurtschap Kotten. 
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wordt door met name het plateau- en terrassenlandschap. Hier waren uitgestrekte (vochtige) heidevelden 
waar men plaggen stak voor de potstal. De dikte van de plaggendekken is moeilijker te verklaren.  
 
De categorie met een cultuurdek van 30-50 cm is veelal aan de randen van de grotere bouwlanden te 
vinden en in de woeste gronden.  
Het kan een uitbreiding van een reeds bestaand bouwland zijn geweest of een nieuw bouwlandkamp. Als 
gevolg van egalisatiewerkzaamheden kan een deel van het cultuurdek in een lager gelegen deel van  een 
perceel zijn geschoven waardoor het cultuurdek minder dik is geworden.  
 
De categorie met een cultuurdek 50-80 cm komt zowel centraal op de bouwlanden voor alsook aan de 
randen van de dikke enkeerdgronden (rode stippen). Met deze categorie kan men twee denklijnen 
hanteren. De eerste denklijn kan zijn 
dat de bouwlanden aan de randen 
van de dikke enkeerdgronden lagen 
en niet dik genoeg zijn om te 
classificeren als een dikke 
enkeerdgrond. Ze kunnen als een 
soort aanzet of latere uitbreiding van 
het bouwland gezien worden. Een 
kanttekening moet hierbij geplaatst 
worden, veel hoge koppen van essen 
en bouwlandkampen zijn 
geëgaliseerd en uitgevlakt om lagere 
delen in een perceel op te vullen en 
een meer uniform perceel te creëren 
waardoor een vertekend beeld kan zijn ontstaan.  
Een tweede denklijn kan zijn dat de bodems 
vruchtbaar genoeg waren waardoor extra 
bemesting overbodig was. Om dit vast te 
stellen zou men onderzoek moeten doen naar 
het bodemtype onder het cultuurdek en de 
mineralogische samenstelling (voedselrijkdom) 
hiervan. Ook moet men in overweging nemen 
dat de kwaliteit van plaggen verschillend kan 
zijn geweest in de loop der tijd. In het 
beginstadium toen er begonnen werd met 
plaggen, waren er nog veel woeste gronden. 
Dit leverde goede plaggen op met weinig zand. 
Hierdoor groeiden de cultuurdekken niet zo 
snel omdat het organisch materiaal deels 
verteerde.  
 
De laatste categorie zijn de bodems met een 
dik cultuurdek van 80-140 cm, de zogenaamde 
dikke enkeerdgronden. Deze categorie komt 
vooral op de centraal gelegen bouwlanden 
voor. Het is aannemelijk dat deze bouwlanden 
intensief gebruikt werden omdat men veel tijd 
en moeite heeft gedaan om deze bouwlanden 
vruchtbaar te houden door deze telkens weer 
te voorzien van bemeste plaggen. Een andere 
verklaring kan zijn dat men deze akkers pas in 
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Afbeelding 4.26: Dikte van cultuurdekken in de buurtschap Kotten 
met als ondergrond de Franse kaart 1812/1813. 

Afbeelding 4.25: Dikte van cultuurdekken in verschillende klassen in de buurtschap 
Kotten.  
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een latere periode intensief in gebruik heeft genomen toen de druk op de woeste gronden flink was 
toegenomen.  
Doordat de heide zich maar in beperkte mate kon herstellen (na het plaggen) werden de plaggen van 
mindere kwaliteit, waardoor er tot op de zandbodem gestoken moest worden om een plag te krijgen. 
Hierdoor werd er zand in de plaggen meegenomen.  
In het detailonderzoek naar de bouwlanden van het zuidoostelijke deel van Kotten zal nader op deze open 
eindjes in worden gegaan door de onderliggende bodems te classificeren om te bezien of er een link is te 
leggen met de dikte van het cultuurdek versus het begraven natuurlijke profiel. 

4.6 Nederzettingsgeschiedenis van Kotten  

4.6.1 Inleiding  

Winterswijk maakte vanaf circa 1150 
deel uit van graafschap Lohn (afb. 
4.27). Graafschap Lohn lag tussen de 
grote machten: Gelre en het bisdom 
van Münster in en had Bredevoort en 
de hof te Miste als belangrijkste 
centra. Het geslacht Lohn had geen 
nakomelingen waardoor er in 1316 
een einde kwam aan het graafschap. 
Hierna ontstond strijd tussen Gelre 
en het bisdom Münster om het 
strategisch gelegen Bredevoort met 
het kasteel in bezit te krijgen.  
De graven van Gelre slaagden er in 
1326 in om Bredevoort en omgeving 
aan hun grondgebied toe te voegen. 183  
 
In de loop van de Vroege en Late Middeleeuwen kwam het 
grondbezit van de lokale boeren in handen van 
grootgrondbezitters. Het grootste deel van het eigendom viel 
onder kloosters, landheren, bisschoppen en adel maar er 
bleven ook boeren met eigen grondbezit bestaan. Het 
grootgrondbezit werd bestuurd en geëxploiteerd vanuit 
hoofdhoven. Op elke hoofdhof werd door de eigenaar een 
meier of scholte aangesteld. Onder de hoofdhoven vielen vele 
goederen, die bewerkt werden door horige boeren. Deze 
boeren moesten een deel van hun oogst ( 3e garf) afstaan aan 
de scholte, die op zijn beurt deze pacht weer overdroeg aan 
de landeigenaar. Niet alleen het bestuur, maar ook de 
rechtspraak over de horige boeren ging uit van de 
hoofdhoven.184 De heren van Bredevoort, het Stift Vreden, 
het klooster Groot Burlo (Klooster Mariengarden genoemd) 
en het Mauritiusklooster in Münster (Du) hadden belangrijke 
hoofdhoven in Winterswijk. 185  
 
 

                                                           
183 Neefjes & Willemse. 2009, 40. 
184 https://cultureelerfgoed.nl/sites/default/public_ftp/CultGIS/gebied52.pdf Geraadpleegd 7-2-2017. 
185 Neefjes & Willemse. 2009, 42. 

Afbeelding 4.28: Locaties centrale boerderijen 
in de buurtschap Kotten met als ondergrond de 
Franse kaart 1812/1813. 

Afbeelding 4.27: Territorium van het Graafschap Lohn. 

https://cultureelerfgoed.nl/sites/default/public_ftp/CultGIS/gebied52.pdf


79 
 

In de buurtschap Kotten had men in periode 900-1500 twee hoofdhoven: Siboldinck (1492) dat onder het 
Mauritsstift van Münster viel en Osmanninck dat onder het Klooster Mariengarden in Burlo viel (afb. 
4.28). 186  
 
De Winterswijkse boeren waren in de loop van de Vroege en Late  Middeleeuwen horig aan de 
grootgrondbezitters. De caters, kotters of keuters zijn de benamingen voor deze groep van boeren, die zich 
ooit hadden gevestigd (zowel legaal als illegaal) op de gemene gronden van het buurtschap Kotten.187  
Dit betekende overigens niet dat het per definitie kleine boeren waren. Integendeel, vaak ging het juist om 
de grotere boerderijen in de buurtschap. Om die reden ontstonden op en rond deze horige erven diverse 
kleinere boerderijen waarvan de bewoners in juridisch opzicht onderhorigen waren van de 
grootgrondbezitter. Naast het grootgrondbezit tot de periode vóór 1250 zijn er zeer waarschijnlijk ook al 
eigenerfde goederen geweest, waardoor het totale aantal erven vóór 1250 groter moet zijn geweest dan de 
genoemde erven. Met detailonderzoek zou dit nog een kritisch bekeken moeten worden.188 
 
De heeren van Burlo (klooster Mariengarden, 
Groot Burlo) hadden in de Late Middeleeuwen 
negen boerderijen in bezit: Oossink, ’t Gronde, 
Verink, Annevelink, Aesssink, Buitink, Sikkink, 
Hesselinck en Herberdinck. Het kapittel in Vreden 
had twee boerderijen: Plantenhuis en Honders 
(beide in 1529 beschreven). Het Huis Bredevoort 
had drie boerderijen in bezit: Geelink (1336), 
Vardink en Geessink en Jhr. Johan van Keppel tot 
Camferbeeck had boerderij Siebelink (1492) in 
bezit (afb. 4.29). Er is weinig bekend over de 
aanwezige vrije boeren. Detailonderzoek hiernaar 
zal nog gedaan moeten worden. 
 
Bijna alle namen in deze periode eindigen op –ink, 
dit zijn oude Achterhoekse namen die later 
verbasterd kunnen zijn tot -ing namen.189 
Afbeelding 4.28 is niet compleet maar geeft wel 
een beeld van de verspreiding van boerderijen in 
buurtschap Kotten. Nader detailonderzoek is 
noodzakelijk om accuratere kaarten van de 
verspreiding van boerderijen te krijgen. De 
gegevens zijn ontleend aan onderliggende data 
van de cultuurhistorische atlas Winterswijk. Deze 
data zijn aan de hand van verpondingskohieren 
circa 1650, kadastrale kaarten 1832 en historische 
kaarten circa 1900 gemaakt, aangevuld met data 
van Te Voortwis. Hiermee is een eerste aanzet 
gedaan om een beeld te krijgen in welke 
tijdsperioden er boerderijen verschenen in 
Winterswijk. 
 

                                                           
186 Ligtenbarg, 2016, 19, 32-33. 
187 Neefjes & Willemse, 2010, 44. 
188 Idem. 
189 http://www.kotten-info.nl/index.php/historie-9  Geraadpleegd op 9-1-2017. 

Afbeelding 4.29: Locaties boerderijen in periode 1250-1832 in 
de buurtschap Kotten met als ondergrond de Franse kaart 
1812/1813. 

http://www.kotten-info.nl/index.php/historie-9
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De boeren ‘organiseerden’ zich in zogenaamde buurtschappen waarvan Kotten er één is in de gemeente 
Winterswijk. Buurtschappen bestaan al zolang er nederzettingen waren. Hierin regelde het buurtschap in 
onderling overleg het beheer van de gemeenschappelijke gronden.190  
Binnen het buurtschap  had men de zogenaamde ‘naoberverplichtingen’ waarbij hulp bij 
oogstwerkzaamheden één van de verplichtingen kon zijn.191 De druk op de gemeenschappelijke gronden 
nam waarschijnlijk toe, waardoor er pas vanaf circa de 13e eeuw afspraken op schrift gesteld werden in 
plaats van de eerst mondeling gedane afspraken. Men spreekt dan van de zogenaamde 
marken(organisaties) die niets anders waren dan een voortzetting van buurtschappen.192 Deze marken 
reguleerden het gebruik van de woeste gronden met vaak overlap met de aangrenzende buur eindigend in 
een moeras of veengebied. In de Late Middeleeuwen en Nieuwe Tijd kregen de marken steeds hardere 
grenzen, omdat de druk op de woeste gronden steeds intensiever werd.193 Er zijn van Winterswijk helaas 
geen markenboeken bewaard gebleven die hierover meer inzichten kunnen bieden.194 Wel laaiden er 
regelmatig conflicten op. In H4.5.4 wordt hier nader op verschillende conflicten ingegaan.  
 
In de periode circa 1450-1650 komen er in, buurtschap Kotten 21 nieuwe boerderijen bij.  
In de periode 1650-1832: 45 nieuwe boerderijen; dit betekende een forse toename van het aantal 
boerderijen, vergeleken met daaraan voorafgaande periode (afb. 4.30).  
De meeste boeren, die toen in Kotten een boerderij startten waren waarschijnlijk keuters. Vandaar dat men 
bij de naam Kotten aan de keuters denkt, maar in de periode daarvoor was er wel degelijk 
grootgrondbezit.195  
 
In de naamgeving van de erven/boerderijen zijn voor de periode 1450-1650 vier categorieën te 
onderscheiden. De eerste met –ing en –ink uitgang zoals  Bekering, Esselink, Fukkink, Gelink, Hesselink, 
Mensink en Vardink. Dit zijn oude boerderijnamen zoals in de voorgaande periode voorkwamen. De andere 
categorie zijn namen die eindigen op –kamp of – huis zoals Haverkamp, Huiskamp, Siebelskamp, Weerkamp 
en Veenhuis die duidelijk weergeven dat het boerderijen zijn die verbonden zijn aan een bouwlandkamp. 
Ook komt er één –loo naam, het zogenaamde Hondeslo voor. De laatste categorie is een verzameling van 
namen die niet direct zijn te plaatsen met Bemers, ’t Gronde, Honder, ’t Hurkel, Kovvert, de Plante, 
Rotmans en Toebes. In de periode 1650-1832 komen er zoals eerder aangegeven 45 boerderijen bij. Er 
komen een aantal naamsuitgangen bij die opvallen, zoals –schoppe, -hoes, -huuske en –weide, die 
verbonden zijn aan een bepaalde locatie. 
 
 
  

                                                           
190 Spek, 2004, 103. 
191 Neefjes & Willemse, 2010, 41. 
192 Spek, 2004, 103-104. 
193 Neefjes & Willemse, 2010, 41. 
194 Pers. med. Dhr. Meerdink,. 4-3-2016. 
195 Neefjes & Willemse , 2010, 96. 
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Uit het voorgaande blijkt dat er vanaf circa 
1250 boerderijen (aantoonbaar) actief waren 
in de buurtschap Kotten die sporen in de 
archieven hebben achtergelaten. Deze oude 
groep van boerderijen lag met name op het 
Plateau- en terrassenlandschap binnen 160 m 
van een dekzandkop of -rug (afb. 4.30)  
 
In de periode 1450-1650 was er een toename 
van het aantal boerderijen, een deel komt 
voort als uitbreiding van de bestaande 
boerderijen van de periode 1250-1450. De 
boerderijen blijven in de directe omgeving van 
de hoge dekzandruggen en -koppen maar zijn 
gevestigd in het Plateau- en 
terrassenlandschap. Na 1650 is er een flinke 
toename van het aantal boerderijen. Ze liggen 
vaak in de buurt van al reeds bestaande 
boerderijen in de buurt van dekzandkoppen. 
Ook komen er boerderijen voor die midden in 
de woeste gronden zijn gelegen op het 
plateau. In het Kloosterveld is duidelijk de 
ovale vorm met bouwland, grasland en 
bewoning terug te vinden te midden van de 
woeste gronden (afb. 4.31). 
 
 
 
 
 

 

Afbeelding 4.31: Honders maat en Oossinkhag in het Kloosterveld in de buurtschap Kotten, op de Franse kaart, 1812/1813. 

Afbeelding 4.30: Locaties boerderijen in tijdsperiode 1250-1832 in 
de buurtschap Kotten met als ondergrond de 
hoofdlandschapstypen. 
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H4.7 De ontwikkeling van het cultuurlandschap in buurtschap Kotten 1550-1832 

4.7.1 Inleiding 

De uiterlijke verschijning van het cultuurlandschap is sterk afhankelijk van de mensen die gebruik maakten 
van het landschap. Ze probeerden een zo goed mogelijk bestaan op te bouwen door het landschap zo veel 
mogelijk naar hun hand te zetten, om zodoende in hun behoeften te kunnen voorzien. Het kleinschalige 
dekzandlandschap met zijn beekdalen en het plateau- en terrassenlandschap zorgden voor een mix van 
omstandigheden. De dekzandkoppen waren relatief droog en geschikt om bouwlanden te ontwikkelen, in 
de beekdalen waren hier en daar hooilanden. Dit landschap was lange tijd te nat voor de boeren om te 
bewerken, waardoor er nog lange tijd woeste gronden aanwezig waren. 
 
4.7.2 Bronnen voor de reconstructie van het cultuurlandschap 

Om een beeld te krijgen van het landschap kunnen we terug naar de eerste bronnen die (in)direct iets 
vertellen over de verschijningsvorm van het landschap. Te Voortwis geeft aan dat hiervoor de kadastrale 
kaart 1832 een middel is om een goede indruk te krijgen van het landschap.196 Dit is correct, echter om 
eenvoudiger een beeld te krijgen van het landschap zijn andere kaarten van belang voor Kotten, namelijk 
de ingekleurde Franse kaarten van 1812/1813 en de veldminuten van de topografisch militaire kaarten van 
omstreeks 1843-1845.197 Deze kaarten geven een goede indruk van het kleinschalige cultuurlandschap in 
Winterswijk en Kotten. De Fryske Akademy (HISGIS) digitaliseert momenteel de Kadastrale Atlas Gelderland 
1832. Dit kan een rijke bron zijn voor vervolgonderzoek in Winterswijk.  
 
4.7.3 Het cultuurlandschap vóór 1812 

Een reconstructie vóór 1812 kan moeilijk zijn omdat we hier te maken krijgen met persoonlijke 
interpretaties van auteurs. Vaak kunnen deze interpretaties slechts aan de hand van enkele bronnen 
worden gestaafd, waarbij ook nog eens andere delen van het studiegebied betrokken kunnen zijn  
 
Te Voortwis geeft aan dat hij voor zijn onderzoek ‘Winterswijk onder het vergrootglas, deel II’ een 
thematische benadering koos. Hij schrijft: ‘Het is immers niet mogelijk de langzame veranderingen op het 
platteland exact in te delen in een zestiende, zeventiende of achttiende eeuw‘.198 Te Voortwis heeft veel 
(wellicht bijna alle) archieven doorgespit betreffende Winterswijk. Sporadisch treft hij beschrijvingen van 
het landschap aan, die in teksten van de archiefstukken worden genoemd.  

Woeste gronden 
Een pakkend voorbeeld van woeste grond voor het Vosseveld (tussen Kotten en Ratum) uit augustus 1655 
is voorhanden: 
 
‘Derkszen Drijhuijs, frouw van Jan Onnekinck, is op den 23 deses, s morgens omtrent twie uijren bij sonne, in 
de grote opene heijde tusschen Raetman en Cothen, ongevehr tegens tgoedt Waszinck buijten t; ooge van 
alle menschen Berndeken Hesselinx, weduwe Wilinx, nagelopen met groten stock (…)’ [en heeft haar linker 
arm in stukken geslagen].199   
 
Hier spreekt men van een grote open heide tussen buurtschap Ratum en Kotten, die zo groot was dat je er 
misdrijven kon plegen zonder dat iemand het bemerkte. Hoeveel bos er in de verschillende tijdsperioden 
nog overeind stond is niet te achterhalen. Er worden wel hints gegeven in diverse archiefstukken die hierna 
behandeld zullen worden.  

                                                           
196 Te Voortwis, 2007, 103-104. 
197 Versfelt, 2011; Van Dun et al. 2008. 
198 Te Voortwis, 2007, V. 
199 Idem, 104. 
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Bosopstanden 
Te Voortwis beschrijft zijn vondsten (uit de archieven) van bosopstanden/bosjes en erfbeplantingen in 
diverse andere buurtschappen waar op de markegronden nog bomen stonden. Dit blijkt bijvoorbeeld in het 
naastgelegen buurtschap Ratum, waar in 1589 bos werd gekapt door twaalf boeren om brandhout aan een 
Vredense bakker te verkopen. In 1656 wordt Bernard Broeckinck (Ratum) er door omwonenden van 
beschuldigd dat hij twee karren met eikenhout heeft laten kappen; in hetzelfde gebied werden ook plaggen 
gestoken op de heide.200 
 
De bossen op de gemeenschappelijke gronden verdwenen als sneeuw voor de zon. Echter op de 
boerenerven waren nog wel  particuliere bossen. Deze zogenaamde erfbossen werden behouden en na kap 
van bomen weer ingeplant met bosplantsoen. Bij boerderij Gelinck (langs de Boven-Slinge net aan de grens 
met Duitsland) in Kotten stonden in 1562 in totaal 150 houwbare eiken en 80 houwbare beuken, bij 
Mensinck in Kotten 135 houwbare eiken en 36 houwbare beuken. In 1656 dreigden bij Geessinck in Kotten 
320 eikenbomen ‘omgeslagen’ te worden. Bij Kreijl in Miste sprak men zelfs over dat er 1000 eiken waren 
gekapt, aldus de houtkoper Warner Rump in 1656. Van dit type erfbossen had men er in 1631 een 
tachtigtal.201  
 
Te Voortwis heeft nagezocht wanneer er nog wordt gesproken over ‘holtrichter’ of ‘markerichter’. Hieruit 
komt naar voren dat voor de Winterswijkse marken zelden holtincks werden gehouden. De abdis van het 
Stift Vreden had in veertig jaar tijd slechts twee á drie maal een holtinck gehouden in Dottinckrade (tijdens 
de 16e eeuw verdwenen hofboerderij Dottinkrade).202 De meeste conflicten kwamen hierdoor terecht bij de 
gewone rechtbank. 203 
 
De oudst bekende holtinck uit Winterswijk stamt uit 1535 met een schaapsdriftkwestie in Henxel.204 In 
Ratum wees de holtrichter omstreeks 1535 een aantal bomen in de marke aan die ‘gehouwt’ mochten 
worden.205 In Miste werden tien boeren ervan beschuldigd eikenhout te hebben gekapt in de Mistermarke 
in het jaar 1541.206 Hieruit blijkt dat er nog wel bos oftewel bomen overeind stonden, maar dat er goed 
werd opgelet dat er niet door onbevoegden hout werd gekapt.  
 
Voor Kotten zijn er gegevens over het erf Oossinck beschikbaar uit ca. 1700. De prior van het Klooster Burlo 
– de eigenaar van het erf - wilde hout kappen van het erfbos om de kloosterkas te spekken. Pachter 
Oossinck dacht daar net wat anders over: ‘… vrij hondert Bomen, maer gij sult er niet eene van houwen’ 
waardoor dit conflict te boek is gesteld.207 
 
Smalbraak et al. beargumenteren aan de hand van verschillende archiefstukken en historisch 
kaartmateriaal dat Winterswijk in de 16e eeuw nog deels bebost was, maar dat in de loop van de 16e en 17e 
eeuw als gevolg van de sterke bevolkingsgroei de bossen steeds intensiever werden gebruikt, waardoor het 
bos van de gemeenschappelijke ‘veldgronden’ verdween. Ook toont ze aan dat tijdens de 80-jarige oorlog 
veel bos verloren is gegaan. Over deze periode (1568-1648) bestaan diverse archiefstukken met 
mededelingen die informatie bevatten over het kappen van bomen.208 
Dat lange tijd bos aanwezig was is af te leiden uit het werk van Te Voortwis. Hij beschrijft aan de hand van 
diverse archiefstukken dat Winterswijk tot begin 19e eeuw hout een belangrijk en kostbaar exportproduct 
was.209 Ook de Franse kaart van 1812/1813 geeft met name voor het Woold nog een aantal bosgebieden 
weer. In Kotten zijn beduidend minder bosgebieden te herleiden. 
                                                           
200 Te Voortwis, 2007, 104. 
201 Idem, 108-109. 
202 Smalbraak et .al. 2016, 15 
203 Te Voortwis, 2007, 124. 
204 Idem, 113. 
205 Idem, 124. 
206 Idem, 124-125. 
207 Idem, 45. 
208 Smalbraak et.al. 2016, 15-16. 
209 Idem, 19. 
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Cultuurgronden/bouwlanden 
In de archieven zijn aanwijzingen voor vergroting van het akkerareaal terug te vinden. Omstreeks 1540 liet 
de drost in een kerkesprake weten, dat niemand iets mocht ‘angaven of anslaen van ennige marken of 
gemeinten’ zonder toestemming van de drost, met daarbij een boetebepaling van 50 goltgulden, wat een 
enorm hoog bedrag was. Hieruit kunnen we concluderen dat er klaarblijkelijk te veel van de 
markengronden verdween onder de ‘ploeg’ of werdt beplant.210 Uit 1540, 1673, 1685 zijn voorbeelden 
bekend dat mensen terecht stonden die deze regel hadden overtreden.211  
 
In 1725 trokken Ratumse boeren door het Masterveld en constateerden diverse overtredingen in verband 
met het aangraven of het beplanten van markegrond. Voor Vorden (1727) is bekend dat men het probleem 
van kleine ontginningen oploste door de gronden die waren aangegraven op te meten, en 3 stuiver per 
roede in rekening te brengen bij de boer. Dit werd gedaan omdat de kerk geld nodig had voor het herstel 
van het kerkgebouw. Deze actie leverde 4600 gulden op, met andere woorden ruim 40 hectare was 
ontgonnen.212  
 
De uitbreiding van het areaal cultuurgrond komt ook goed naar voren uit het voorbeeld van Uhlewick in 
Ratum. Te Voortwis berekende aan de hand van het verpondingskohier 1640/1650 dat de grootte van het 
land destijds 6 molder (circa 3 hectare) was, ervan uitgaande dat er een drieslagstelsel wordt gebruikt. Voor 
1706, 1707 en 1708 is de 3e garf bekend waardoor de totaalopbrengsten berekend kunnen worden. Hieruit 
blijkt dat de oogst zeer stabiel was en zelfs stijgend. Te Voortwis concludeert dat er vanaf 1650 meer 
bouwland bij moet zijn gekomen om deze opbrengsten te garanderen. In 1830 is er al 25 molder in bezit 
van Uhlewick.213 Een molder gaf de opbrengst weer van het gewas maar ook de oppervlakte van een 
perceel: 1 molder was 125,16 liter respectievelijk 0,51-0.52 hectare.214 Voor één hectare grond was 243 
liter graan nodig, wat omgerekend circa 170 kg graan (100 liter rogge is circa 70 kg). 
Spek heeft voor Drenthe soortgelijke berekeningen gedaan. Hij komt uit op een zaaidichtheid van 235 kg 
per hectare, en geeft aan dat er circa 214 kg per hectare een normaal verschijnsel was tot ver in de 19e 
eeuw op de zandgronden.215 
 
4.7.5 Historische landschappen 

Neefjes en Willemse geven  een schematische benadering van de toename van het areaal cultuurland van 
Winterswijk vanaf de Vroege Middeleeuwen tot 1832. Ze combineerden hiervoor bodemkaarten, 
landschapstypenkaarten en vochttoestand. Ze benadrukken dat het slechts een ruwe schatting is hoe het 
landschap eruit heeft kunnen zien en dat nuances per buurtschap zeker aanwezig zijn.216 Zij onderscheiden 
voor Kotten een aantal historische landschapstypen (afb. 4.32) die elk in een bepaalde periode zijn 
ontstaan als gevolg van ontginning.  
 

                                                           
210 Te Voortwis, 2007, 139-140. 
211 Idem, 140. 
212 Idem, 140. 
213 Idem, 182-183. 
214 Idem, 170.  
215 Spek, 2004, 514. 
216 Neefjes & Willemse, 2009, 47. 
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Afbeelding 4.32: Historische landschappen in de buurtschap Kotten.  

Beekbegeleidende broeken 
Dit zijn gronden direct langs de Slinge en Oossinkbeek voorkomen, met nat grasland of beekbegeleidende 
bossen.217 

Broeken 
De broeken zijn al lang extensief in gebruik. Vanaf de Late Middeleeuwen wordt het gebruik intensiever en 
worden de gebieden in percelen verdeeld. Het waren vanouds de natte uitgestrekte heidevegetaties.218 

Variant kampontginningen uit broekland 
Dit zijn ontginningen met relatief veel wei- en hooiland en betrekkelijk weinig bouwland, omdat deze 
gebieden daarvoor te nat waren. Vaak waren het keuters die of bij een bestaande kampontginning een 
stukje ontgonnen of zich vestigden op de natte heide om te proberen hier een bestaan op te bouwen.219 

Droge kampontginningen en essen 
Dit zijn zeer oude landschapstypen die al vanaf de prehistorie in gebruik waren als bouwlanden. In Kotten 
liggen deze centraal in het gebied. Met name langs de Slinge en Oossinkbeek komen deze bouwlanden met 
een open karakter voor.220 

Vochtige kampontginningen in het oude hoevenlandschap  
Dit is bij uitstek het voorbeeld van het kleinschalige dekzandreliëf in Winterswijk uit de Late Middeleeuwen. 
De dekzandkopjes, die in eerste instantie niet interessant genoeg waren om te ontginnen zijn door de 
bevolkingsgroei interessant geworden om wel te ontginnen.  
                                                           
217 Neefjes & Willemse, 64. 
218 Idem, 64. 
219 Idem, 62. 
220 Idem, 58. 



86 
 

De dekzandkopjes waren bescheiden van omvang en de ontginning van deze gebieden had een 
onregelmatig karakter. Uiteindelijk groeiden deze kleine ontginningen aan elkaar. Er ontstond een zeer 
gevarieerd landschap met akkers op de hogere delen, beekdalen met hooilandjes, woeste gronden voor 
extensief gebruik. 221 

Variant Oude hoevenlandschap ‘scholtenstijl’ 
Dit is een variant op het oude hoevelandschap dat rijk is aan bos, houtsingels en lanen.222 

Grotere jonge bossen 
In het noordelijk deel tegen buurtschap Ratum ligt een snipper jong bos dat in de 19e eeuw vanuit heide is 
omgevormd in naaldbos.223 

Jonge heideontginningen 
Dit zijn de heidevelden die grootschalig in het eind 19e begin 20e eeuw zijn ontgonnen. Zoals in het noorden 
het Vossenveld en in het zuiden het Kloosterveld. Het zijn nu grote blokken rationeel verkavelde 
gebieden. 224 

Jonge ontginningen in veengebieden 
In het Kloosterveld en het Kottense veen zijn voorbeelden van relatief laat ontgonnen gebieden die 
tegenwoordig lastig te onderscheiden zijn van de jonge heideontginningen.225 
 
  

                                                           
221 Neefjes & Willemse, 60. 
222 Idem, 62. 
223 Idem, 69. 
224 Idem, 68. 
225 Idem, 70. 
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4.8 Conclusies 

Binnen het de buurtschap Kotten zijn  vier hoofdlandschappen te onderscheiden, het plateau- en 
terrassenlandschap, het dekzandlandschap, het beekdallandschap en rivierlandschap. Het plateau- en 
terrassenlandschap beslaat het grootste deel van de buurtschap Kotten, gevolgd door het 
dekzandlandschap. 
 
Binnen de buurtschap Kotten komen met name zwarte enkeerdgronden voor die bemest zijn met plaggen 
afkomstig van het plateau- en terrassenlandschap. De bodemtypen met plaggen liggen nagenoeg allemaal 
binnen het dekzandlandschap. Het is niet mogelijk met data en feiten te onderbouwen waarom de plaggen 
van een bepaalde dikte zijn. Er zijn vele factoren die hier een rol in kunnen spelen.  
De dikke cultuurdekken (>80cm) komen het meeste in studiegebied voor; dit kan op twee zaken duiden. 
Logischerwijs zou men kunnen denken dat de bodem van nature vrij arm moet zijn geweest als men zulke 
dikke cultuurdekken aanbracht. Het kan ook zijn dat men streefde naar een bepaalde productie om dit 
gebied optimaal te benutten. 
 
Er is nog veel niet bekend met betrekking tot de nederzettingsgeschiedenis. In de Vroege Middeleeuwen en 
Volle Middeleeuwen kwam het grondbezit van lokale boeren in handen van grootgrondbezitters. De 
meeste boerderijen kwam in handen van kloosters, landsheren en adel. Deze stichtten twee centrale 
boerderijen: Siboldinck en Osmanninck. Daarna groeide het aantal boerderijen gestaag, in de periode na 
1650 kwam een forse aanwas van boerderijen, de zogenaamde Kotters streken neer in de buurtschap. 
Kenmerkend zijn de kleine bouwlandkampen die zij aanlegden. 
 
Uit archiefbronnen blijkt dat in de buurtschap Kotten tot in de 19e eeuw nog een forse oppervlakte woeste 
gronden aanwezig was die vanaf halverwege de 16e steeds meer onder druk kwam te staan omdat de vraag 
naar plaggen toenam. De bossen die begin van de 16e eeuw nog aanwezig waren op de 
gemeenschappelijke gronden verdwenen in rap tempo. Slechts de bossen bij de boerderijen bleven in stand 
tot zeker in de 19e eeuw. De verschillende soorten ontginningen hebben tot verschillende kenmerkende 
landschappen geleid. Het oude hoevenlandschap en de droge en vochtige kampontginningen zijn 
kenmerkend voor het kleinschalige dekzandlandschap. 
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H5 Detailstudie bouwlanden Zuidoost-Kotten: historisch bronnenonderzoek 

5.1 Inleiding 

Het studiegebied voor de detailstudie ligt ten zuidoosten van het buurtschap Kotten tegen de Duitse grens. 
Het bouwlandcomplex grenst in het noorden aan de Oossinkbeek en ligt op een lang gestrekte dekzandrug 
(afb. 5.1). 
 
In de voorgaande paragrafen is globaal de 
ontstaanswijze van de essen en 
bouwlandkampen naar voren gekomen. 
Hierin worden de drie volgende vragen 
beantwoord: waar liggen de essen en 
bouwlandkampen? Welke bodemtypes 
herbergen ze? Hoe dik zijn de cultuurdekken? Dit 
alles geplaatst in de verschillende tijdsperioden 
van de ontwikkeling van het cultuurlandschap. Er 
wordt geen antwoord gegeven op vragen als:  
welke bodemtypen zijn er onder de 
enkeerdgronden aanwezig? Is er een verband 
tussen ondergrond en dikte van het cultuurdek? 
Waar liggen de rijkere moderpodzolgronden en 
zijn de bodemtypen van de bouwlanden uniform 
te noemen? Hiervoor is een multidisciplinaire 
detailanalyse van een bouwlandencomplex in 
Zuidoost Kotten gedaan om meer inzicht te 
krijgen in de ontstaansgeschiedenis van dit 
bouwlandencomplex.  

5.2 Archiefbronnen  

Om een goed beeld te krijgen worden allereerst  
historische bronnen geraadpleegd uit de 
middeleeuwse en post-middeleeuwse periode, 
die van dit deel van de buurtschap Kotten bekend 
zijn. Daarbij wordt vooral gevaren op het kompas 
van eerdere onderzoekers. Te Voortwis geeft een 
overzicht van veel oude archiefstukken voor Winterswijk, vooral uit het Oud-Rechterlijk Archief Bredevoort. 
Dankzij bijvoorbeeld een langdurig proces tegen het klooster van Burlo (verpachter) door de boeren van de 
boerderij Oossink en hun buren (pachters) zijn er veel (oogst)gegevens bewaard gebleven, die ons een 
kijkje geven in het midden van de 16e eeuw.226 
 
Om bij het begin te starten: Klooster Groot-Burlo alias Mariengarden werd in 1220 gesticht ‘ in een verlaten 
en ontoegankelijke streek’ aan de rand van een groot veengebied. Dat gebied was zo onherbergzaam dat 
de vrome stichter het na twintig jaar voor gezien hield en vertrok. Vanaf 1448 sloten de broeders zich aan  
bij de Cisterciënzers. Klooster Groot-Burlo had een negental boerderijen in Kotten in eigendom: Verderinck 
(1404), Annevelt (1367), Eefsinck (?), Boeijckinck (1273?), Ossinck (voor 1300), Grunde (voor 1300), Sikkinck 
(1304), Hesselinck (?) en Herberdinck (?). 

                                                           
226 Te Voortwis, 2007, V, 39. 

Afbeelding 5.1: Ligging van het bouwlandcomplex in zuidoost 
Kotten met als ondergrond een topografische kaart. 
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Het is niet geheel duidelijk of deze boerderijen werden gesticht of zijn verworven door het klooster.227 In 
1302 werd Oossinck aan het klooster Groot-Burlo verkocht door Herman II, heer van Lohn, hierna volgde 
een periode van vijf eeuwen waarin Oossink horig c.q. pachtplichtig was aan klooster Groot-Burlo.228 
 
Rond de 14e eeuw waren er vijf ‘echte‘ scholten in het Winterswijkse, waar scholte Oossinck in Kotten er 
één van was.229 In 1533 kwam er een nieuwe pachter op Oossinck. De jaarlijkse pacht was een derde garve 
van de graanoogst, een varken, negen stuivers en een paar hoenders. In Winterswijk was de pacht van een 
derde garve gebruikelijk.230 Ook moest men een goltgulden betalen voor de ‘marckweide’ die het klooster 
had gekocht.231 In 1533 pachtte men voor twaalf jaar. Na afloop van deze periode moest men een goed vat 
honing leveren om weer de pacht te winnen voor de boerderij en de bijbehorende gronden. 232 De welvaart 
van de boeren in de 15e eeuw steeg, door ontginningen en betere landbouwkundige methoden.233  
Er is bewijs dat het klooster markegronden aankocht. In 1496 verkochten de markegenoten een stuk 
markegrond aan het klooster Groot-Burlo. Het geld zou gebruikt worden voor de kerk in Winterswijk ‘tot 
tymmeringe oerer kercken tho Wenterswick’. In 1510 werd een stuk markegrond aan de buurman Sickinck 
verkocht door de markegenoten en een ander stuk door Kottense boeren.234 
 
In 1554 werd 18 vijme, 10 garst rogge, 12 vijme, 5 garst boekweit en daarbij nog wat manckzaet en haver 
bij het klooster afgegeven. 235  Mankzaad was een mengsel van zomergranen, meestal haver met 
zomerrogge of haver met zomergerst.236 Als eenheid om de hoeveelheid gewas op het land uit te drukken 
gebruikte men ‘garven’, wat voor een (koren)schoof, afgesneden en tezamengebonden halmen stond.237 
Wanneer de oogst in garven op het land stond, telden de kloosterbroeders of hun vertegenwoordigers het 
aantal garven en zonderden daarvan telkens de derde garve af. Een fijm (viem) is 100 garven; een gast is 25 
garven of schoven) 238. Spek geeft aan dat in Drenthe een gast vrijwel altijd 8 of 10 garven was.239  
Ook Roessingh en Schaars, die de Gelderse landbouw beschrijven geven aan dat een gast beduidend 
minder moet zijn namelijk 12 of 16 schoven tarwe.240 Daarna werd het koren onder toezicht van het 
klooster gedorst en door de boer naar het klooster gebracht. Het gedorste graan werd gemeten in molders 
en schepels (één molder is vier schepel). Een vijm werd geacht een molder zaad op te leveren, maar in de 
praktijk was dit vaak minder.241 Te Voortwis geeft aan dat: ‘Ik heb midden in mijn oogstnotities uit Oossinck 
genoteerd dat het Klooster Buhrloe de gast rekent op 25 garven. Groot Buhrloe kon voor intern gebruik of 
berekening de maat net zo groot of klein maken als ze wilden: Als zij de gast op 25 garven wilden stellen, 
was dat uitsluitend voor eigen gebruik. Bij het dorsen bleek wel wat er uit kwam’. 242  
Om inzicht te krijgen of deze verschillende eenheden nu daadwerkelijk een verschil maakten in de totale 
oogst, is voor de oogstgegevens, die behandeld gaan worden in de volgende paragraaf een vergelijking 
gemaakt in Excel. Hieruit blijkt dat er weinig verschil zit tussen de getallen (totale oogstopbrengst). 
 
Te Voortwis gaat uit van het drieslagstelsel. Daarin werd één derde deel van het bouwland bemest. In het 
eerste jaar sprak men van de zogenaamde mestrogge, in het tweede jaar van de zogenaamde braakrogge 
of volgrogge en het derde jaar zaaide men boekweit.243  

                                                           
227 Te Voortwis, 2007, 38; Meijer, 2016, 41. 
228 Meijer, 2016, 21-22. 
229 Te Voortwis, 2007, 3. 
230 Idem, 3; Meijer, 2016, 38-39. 
231 Meijer, 2016, 39. 
232 Te Voortwis, 2007, 39. 
233 Idem, 56. 
234 Stegeman, 1927, 221-222. 
235 Te Voortwis, 2007, 39. 
236 Spek, 2004, 529. 
237 http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01_01/cali003nieu01_01_0010.php Geraadpleegd op 16-11-2016. 
238 Te Voortwis, 2007, 43. 
239 Spek, 2004, 516. 
240 Roessingh & Schaars, 1996, 107, 482. 
241 Te Voortwis, 2007, 43. 
242 Pers. med. dhr. Te Voortwis, 11-1-2017. 
243 Te Voortwis, 2007, 120. 
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Soms werd er in het derde jaar spurrie ingezaaid waar men de koeien liet grazen (aan een touw).244 Dat er 
vraag was naar spurriezaad kunnen we herleiden uit een notitie uit 1610. Ene Derck ten Bengeforth ontving 
3,5 molder spurriezaad van Wessel Krijger,. een burger uit Bocholdt, om namens Wessel in Winterswijk te 
verkopen. Derck ten Bengefort bleef in gebreke met de betaling.245 

Oogstgegevens 1560-1581 
Voor Oossinck zijn de oogstgegeven van 1560-1581 bewaard gebleven. Dit komt omdat ze pachter waren, 
zonder vaste pachtafspraken, en de opbrengsten (derde garf) nauwlettend door het klooster Groot Burlo 
werden genoteerd. Uit deze oogstgegevens blijkt dat men de gewassen rogge, boekweit en haver teelde op 
de bouwlanden. Dit werd uitgedrukt in de eenheden fijm en gast, hiermee werd de ‘netto’ opbrengst van 
het gewas weergegeven voordat het gemalen werd. Na het dorsen en/of malen werd er over ‘molder’ 
gesproken.246 De tabel met oogstgegevens (in derde garve) zijn omgezet in een grafiek met de totale 
opbrengsten (afb. 5.2). Vervolgens is de eenheid fijm omgezet in kilogrammen (1 fijm is circa 87,5 kg) (afb. 
5.3). 
 

 
Afbeelding 5.2: Totaalopbrengsten aan rogge en boekweit op het erf Oossinck te Kotten in de periode 1560-1581 (fijm). 
 

 
Afbeelding 5.3: Totaalopbrengsten aan rogge en boekweit in kg op het erf Oossinck te Kotten in de periode 1560-1581 (vanuit fijm 
naar kilo’s). 
 
Rogge was duidelijk het hoofdgewas (op erf Ossinck) met boekweit als tweede gewas. Vooral rogge (twee 
slagen) werd op een twee keer zo groot areaal als boekweit (1 slag) geteeld, volgens Te Voortwis. De 
opbrengsten fluctueerden door de jaren heen. Hiervoor zijn meerdere factoren verantwoordelijk: 
bemesting, weersomstandigheden, ziekten, plagen en de grootte van het beplante areaal. Om een indruk 
van de weeromstandigheden te krijgen zijn de boeken van Buisman gebruikt, deze geven een indruk hoe de 
weeromstandigheden kunnen zijn geweest. De slechtere oogsten van boekweit zijn te verklaren door de 
opeenvolging van koude en natter zomers.  

                                                           
244 Pers. med. dhr. Te Voortwis, 2-10-2016. 
245 Pers. med. dhr. Te Voortwis 11-10-2016; ECAL toegang nr. 3017 inv .nr. 072, folio 189. 
246 Te Voortwis, 2007, 42. 
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De zomer van 1569 is overwegend koel en nat, ook de zomer van 1570 is erg nat, de zomer van 1573 is 
koud en nat. In 1574 is de zomer weer normaal en stijgt de boekweitopbrengst. In 1575 is de zomer vrij 
koel en daalt de opbrengst van boekweit weer. 247 
 
Maar ook de Tachtigjarige oorlog woedde in deze streek met nadruk op de periode 1580-1590. In 1587 was 
de Achterhoek in handen van de Spanjaarden. Men schrijft voor de periode 1572-1627: ‘Grote stukken 
grond verwerden tot woestenijen en tal van huizen en hoeven lagen er verlaten en verbrand bij omdat de 
bewoners dood of gevlucht waren’.248 Voor Winterwijk-Henxel is een archiefstuk aanwezig uit 1588 dat het 
gevolg van de strooptochten weergeeft, veel akkers lagen daar braak: ‘..die naeste vergangen viff jaerenn 
ongebouwett wuste gelegen, dann einmaell ombgeslaegenn und mijt boickweite geseijt gewesth, welck 
door het krijgsvolk van Don Johan de Manderie afgemaaid en weggehaald is..’249  
 
Ook werd er haver geteeld, de opbrengst werd in ‘molder’ uitgedrukt welke is omgerekend naar de totale 
oogst per jaar in kilogrammen (afb. 5.4 en 5.5). Er zijn voor een aantal jaren geen data bekend van de 
oogstopbrengsten van rogge en haver in molder. 
 

 
Afbeelding 5.4: Totale oogstopbrengsten, rogge, boekweit en haver  in molder op het erf Oossinck over de periode 1560-1581. 

 

 
Afbeelding 5.5: Oogstopbrengsten, rogge, boekweit en haver in kilogram op het erf Oossinck over de periode 1560-1581 (vanuit 
molders naar kg). 
 
  

                                                           
247 Buisman, 1998, 602, 635, 642; Buisman, 2000, 13, 25, 41. 
248 Meijer, 2016, 49. 
249 Te Voortwis, 2007, 142. 
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Er is voor de periode 1560-1581, waarvoor de oogstgegevens bekend zijn, geen oppervlakte bekend van het 
bouwland. In het verpondingskohier uit 1647 is wel de oppervlakte van het bouwland van erf Oossinck 
vermeld namelijk 7 molder bouwland wat circa 3,64 ha is (1 molder is circa 0,52 ha). Als men van het 
drieslagstelsel uitgaat komt men op 2/3 deel bouwland (2,42 ha) met rogge en 1/3 deel bouwland met 
boekweit (1,21 ha), hiervoor zijn de totale oogstgegevens omgezet in kilogram per hectare (afb. 5.6). 
Hieruit blijkt dat de opbrengst rogge tussen de circa 1400 tot circa 2900 kg per ha schommelt en boekweit 
daarentegen tussen de circa 600 tot circa 2600 kg per ha schommelt. 
 

 
Afbeelding 5.6: Opbrengst rogge en boekweit in de periode 1560-1581 in kg per ha op het erf Oossinck te Kotten. 
 
Het is opmerkelijk dat er zo’n grote verschillen in opbrengst zijn tussen rogge en boekweit. Het is niet 
waarschijnlijk dat er zulke grote verschillen in opbrengst in eenzelfde jaar toegeschreven kunnen worden 
aan weersomstandigheden of ziektes/plagen bij deze  twee gewassen. Wel is bekend dat boekweit zeer 
gevoelig is voor nachtvorst. Het is aannemelijk dat Oossinck zich niet strikt hield aan de het drieslagstelsel 
en het ene jaar meer bouwland inzette dan het andere jaar om rogge te verbouwen.  
 
Spek toonde aan dat in Drenthe in de vijftiende eeuw rogge een dominante rol vervulde.250 
Een vergelijking met de door Spek aangetroffen roggeopbrengsten in de 16e eeuw in Bunne (Dr.) laat zien 
dat de opbrengsten van Oossinck ruim twee maal zo hoog waren (afb. 5.7). Voor de hoeveelheid in kg per 
hectare is een gemiddelde genomen van de aanwezige data van de 6 pachters (in Bunne) per jaar. De 
roggeoogst varieerde van 700-1300 kg per ha. 251  
 

 
Afbeelding 5.7: Opbrengsten rogge (kg/ha) in Bunne (Drenthe) en Oossinck in de buurtschap Kotten. (roggeopbrengst!!) 
 
 
 

                                                           
250 Spek, 2004, 513. 
251 Idem, 521. 
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Spek beschikte over zowel oogstgegevens als de oppervlakten van de verschillende percelen, waardoor de 
betrouwbaarheid van de data groot is. Daarom is het sterk de vraag of de oppervlakte van het bouwland 
van Oossinck uit 1647 gelijk was aan de midden 16e eeuwse periode waarvan de oogstdata bekend is. Voor 
boekweit heeft Spek geen 16e of 17e eeuwse oogstdata beschikbaar. De oogsten van boekweit in de 19e 
eeuw waren in een slecht jaar 20 hl per ha en in een goed jaar 60 hl per ha; omgerekend is dit circa 1400-
4200 kg per ha.252 In de oogstdata van Oossinck varieert de oogst van boekweit van circa 800kg tot circa 
2600 kg per ha. Dit is beduidend minder opbrengst van boekweit per hectare dan in de 19e eeuw.  
 

 
 
Klooster Groot-Burlo sloot in 1620 een vast pachtcontract met Oossinck en Grunde (afsplitsing van 
Oossinck) voor acht jaar. 253 Een vaste pacht versus een garfpacht (3e garf) kon zowel goed als slecht 
uitpakken voor de boer. De garfpacht is een variabele pacht die fluctueert met de oogstopbrengsten van 
ieder jaar. Bij een tegenvallende oogst droeg de boer naar verhouding van zijn totale oogst veel af aan de 
landheer.254 Bij een vaste pacht werd er geen rekening gehouden met de totaaloogst, het af te dragen 
gewas was van te voren overeen gekomen. Voor de jaren 1620, 1630, 1631 en 1632 betaalde Oossinck 7 
molder rogge en 9 molder boekweit. Grunde betaalde 5,5 molder rogge en 5,5 molder boekweit. 255 
Blijkbaar waren de oogstopbrengsten voor rogge ongeveer gelijk gebleven, echter de hoeveelheid boekweit 
steeg aanzienlijk rond 1630. Wellicht kwam dit door nieuwe ontginningen, die in de jaren na 1581 plaats 
vonden. 256  
 
In 1633 kocht scholte Jan Oossinck de boerderij van het klooster Groot-Burlo voor 951 daalder; ook kocht 
erve Grunde haar boerderij; zij betaalde hiervoor 835 daler.257  
Voor het jaar 1641 bedroeg de vaste pacht voor Oossinck: 7 molder rogge, 9 molder boekweit, één zwijn, 
één goldgulden, negen carolus stuver en negen hoenders. De buurman Syckinck betaalde 8 molder rogge, 
10 molder boekweit, 1 zwijn, alle 14 dagen één voerdienst en één Deventerreize; hij moest dus meer 
afdragen.258  Als we deze derde garve verdrievoudigen krijgen we een indicatie van de oogst 21 molder 
rogge, 27 molder boekweit voor Oossinck en 16 molder rogge en 30 molder boekweit voor Sickinck. Hierbij 
valt op dat de hoeveelheid rogge in vergelijking met de voorgaande oogstdata gelijk is, maar dat de 
hoeveelheid geteelde boekweit flink is toegenomen. Waarschijnlijk zal door ontginningen van de armere 
gronden meer bouwland beschikbaar zijn geweest voor de teelt van boekweit. 
 
Uit 1627 wordt de aankoop van een stuk groenland (Meddo) vermeld. Het gaat hierbij om de 
Kranengoordenmathe ‘de ene zijde aan Reesincksmathe, de andere het Vosseveld’. 

                                                           
252 Spek, 2004, 542. 
253 Te Voortwis, 2007, 44. 
254 Idem, 39. 
255 Idem,  44. 
256 Idem, 44. 
257 Idem, 2007, 40; ECAL, toegang 3017, Inv. nr. 200 stuk B. 
258 Stegeman, 1927, 56-57. 

Wat zouden de Drentse boeren aan bouwland nodig hebben om de totale oogstdata van Oossinck te evenaren? 
In Drenthe had men in slechte jaren gemiddeld 8,2 ha bouwland nodig had en in de zeer goede oogstjaren slechts 
4,1 ha nodig had om de oogst van Oossinck te produceren. 
Hieruit blijkt dat er iets aan de hand is, ten eerste zou Oossinck die volgens het verpondingskohier 1647, circa 3,64 
ha bouwland in bezit zou hebben alleen maar topoogsten moeten hebben gehad op zijn bouwlanden. De curve 
afbeelding 4.31 geeft dit niet weer, er waren namelijk behoorlijk wat fluctuaties in de oogstopbrengsten. Ten 
tweede in een slecht jaar hadden de Drentse boeren gemiddeld 8,18 ha nodig om soortgelijke oogsten te 
genereren. Gemiddeld was er 6,1 ha nodig om de opbrengsten van Oossinck waar te maken. Hieruit blijkt dat er in 
vergelijking met de Drentse situatie het er veel schijn van heeft dat Oossinck meer grond zou moeten bezitten dan 
de 3,64 ha die in 1647 in het kohier terug is te vinden. Daarnaast was er en relatief klein oppervlakte bouwland 
nodig om de opbrengsten boekweit te kunnen oogsten die Oossinck produceerde of wellicht werd de boekweit op 
aangrenzende heidegronden bijvoorbeeld in het Kottense veen geteeld. Hier zijn echter geen bewijzen van 
gevonden. 
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Hooi was schaars en daarom konden de hooilanden ver van de boerderijen liggen.259 In 1635 kocht 
Oossinck circa 5 ha hooiland ‘de Geldersche Wijsche’, gelegen aan het eind van de Burloseweg bij grenspaal 
771 D.260 
Vanaf circa 1643 tot 1664 zijn er diverse rechtszaken bekend over Oossinck ‘s schulden die hij op diverse 
plaatsen diende af te lossen. 261 
 
Voor 1647, 1688 en 1748 zijn de verpondingen beschikbaar. Deze geven een indruk wat er afgedragen werd 
door Oossinck aan het klooster. Meijer geeft tekst en uitleg hoe deze verpondingen gelezen moeten 
worden.262 Ook mislukte er wel eens een oogst van rogge door vorst en natheid in de winter en voorjaar. En 
werden deze percelen nog een keer rond mei ingezaaid met boekweit, waardoor het aandeel boekweit 
door de jaren heen kon variëren.263  

Plaggentwisten op de woeste gronden 
Dat er spanningen ontstonden met betrekking tot het gebruik van de woeste gronden om plaggen te 
steken, turf te winnen of hout te kappen komt in diverse archiefstukken naar voren. 
Iedere boer had zijn eigen plaggenvredes langs zijn bouwland, 4 roeden lang, maar dat was 
hoogstwaarschijnlijk bij lange na niet voldoende. Daarom waren er enkele grotere velden waar een aantal 
aangewezen boeren ook mochten plaggen.264 
 
De eerste melding betreffende een conflict over plaggen steken stamt uit 1549. Tot 1742 wordt voor de 
buurtschap Kotten vermeld dat hierover conflicten ontstaan waren. Deze buurtschap lag in het 
grensgebied, waar lange tijd het verloop van de grens onduidelijk is geweest. Een aantal voorbeelden geven 
inzicht in het type conflicten. 
 
In 1549 wil Tonisz Willinck getuigenverklaringen van Wessell Bekerinck, Johan Alberdinck, Hinrich Ubbinck, 
Bernt Siboldinck, Gert Vockinck en Gert Alberdinck, allen wonend in de buurschap Kotten. De vraag is of zij 
vroeger door de Nichtersen (dorpje over de grens) werden verhinderd plaggen te maaien in de 
Willinckwoeste om ze mee te nemen. Hoe is dat gegaan? Zijn hun de plaggenzichten afgenomen of de 
wagens omgegooid, of zijn ze “van der baenen” gejaagd oftewel van de weg afgegooid?265  
Het gebruik van de plaggenzicht wijst op het maaien van dunne organische plaggen en dus in dit geval niet 
op het steken van zandhoudende plaggen.266 
 
Siboldinck zegt dat de Nichtersen hem bij het plaggen maaien in de Willinck woeste niet hebben lastig 
gevallen, maar ten tijde van wijlen Heer Jurrien van Loen (= de pandheer van Bredevoort) kwam zijn knecht 
die daar plaggen maaide, terug, zeggend dat de Nichtersen hem zijn zicht hadden afgenomen. Dus is 
Siboldinck meteen naar Bredevoort gegaan en heeft bij Jurrien van Loen geklaagd. Deze heeft toen een 
brief geschreven “an die van Nichtern”; daarop werd de zicht hem terug bezorgd. Sindsdien heeft 
Siboldinck onverhinderd geplagd. Ook andere getuigen vertellen dat hun de zicht werd afgenomen, maar 
dat die na officieel protest weer terug kwam. Hinrich Ubbinck, die op Bekerinck is geboren maar nu in 
Dorpbuurt woont, maaide eertijds midden in de Willinckwoeste. Toen kwam Hinrich Hessinck (die vaker 
door getuigen wordt genoemd) op hem af, sloeg hem met de steel van een bijl en nam hem de zicht af.267 
 
 
 

                                                           
259 Meijer, 2016, 57; ECAL, toegang 3017, Inv. nr. 400 folio 36-V. 
260 Idem, 58. 
261 Idem, 59. 
262 Idem, 62-64 en http://www.buurtschap.info/h88.html Geraadpleegd op 21-11-2016 
263 Pers. med. Dhr. Spek, 22-1-2017. 
264 Pers. med. Dhr. te Voortwis, 2-10-2016. 
265 ECAL toegang nr. 3017 inv. nr. 038 folio-073. 
266 Pers. med. Dhr. Spek, 5-1-2017. 
267 ECAL toegang nr. 3017 inv. nr. 038 folio-073. 

http://www.buurtschap.info/h88.html
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In 1549 vond opnieuw een twist plaats met Nichterse boeren over plaggen in de Willinckwoeste.268  
In 1550 moeten mensen verschijnen bij het gerecht in Borculo. Reden hiervoor: het gaat over het plaggen 
maaien tussen de Sickinck Landtweer en het “kleine landtweerken” (in Kotten). Bij de Broeckamp heeft 
Goijcker de monniken van Burlo daar plaggen zien maaien. Zijn mannen maaiden daar dan ook; ook 
anderen zag hij daar wel maaien, maar hij weet niet of die boeren uit de Kottense of uit de Nichterse 
buurschap afkomstig waren. Geert en Reinder ten Gronde getuigen dat daar de monniken van Burlo en de 
mannen van huize Odinck en de Kottense boeren maaiden, en niemand anders.269 
 
Een andere vraag ging over turfsteken, akeren en holthouwen in “dat grote Schippelholt” (langs de 
Kottensweg in het zuiden van de buurtschap Kotten). De broers ten Gronde verklaren dat in hun tijd er vier 
erven uit de Nichtersche marcke gerechtigd waren “tot den aeckeren int Schippelholt”, oftewel het akeren 
van varkens in het najaar, het oude gebruik waarbij varkens het bos in werden gejaagd om eikels en 
beukenootjes te vreten.270 
Na 1550 volgden diverse rechterlijke uitspraken: in 1552, 1553, 1570, 1618, 1621, 1622 en 1634, met als 
rode draad de discussie over plaggenrechten (bijlage 7). 
 
Blijkens een stuk van 1663 worden stukken bouwland op het Arrisvelt (ten noordwesten van het dorp 
Winterswijk) verkocht met daarbij het gegeven dat de plaggenvrede begrensd is met vier roeden.271 Dat 
zou kunnen betekenen dat elke boer een stuk van 4x4 roeden mocht plaggen. Op basis van Rijnlandse 
roeden (3,767 m) zou dat dan een stuk heide van 15x15 m zijn. Er schijnt ook handel te zijn geweest in 
plaggen. In 1709 wordt een plaggenhoop waarmee ongeveer ½ molder land kan worden bemest op een 
veiling in Aalten verkocht voor 19 gulden. Een portie gemaaide plaggen van 6 voer (voer = karrenvracht) 
bracht 13 gulden op. Een andere portie van 6 à 7 voer plaggen bracht 5 gulden op.272  
 
Omdat de grenzen indertijd nog niet vast lagen waren er hierover zo nu en dan conflicten. In 1724 zijn er 
getuigenverhoren in verband met een conflict over het recht van plaggen in het Mastervelt of 
Masterheijde.273 Die van de buurschap Hengsel hebben van ouds heet gemaeit in dat Mastervelt. Maar 
eenige jaeren geleden gingen die van de buurschap Huppel daer op dezelfde plaetsen, waer die van Hengsel 
altijd heet maeiden, te weten aen de rechterzijde van de Kossinck dijck van Wenterswick naer Vreden 
gaende, turf steken en schadden en plaggen maeien.274 Daardoor geraakt het veld daar vol kuilen, zodat in 
die kuilen bij mensen leven geen “heet of heede” weer kan worden gemaaid.275 Vervolgens: In Juli van dit 
jaar hebben die van Huppel met verscheidene wagens gewelddadig “in weerwil van die van Hengsel” uit het 
gemene veld de schadden en plaggen die door Hengselaars gemaaid waren, weggereden.276 
In 1742 was er een proces tegen Berent Reessinck over het plaggensteken in het Vosseveld in Kotten. 
Berent had zich namelijk onderstaan in het Vosseveld (of Henxelderveld) op een plaats de Veltstrank 
genaamd bij en over de beek gelegen de plaggen die door Teube ten Grootenhuijs, Geert Gossinck, Tonnis 
in Gossincks huijsken, en Jan Zellinck waren gemaaid, in stukken te slaan. Deze Veltstrank ligt veel meer dan 
4 roeden van Reessincks huis vandaan, wel twintig keer zo ver of nog meer. Berent eigent zich dus een stuk 
van het gemene veld toe als zijn eigen plaggenvrede. De klacht tegen Berent werd  ingediend door de 
eigenaar van Gossinck, te weten seigneur Hendrick Willinck, en de eigenaar van Grotenhuijs, te weten 
Scholte Jan Hesselinck. De pleitnota van Berents advocaat is heel lang, met reeksen getuigen.277  

                                                           
268 ECAL toegang nr. 3017 inv. nr. 038, folio-079. 
269 ECAL toegang nr. 3017 inv. nr. 080, folio-082. 
270 ECAL toegang nr. 3017 inv. nr. 80-082. 
271 ECAL toegang nr. 3017 inv. nr. 424-052. 
272 ECAL toegang nr. 3017 inv. nr. 161, folio 150. 
273 ECAL toegang nr. 3017 inv. nr. 351, Interrogatoria d.d. 21 Februari 1724. 
274 ECAL toegang nr. 3017 inv. nr. 351, Interrogatoria d.d. 21 Februari 1724, punt 7 en punt 8. 
275 ECAL toegang nr. 3017 inv. nr.351, Interrogatoria d.d. 21 Februari 1724, punt 7, punt 8, punt 9. 
276 ECAL toegang nr. 3017 inv. nr. 351, Interrogatoria d.d. 21 Februari 1724, punt 10. 
277 ECAL toegang nr. 3017 inv. nr. 226, jaar 1742. 
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5.3 Detailstudie bouwlanden Zuidoost-Kotten: analyse van de kadastrale kaart 1832 

De kadastrale kaart uit 1832 geeft de verschillende bouwlanden van het bestudeerde deelgebied van de 
buurtschap Kotten weer (afb. 5.8). Aan de hand van grondgebruik, belasting, veldnamen en grondbezit zal 
getracht worden de ontstaansgeschiedenis van dit escomplex te reconstrueren. 
 
5.3.1 Grondgebruik 

Het spreekt voor zich dat de meeste gronden in gebruik zijn als bouwland. Het beekdal wordt begeleid door 
bos, hakhout of weilanden. Opvallend is het dennenbos in het zuidelijke deel dat op een iets hoger gelegen 
deel ligt. De meeste bouwlanden zijn omzoomd door hakhout, opgaande bomen of een elzenbegroeiing 
(afb. 5.8).  
 

 
Afbeelding 5.8: Grondgebruik op de bouwlanden in Zuidoost-Kotten rond 1832. 
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5.3.2 Verkaveling 

Aan de hand van de kadastrale kaart 1832 kan men proberen terug te redeneren hoe de verkaveling eruit 
kan hebben gezien in de 17e en 18e eeuw (afb. 5.9). Ten eerste worden de verschillende maatvoeringen van 
de percelen in 1832 bekeken.  
 
Op de langgerekte dekzandrug aan de westzijde van het studiegebied overheersen de bouwlanden met een 
blokverkaveling, die zowel vierkant alsook rechthoekig kunnen zijn. De vierkante kavels zijn circa 2,2-2,7 ha 
groot (afb. 5.9 A). Eén blok  heeft een verticale strokenverkaveling met een breedte van 24-25 m tot 64-90 
m (afb. 5.9 B). De rechthoekige blokken zijn iets groter, circa 2,6 -3,5 ha (afb. 5.9 C). Deze blokverkaveling 
zet zich door naar de oostzijde van de dekzandrug waar voor de beek een bouwland ligt van circa 2,2 ha 
(afb. 5.9 D). Aan de andere kant van de Oossinkbeek ligt een bouwland van circa 2,7 ha groot (afb. 5.9 E).  

 
Verder naar het oosten liggen de bouwlanden opgedeeld in smalle stroken over een oppervlakte van circa 9 
ha (afb. 5.9 F). De kavels (zuid-noord) zijn circa 180 m lang, de breedte van kavels is variabel van 16 tot 54-
63 m. De smallere kavels lijken later opgesplitst te zijn, omdat als je de breedte van een aantal kavels optelt 
rond de 55-64 m zijn. Een oorspronkelijke kavel zou daarmee ca 60 m x 180 m oftewel ruim 1 ha groot zijn 
geweest. In Rijnlandse roeden zou een perceel met een lengte van 180 m lang bij 60 m breed, 
respectievelijk 16 bij 48 Rijnlandse roede moeten zijn. Een uitzondering in vorm en verkaveling is het meest 
oostelijke perceel van de langgerekte dekzandrug die de ronding van de dekzandrug lijkt te volgen, dit blok 
is 216 m lang en circa 125 m breed (afb. 5.9 G). 
 
Het centrale deel, ten noorden van Esinkweg, heeft aan weerszijden van de Burloseweg grootschalige 
blokverkavelingen van 8,7 ha aan de oostzijde en 8,3 ha aan de westzijde (afb. 5.9 H+I). Het blok aan de 
oostzijde is maximaal 340 m lang en variabel in breedte van 15 tot 60 m. Aan de rand van beide blokken 
liggen nog kleinere kavels van circa 1 ha groot (afb. 5.9 J)  
 
Voor het studiegebied zijn geen oude grondschattingskaarten beschikbaar uit de 17e eeuw, zoals Spek in 
Drenthe beschikbaar had.278 Om toch een indruk te krijgen hoe een verkaveling eruit kan hebben gezien in 
                                                           
278 Spek, 2004, 669. 

Afbeelding 5.9: Verkaveling op de bouwlanden in zuidoost Kotten rond 1832 met veldnamen.  
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deze streek zijn twee afbeeldingen beschikbaar: één rond de stad Grolle (Groenlo) uit circa 1550 gemaakt 
door van Van Geelkercken en een kaart van de Tesseling Esch, in buurtschap Mallum (Eibergen) uit 1767 
(afb. 5.10 en 5.11). 
 
De kaart van Grolle laat zien dat er zowel blokvormige verkavelingen alsook langwerpige blokken aanwezig 
waren (afb. 5.10). De kleuren op deze kaart geven niet het grondgebruik aan maar de eigendomssituatie. 
 

 
Afbeelding 5.10: Historische kaart Groenlo en omgeving vervaardigd door Van Geelkercken circa 1550, met duidelijk de 
blokvormige verkaveling van de bouwlanden. 
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De kaart van de Tesseling Esch laat (naar alle 
waarschijnlijkheid) in verschillende kleuren de 
grondbezitters op de es zien. Het zijn langgerekte 
rechthoekige percelen die zijn opgedeeld in 
kleinere kavels (afb. 5.11). 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

5.3.3 Belasting 

De tarieflijst uit 1832 maakt onderscheid in de verschillende landgebruikstypes (categorieën), ingedeeld in 
klassen 1 tot en met 5. Voor klasse 1 geldt een hoog tarief; klasse 5 heeft het laagste tarief. (tabel 5.1).279  
 
De bouwlanden vallen in hun categorie vooral 
binnen klasse 3, één bouwland aan de 
noordoostzijde valt in klasse 3-4 (afb. 5.12). 
De weilanden vallen binnen de klassen 4 en 5. 
Bossen en hakhout waren zeer waardevol en 
komen vaak in klasse 1 voor. De percelen met 
hakhout en opgaande bomen vallen binnen 
klasse 3 van de categorie bossen. Het 
dennenbos valt in een aparte categorie in 
klasse 1. In de gemeente Winterswijk lopen 
de gelden die als belasting betaald moesten 
worden van bouwland en weiland op tot 26 
gulden per ha. Dit kan betekenen, dat de 
bouw- en weilanden in buurtschap Kotten 
niet van zeer hoge kwaliteit waren. 
 
  

                                                           
279 Van der Hoek, 2007, 49. 

Ongebouwde eigendommen (in guldens per hectare) 

Bouwlanden  Bossen  Heide  
klasse 1 26 klasse 1 18 klasse 1 0,7 
klasse 2 18 klasse 2 12 klasse 2 0,4 
Klasse 3 12 klasse 3 6 klasse 3 0,25 
klasse 4 6 klasse 4 2   
klasse 5 2   Tuin en 

moesgronden 
 

  Dennenbossen  klasse 1 48 
Weilanden  klasse 1 9 klasse 2 42 
klasse 1 26 klasse 2 6 Klasse 3 35 
klasse 2 16 klasse 3 2 klasse 4 30 
Klasse 3 11   klasse 5 26 
klasse 4 6     
klasse 5 2   Boomgaarden  
    klasse 1 30 
    klasse 2 26 

Tabel 5.1: Tarieflijst voor de heffing der grondbelasting 1832 voor 
ongebouwde eigendommen in guldens per hectare. 

Afbeelding 5.11: Historische kaart van de Tesseling Esch, in 
buurtschap Mallum (Eibergen) uit 1767, met de onderverdeling 
van de es in kavels. 
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5.3.4 Veldnamen  

Binnen het studiegebied wordt een aantal percelen aangegeven met een veldnaam (afb. 5.13).280 
De bouwlanden worden aangeduid met de toponiemen den Es, den Oostenkamp, de Haar (aan de 
westzijde op de dekzandrug) en den Oossinkes. De benaming ‘de Haar’ wijkt af van de andere 
bouwlandnamen, ‘haar’ wordt omschreven als een hoogte in heide.281  
Er zijn verschillende veldnamen die iets kunnen zeggen over de situatie of verkaveling van de bouwlanden. 
Den Enden is het laatste perceel bouwland aan de oostzijde van het studiegebied. Ook zijn er veldnamen 
die iets weergeven over het soort percelen op de bouwlanden zoals de Striepe, een smal langwerpig 
perceel. De benaming ’t Kip op de akker gaat om een lang smal perceel dat soms iets schuin toeloopt.282De 
Bizze zou kunnen duiden op een ‘lange, dunne plantenwortel’, met andere woorden een lang, smal schuin 
toelopend perceel. 283 Wellicht kan den Neggengeerd verklaard worden aan de hand van de verouderde 
term ‘geerde’ een roede, (een landmaat) waardoor het letterlijk ‘een negen roeden perceel’ zou kunnen 
zijn. Met andere woorden een perceel van bijna 14 meter breed lijkt waarschijnlijk (Rijnlandse roede = 
3,767).284  
Ook zijn er benamingen die iets over de toestand van het perceel weergeven zoals ’t Blek. ‘t Blek kan twee 
betekenissen hebben:  Het kan een oplichtende plek zijn, meestal een open plek in het bos.285  Deze naam 
komt ook in andere delen van Achterhoek voor, het gaat dan om hoger gelegen of hellend bouwland dat 
verband houdt met “schijnen”, schitteren, in het oog vallen.286 

                                                           
280 Maas & Schaars, 1992, 45, 51, 52. 
281 http://gtb.inl.nl/openlaszlo/my-apps/GTB/Productie/HuidigeVersie/src/inlgtb.html?owner=GTB Geraadpleegd op 13-01-2017. 
282 Pers. med. Dhr. Schaars 15-12-2016. 
283 Pers. med. Mevr. Maas. 16-12-2016 
284 Pers. med. Mevr. Maas. 16-12-2016. 
285 Pers. med. Dhr. Spek, 5-1-2017. 
286 Pers. med. Dhr. Schaars 15-12-2016. 

Afbeelding 5.12: Grondgebruik op de bouwlanden in Zuidoost-Kotten rond 1832 met belastingklassen in cijfers. 

http://gtb.inl.nl/openlaszlo/my-apps/GTB/Productie/HuidigeVersie/src/inlgtb.html?owner=GTB
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Den Kloot kan duiden op de toestand van het perceel als ‘kluit’, hetgeen kan duiden op de kluiten die 
ontstaan na het ploegen van dit perceel..287 Er wordt slechts één hint gegeven over de  gewassen, die 
werden geteeld op de Haverkampsstegge. Ook lopen er op of naast de bouwlanden paden zoals den 
Greunediek, dat nog een bestaand graspad is naar boerderij Buitink aan de oostzijde van het studiegebied 
(afb. 5.14). 
 

 
Afbeelding 5.14: Veldnaam ‘den Greunendiek’ een graspad over de es naar boerderij Buitink. 
 

                                                           
287 http://gtb.inl.nl/openlaszlo/my-apps/GTB/Productie/HuidigeVersie/src/inlgtb.html?owner=GTB Geraadpleegd op 13-01-2017. 

Afbeelding 5.13: Grondgebruik en veldnamen op de bouwlanden in Zuidoost-Kotten rond 1832. 

http://gtb.inl.nl/openlaszlo/my-apps/GTB/Productie/HuidigeVersie/src/inlgtb.html?owner=GTB
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De Heedstegge kan een stegge (pad) zijn van heide of een stoffige stegge.288 Den goorden is een stuk grond 
dichtbij de boerderij.289 In het verleden zal dit een omheind perceel geweest zijn dat gebruikt werd als 
moestuin (goorde/gaarde = omheinde moestuin), waarop vooral aardappelen, wortelen en groenten 
werden verbouwd.290 De namen de kleine en grote Linnervert wijzen waarschijnlijk op Linnevoort; dit zijn 
percelen langs een waterloop in dit geval de Oossinkbeek, waar ‘voort’ een oversteekplaats kan zijn 
geweest.291 
 
5.3.5 Grondbezit  

Binnen het plangebied hebben Joseph Reichman, Erve Johanne Geertruid Elink, Hendrik Jan Eefsink, de Erve 
Jan Esselink en Arend Jan Ro(o)zen en consorten het meeste bezit (afb. 5.15). Joseph Reichman bezat 
boerderij Oossinck, Hendrik Jan Sikkink boerderij Sikkink, van de Erve Johanne Geertruid Elink is niet exact 
te bepalen tot welk erf ze behoorden. De eigenaar van het Maathuis was Hermanus Elink. De boerderijen 
‘Eefsink’ waren alledrie in bezit van Hendrik Jan Sikkink. Het is niet duidelijk welke boerderij in het bezit was 
van de Erve Jan Esselink. 
 

 
Afbeelding 5.15: Grondbezit van de bouwlanden in zuidoost Kotten rond 1832. 

Het totale grondbezit van de verschillende eigenaren binnen het studiegebied omstreeks 1832 is 
vergeleken met hun totale eigendom binnen de gemeente Winterswijk. Hieruit blijkt dat een aantal 
eigenaren een flinke grondpositie had in Winterswijk (afb. 5.16). In 1832 waren er 11 personen in de 
gemeente Winterswijk, die meer dan 100 hectare in bezit hadden met maximaal 230 ha (Engelbartus 
Roerdink).292  

                                                           
288 http://gtb.inl.nl/openlaszlo/my-apps/GTB/Productie/HuidigeVersie/src/inlgtb.html?owner=GTB geraadpleegd op 13-01-2017. 
289 Maas & Schaars, 1992, 11. 
290 Pers. med. Dhr. Spek, 5-1-2017; Krosenbrink, 1966, 135. 
291 Pers. med. Mevr. Maas. 16-12-2016. 
292 Van der Hoek, 2007, 31. 

http://gtb.inl.nl/openlaszlo/my-apps/GTB/Productie/HuidigeVersie/src/inlgtb.html?owner=GTB
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Afbeelding 5.16: Aandeel grondbezit van de eigenaren van het studiegebied binnen de gemeente Winterswijk in ha., 1832. 

5.4 Onderzoek bouwlanden Zuidoost-Kotten: bodemkundig veldwerk 

Inleiding 
Om inzicht te krijgen hoe het escomplex in het zuidoostelijke deel van de buurtschap Kotten er 
bodemkundig uitziet zijn vijf raaien met grondboringen gezet tot 180 cm –mv (afb. 5.17). Het doel van de 
grondboringen is om inzicht te krijgen in de ontstaansgeschiedenis van de es. Voor het overgrote deel van 
de percelen aan de westzijde is géén toestemming van de eigenaar verkregen om raaien met 
grondboringen te zetten. Daarom is alleen het oostelijke deel gekarteerd. 
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Afbeelding 5.17: Plangebied met locaties raaien 1 t/m 5 (A t/m E) weergegeven met luchtfoto 2015 als 
ondergrond. 
 
5.4.1 Locatiekeuze raaien 

Raaien A, B en C zijn dwarsdoorsneden van de aanwezige dekzandruggen en zo gekozen dat ze zoveel 
mogelijk hoogteverschillen herbergen en hierdoor theoretisch gezien maximale bodemvariatie zouden 
moeten tonen (afb. 5.18). Raaien D en E zijn doorsneden van de langgerekte dekzandrug, dit om  na te gaan 
of bodemkundige variatie aanwezig is en om een beeld te krijgen van de bodemtypen, die aan de randen 
aanwezig zijn. 
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Voordat nader wordt ingegaan op de resultaten van de grondboringen eerst aandacht voor de 
verschillende wijzen waarop een plaggendek kan overgaan in een natuurlijk begraven profiel. Spek 
onderscheidt drie verschillende wijzen waarop het plaggendek kan overgaan in het begraven natuurlijke 
profiel (afb. 5.19): 
Type A: het plaggendek overdekt een (nagenoeg) gaaf natuurlijk bodemprofiel; 
Type B: het plaggendek gaat via een verwerkte, vlekkerige menglaag over in een onthoofd natuurlijk  
 bodemprofiel; 
Type C: tussen het plaggendek en de natuurlijke ondergrond bevindt zich een sterk  
 gehomogeniseerde grijsbruine fossiele cultuurlaag.293 
 

                                                           
293 Spek, 2004, 822. 

Afbeelding 5.18: Plangebied met locaties raaien 1 t/m 5 (A t/m E) weergegeven met AHN2 als ondergrond. 
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Afbeelding 5.19: Drie manieren waarop een plaggendek kan overgaan in het begraven natuurlijke profiel. 

5.4.2 Beschrijving bevindingen bodemkundig veldwerk 

Er zijn vier kaartbeelden gemaakt die voorkomende bodemtypen , dikte van het cultuurdek, type overgang 
van plaggendek naar natuurlijk begraven profiel en natuurlijke bodemtypen voordat er cultuurdekken 
werden aanbracht weergeven met een hoogtekaart als ondergrond (afb. 5.20 – 5.23). 
 
Binnen het studiegebied zijn zeven bodemtypen aangetroffen, waarvan vier bodemtypen met een 
cultuurdek (afb. 5.20). Deze bodemtypen met een cultuurdek zijn bruine enkeerdgronden, 
laarpodzolgronden, loopodzolgronden en zwarte enkeerdgronden. Deze laatste is duidelijk het meest 
voorkomende bodemtype met een cultuurdek binnen de onderzochte bouwlanden. 
De dikte van de cultuurdekken varieert van 35 tot 85 cm dikte (afb. 5.21) 
Er zijn twee typen overgangen van het plaggendek naar het begraven natuurlijke bodemprofiel te 
onderscheiden (afb. 5.22). Op één uitzondering na is ‘verwerkt natuurlijk profiel’ (type B) bij de boringen 
aangetroffen. De uitzondering is een ‘begraven natuurlijk profiel’(type A). 
Er zijn vooral veldpodzolgronden en moderpodzolgronden aangetroffen onder het cultuurdek (afb. 5.23). In 
de afbeelding zijn alle natuurlijke bodemtypen weergegeven, die vóór de ophoging met een cultuurdek 
aanwezig waren. 
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Afbeelding 5.20: Voorkomende bodemtypen binnen het studiegebied met als ondergrond AHN2. 
 

 
Afbeelding 5.21: Dikte van het cultuurdek op bodemtypen binnen het studiegebied met als ondergrond AHN2. 
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Afbeelding 5.22: Type overgang van een plaggendek naar het natuurlijke begraven profiel, per bodemtype met als ondergrond 
AHN2. 
 

 
Afbeelding 5.23: Natuurlijke bodemtypen voordat er cultuurdekken werden aangebracht met als ondergrond AHN2. 
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De grondboringen zijn volgens de ‘Stichting voor Bodemkartering- methode’ uitgelegd (bijlage 8). 
De boring begint rechtsboven aan het maaiveld en loopt van boven naar beneden, elke uitgelegde rij is 40 
cm. De eerste rij is 0-40 cm de tweede rij 40-80 cm enzovoort.  
 
Het verschil tussen de veldpodzolgronden en de moderpodzolgronden was niet scherp, sommige profielen 
leken op het eerste opzicht een moderpodzolgrond maar misten de ‘koffiebruine kleur’ en bevatten stukjes 
‘glide’ en ‘loodzand’ die kenmerkend zijn voor veldpodzolgronden. 

Beschrijving raai A-A1 
Deze raai herbergt vooral zwarte enkeerdgronden Daarnaast is er ook een laarpodzolgrond, 
loopodzolgrond, beekeerdgrond, bruine enkeerdgrond en een moderpodzolgrond aangetroffen (afb.5.24, 
5.25 t/m 5.29). 
De dikte van het plaggendek varieert van 35 tot 60 cm (afb. 5.21). De overgang van het plaggendek naar het 
onderliggend profiel is vooral type B overgang (verwerkt natuurlijke profiel) (afb. 5.22).  
Onder de plaggendekken zijn beekeerdgronden, moderpodzolgronden, veldpodzolgronden, en één 
loopodzolgrond en één gooreerdgrond te onderscheiden (afb. 5.23).  
De meeste zwarte enkeerdgronden voldoen maar net aan de vereiste 50 cm norm om als enkeerdgrond 
geclassificeerd te kunnen worden. Het vermoeden is dat vanaf boorpunt 6 waar zwarte enkeerdgronden 
voorkomen het cultuurdek vroeger dikker is geweest. Het dek is waarschijnlijk richting het noorden in de 
laagte geschoven. Net boven punt 6 ligt de Esinkweg, punt 5 en 6 zijn moderpodzolgronden (afb. 5.18). Het 
vermoeden is dat de weg aan twee zijden een steilrand had. De steilrand aan de noordzijde van de 
Esinkweg is nog intact maar de steilrand aan de zuidzijde van de Esinkweg is waarschijnlijk afgegraven.  

Afbeelding 5.24: Es van raai A-A1 en B-B1 aan de Burloseweg in de buurtschap Kotten, met de locatie op de luchtfoto 2015. 
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Dit werd gedaan omdat in de winter deze ‘holle wegen’ door sneeuw verstopt raakten. Door een zijde af te 
vlakken kon men de sneeuw beter ruimen. 294  Hierdoor lijkt het in eerste instantie een intacte 
moderpodzolgrond, maar waarschijnlijk is het cultuurdek in de laagte van het zuidelijke deel van het 
perceel geschoven. Bij boring 9 is ‘roodzand’ aangetroffen met houtskoolresten (afb. 5.29). 
 

 
 

 
 
 

 

 
  

                                                           
294 Pers. med. Dhr. Lansink. 

Afbeelding 5.25: Boorpunt 1, raai A-A1, laarpodzolgrond. 

Afbeelding 5.26: Boorpunt 4, raai A-A1, bruine enkeerdgrond 
met moderpodzolgrond als natuurlijk profiel. 

Afbeelding 5.27: Boorpunt 6, raai A-A1, 
moderpodzolgrond. 

Afbeelding 5.28: Boorpunt 11, raai A-A1, zwarte enkeerdgrond. met 
een veldpodzolgrond (met loodzand en glide) als natuurlijk profiel. 
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Raai B-B1 
Deze raai begint net voor het beekdal waar beekeerdgronden voorkomen. Van de zeven boringen betreft 
het zes boringen met zwarte enkeerdgronden en slechts één boring met een laarpodzolgrond (afb. 5.30 en 
5.31- 5.32). Deze laarpodzolgrond heeft een cultuurdek van 45 cm en voldoet net niet als een zwarte 
enkeerdgrond ( egalisatie is hiervan waarschijnlijk de oorzaak). Bij boring 3 en 4 is ‘roodzand’ aangetroffen 
met kleur 2YR (V6-Ch6) (afb. 5.31 en 5.32). 
 
De dikte van het plaggendek varieert van 45 tot 80 cm dikte (afb.5.21).  
De overgang van het plaggendek naar het onderliggend profiel is vooral een type B overgang (verwerkt 
natuurlijk profiel), op één boring na met type A overgang (gaaf natuurlijk profiel).  
De overgang van het plaggendek naar het onderliggend profiel is een type B overgang met één uitzondering 
bij boring 7 waar een type A overgang aanwezig is (afb. 5.22).  
Onder de plaggendekken zijn veldpodzolgronden, moderpodzolgronden en één gooreerdgrond 
aangetroffen. Deze gooreerdgrond is waarschijnlijk een afgetopte moderpodzolgrond. De boring is gedaan 
op een oud zandpad dat langs het bouwlandkamp aan de oostzijde loopt (afb. 5.23). 
 

 
 

Afbeelding 5.29: Boorpunt 9, raai A-A1, bruine enkeerdgrond met moderpodzolgrond als natuurlijk bodemprofiel met ’roodzand’ 
en houtskoolresten. 

Afbeelding 5.30: Boorpunt 6, raai B-B1, laarpodzolgrond. 
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Afbeelding 5.31: Boorpunt 3, raai B-B1, Zwarte enkeerdgrond met moderpodzolgrond als natuurlijk profiel. 

Afbeelding 5.32: Boorpunt 3, raai B-B1, Zwarte enkeerdgrond met moderpodzolgrond als natuurlijk profiel, landschappelijke 
ligging. 
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Raai C-C1 
Raai C-C1 loopt over een langgerekte dekzandrug (afb. 5.18 en 5.33).De dekzandrug herbergt vooral zwarte 
enkeerdgronden en enkele laarpodzolgronden met aan de randen van de dekzandrug gooreerdgronden en 
een beekeerdgrond (afb. 5.20, 5.34-5.36). 
De dikte van de plaggendekken varieert 40 tot 85 cm dikte (afb. 5.21).  
De overgang van het plaggendek naar het onderliggend profiel is een type B overgang (afb. 5.22). 
Onder dit plaggendek liggen uitsluitend veldpodzolen (afb. 5.23).  
 

 

 
 Afbeelding 5.34: Boorpunt 2, raai C-C1 zwarte enkeerdgrond met veldpodzolgrond als natuurlijk profiel. 

Afbeelding 5.33: Es van raaien C-C1, D-D1 en E-E1 aan de Verinkweg in de buurtschap Kotten, met de locatie op de luchtfoto 2015. 
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Raai D-D1 
Dit is een raai dwars op de raai C-C1 (afb. 5.18). Aan de voet van de dekzandrug ligt een gooreerdgrond, op 
de dekzandrug liggen zwarte enkeerdgronden en de raai eindigt met een laarpodzolgrond (afb. 5.20 en 
5.37). De dikte van het cultuurdek is 30 tot 65 cm. Vaak wordt maar net de 50 cm grens bereikt om als een 
zwarte enkeerdgrond geclassificeerd te kunnen worden. Onder het plaggendek komen alleen 
veldpodzolgronden voor (afb. 5.23). De overgang van het plaggendek naar het onderliggend profiel is een 
type B overgang (verwerkt natuurlijk profiel) (afb. 5.22). 
 

       

Afbeelding 5.35: Boorpunt 16, raai C-C1 laarpodzolgrond.  

Afbeelding 5.36: Boorpunt 17, raai C-C1, verdroogde beekeerdgrond in het beekdal van de Oossinkbeek. 
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Raai E-E1 
Ook deze raai loopt dwars over raai C-C1 (afb. 5.18). Aan de voet van de dekzandrug ligt gooreerdgrond, op 
de dekzandrug liggen zwarte enkeerdgronden en de raai eindigt met een gooreerdgrond. Met één boring 
voor het einde een laarpodzolgrond (afb. 5.20).De dikte van het cultuurdek varieert tussen de 30 tot 85 cm 
(afb. 5.21). De overgang van het plaggendek naar het onderliggend profiel is een type B overgang (verwerkt 
natuurlijk profiel) (afb. 5.22). Onder het plaggendek zijn alleen veldpodzolgronden aangetroffen (afb. 5.23). 
 
  

Afbeelding 5.37: Boorpunt 1, raai D-D1, gooreerdgrond. 
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5.4.3 Interpretatie en conclusies 

Het bodemkundig veldwerk heeft aangetoond dat de zwarte enkeerdgronden overheersen in het 
studiegebied. De dikte van het cultuurdek varieert van 35 tot 85 cm dikte. Vaak voldoen de 
enkeerdgronden maar net aan het vereiste van 50 cm cultuurdek. Egalisatie heeft veel van het 
oorspronkelijke reliëf uitgevlakt over het gehele perceel, waardoor de cultuurdekken relatief dun kunnen 
zijn. De begraven natuurlijke profielen zijn vooral moderpodzolgronden en veldpodzolgronden.  
De moderpodzolgronden zijn van nature rijkere bosgronden die waarschijnlijk als eerste als bouwland in 
gebruik zijn genomen. Aan de hand van de boordata en de AHN2 is een reconstructie gemaakt van de 
natuurlijke bodemtypen die in het gebied aanwezig waren voordat de mens cultuurdekken op de 
bodemtypen aanbracht (afb.5.68). Hieruit komt duidelijk naar voren dat de moderpodzolgronden zich op 
het centrale deel van het escomplex bevinden met aan de randen veldpodzolgronden en in het beekdal de 
zogenaamde beekeerdgronden. De langgerekte dekzandrug herbergt veldpodzolgronden als natuurlijk 
profiel. Deze gronden waren minder voedselrijk dan de moderpodzolgronden maar waren na de 
moderpodzolgronden de hoger gelegen gronden van het gebied. Aan de randen van deze dekzandrug zijn 
gooreerdgronden aangetroffen die vaak als overgang van een veldpodzolgrond naar beekeerdgronden 
kunnen worden geduid. Concluderend op basis van de aangetroffen natuurlijke bodemtypen onder de 
cultuurlaag kan de ontginningsgeschiedenis herleid worden (afb. 5.38). De moderpodzolgronden herbergen 
de oudste bouwlanden, daarna werden de veldpodzolgronden als uitbreiding geschikt gemaakt voor de 
landbouw. De beekeerdgronden zijn te nat geweest om bij het bouwland te betrekken. 
 

 
Afbeelding 5.38: Natuurlijke bodemtypen voordat er cultuurdekken werden aangebracht. 
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5.5 Synthese: opbouw en ontstaansgeschiedenis van de essen en bouwlandkampen 

In de voorgaande paragrafen zijn bouwstenen verzameld uit archiefbronnen, kadastrale kaarten en 
veldbodemkundig onderzoek om een synthese te kunnen maken van de ontstaansgeschiedenis van het 
bouwlandcomplex. Met in het achterhoofd het grotere kader zoals onderzocht voor de buurtschap Kotten 
en op het Oost-Nederlands Plateau. 
 
De moderpodzolgronden (bruine bosgronden) zijn de van nature rijkste bodemtypen in het studiegebied. 
Ze lagen op de hoge dekzandruggen beduidend hoger dan de bodemtypen in het plateau- en 
terrassenlandschap. Deze moderpodzolgronden waren het meest geschikt om tot bouwland te ontginnen 
en in gebruik te nemen. Als tweede keuze voor ontginning om extra bouwland te verkrijgen waren de 
veldpodzolgronden, die op dekzandrug lagen geschikt. Deze veldpodzolgronden zijn van nature minder rijk 
maar hadden in vergelijking met omliggende omgeving voldoende droogteligging om als bouwland te 
kunnen functioneren.  
Spek geeft aan dat er veel verschil in voedselrijkdom kan zijn binnen het bodemtype veldpodzolgronden. 
Soms lagen de eigenschappen van de veldpodzolgronden dicht bij die van de moderpodzolgronden.295 De 
andere bodemtypen zoals de beekeerdgronden bij de Oosinkbeek lagen te laag en waren te nat om als 
bouwland ingezet te kunnen worden. Op deze bodems stonden oorspronkelijk de beekbegeleidende 
bossen welke op een aantal locaties zijn omgezet in hooilanden.  
 
Op de moderpodzolgronden is een cultuurdek aangebracht. Hiervoor werden waarschijnlijk plaggen 
gebruikt uit het beekdal (of gras- en kruidenrijke plekken op de heide) hetgeen geresulteerd heeft in bruine 
enkeerdgronden. Hieruit blijkt dat men de rijkste plaggen heeft gebruikt om de moderpodzolgronden te 
bemesten. Ze zijn dan ook het eerste  als bouwland in gebruik genomen. Het is zeer waarschijnlijk dat door 
egalisatie de van oorsprong bruine enkeerdgronden zijn afgetopt en nu geclassificeerd moeten worden als 
moderpodzolgronden en als loopodzolgrond. Toen de plaggen in de beekdalen niet meer voldoende 
voorradig waren is men overgeschakeld op heideplaggen, die ruim voorradig waren op het plateau- en 
terrassenlandschap in de directe omgeving. De plaggen van de heidevelden (na bemesting in de potstal) 
werden vooral gebruikt om de veldpodzolgronden te voorzien van de nodige mineralen. Hieruit zijn de 
zwarte enkeerdgronden ontstaan die overheersend aanwezig zijn in het studiegebied. 
 
Uit de analyse van kadastrale kaart van 1832 blijkt dat de oorspronkelijke ontginningsblokken circa 2-2,8 
ha. groot moeten zijn geweest. Rechthoekige ontginningsblokken komen op verschillende locaties op het 
Oost-Nederlands Plateau voor hetgeen onder andere blijkt uit verschillende historische kaarten zoals bij 
Groenlo (circa 1500) en op de Hottingerkaarten bij Aalten (1784-1787). 
Het was helaas niet mogelijk om een beeld van de eigendommen vóór 1832 te reconstrueren omdat er niet 
eerder onderzoek is gedaan naar grootgrondbezit in Winterswijk. Hiervoor is detailonderzoek naar de 
notariële akten nodig. De vererving zou beter in beeld komen, waardoor men uiteindelijk op het 
‘grootgrondbezit’ uit kan komen. Wel is uit de eigendomssituatie in 1832 af te leiden, dat vooral aan de 
oostzijde blokvormige verkavelingen ten grondslag hebben gelegen aan de huidige kleinschalige 
verkaveling. 
  

                                                           
295 Pers. med. Dhr. Spek 3-2-2017. 
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Om met de beschikbare gegevens een eerste aanzet te maken hoe de ontginning van het 
bouwlandcomplex is gegaan een schets van de ontginningsvolgorde (afb. 5.39). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ontginningsgeschiedenis van het centrale bouwland 
De eerste ontginningsfase: de moderpodzolgronden (lees bruine enkeerdgronden) deze kunnen 
onderverdeeld worden in twee blokken. Blok A is circa 2,3 ha groot en lijkt gescheiden van het noordelijke 
blok door de Esinkweg (vanaf 1812 op de Franse kaart), blok B is circa 2,4 ha groot (ontginningsfase 1). 
Deze twee blokken liggen op een grote eenheid van moderpodzolgronden. 
 
Hoe de tweede ontginningsfase is gegaan is moeilijker in te schatten. Er waren nog steeds 
moderpodzolgronden beschikbaar in blok C, maar deze waren niet van gelijke oppervlakte en vorm als bij 
blokken in ontginningsfase 1. Daarnaast hadden deze moderpodzolgronden een cultuurdek bestaande uit 
heideplaggen en herbergden zwarte enkeerdgronden: dit duidt op een latere ontginning. Een tweetal 
hypotheses zijn hier mogelijk: Alleen de moderpodzolgronden werden ontgonnen(circa 2,3 ha), maar de 
richting van de verkaveling van 1832 wijkt dan af. Ofwel men hanteerde ontginningsblokken van circa 3,2 
ha, waardoor ook veldpodzolgronden opgenomen werden in de uitbreiding van de bouwlanden. Dit lijkt de 
meest waarschijnlijke methode om rechthoekige blokken te krijgen.  
Het is ook mogelijk dat de veldpodzolgronden lange tijd als extensief bouwland zijn gebruikt maar hiervoor 
zijn geen bewijzen.296  
Ontginningsfase drie: waarschijnlijk werden  nu de aanliggende veldpodzolgronden die aan de 
moderpodzolgronden grensden ontgonnen. De verkaveling van blok D laat één eigenaar zien op de 
kadastrale kaart 1832. Dit pleit ervoor dat dit als één blok is ontgonnen met een oppervlakte van circa 2,7 
ha. Als laatste is waarschijnlijk blok E ontgonnen, dit was een perceel van circa 1 ha groot wat lijkt op een 
bouwlandkamp, maar de omzoming met houtsingels mist. Op de hoogtekaart is toch duidelijk een opbolling 
van het perceel te zien dat los staat van het aanliggende akkercomplex. 

                                                           
296 Pers. med. Dhr. Spek 3-2-2017. 

Afbeelding 5.39: Ontginningsgeschiedenis met ontginningsblokken (A-E en A1-G1) met als ondergrond de 
natuurlijke bodemtypen voordat er cultuurdekken werden aangebracht 
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Het perceel ligt ook strak tegen de Oosinkbeek waar een hoogteverschil van circa 4 meter is waardoor een 
houtsingel aan deze zijde overbodig zou zijn. Aan de noordkant ligt nog een snipper ‘blok F’ dat 
waarschijnlijk later bij blok 3  is getrokken of al eerder als wendakker werd gebruikt. 
 
Uit hoofdstuk 4 is gebleken dat er nogal wat onzekerheden zijn wat betreft de ouderdom van boerderijen. 
Daarnaast zijn er geen gegevens, die hun licht laten schijnen over welke akkers door de boeren op de 
verschillende boerderijen bewerkt werden. Wat zeker is dat boerderij Oossink in 1302 wordt vermeld: dit is 
de oudste boerderij net ten zuiden van het centrale bouwland. Het is aannemelijk dat dit erf de eerste 
bouwlanden bewerkten. 

Ontginningsgeschiedenis van bouwlanden aan de oostzijde 
Het centrale deel van de bouwlanden heeft een sterk rechthoekige vorm. Het bouwland aan de westzijde 
zijn twee bouwlandkampen (met behulp van AHN 2) die aan elkaar zijn gegroeid en daardoor een latere 
ontginning. Het bouwland aan de westzijde volgt de ronding van de dekzandrug en daardoor waarschijnlijk 
niet direct de eerste keuze om te ontginnen. 
 
Ontginningsfase één: Het centrale deel is circa 9 ha groot, hiermee zijn 3 rechthoekige blokken te maken. 
Blok A1 is circa 3,11 maar deze is niet rechthoekig, de verkaveling en eigendom laten duidelijk zien dat het 
blokvormig perceel is geweest van circa 2,7 ha. Blok A1 en B1 worden gescheiden door een pad, blok B1 en 
C1 zijn elk circa 2,7 ha groot. 
 
In de tweede ontginningsfase is blok D1 waarschijnlijk ontgonnen, dit perceel aan de oostzijde heeft op de 
kadastrale kaart 1832 één perceel dat horizontaal is verkaveld. Dit kan een hint zijn dat de verkaveling 
verticaal heeft gelopen. Aan de westzijde van het gehele escomplex is één blok dat ook verticaal verkaveld 
is. Bolk D1 is circa 2,5 ha groot. 
De ‘blokken’ F1 zijn of wendakkers geweest en zijn later bij de bouwlanden extra erbij ontgonnen. 
 
De derde ontginningsfase zijn de twee bouwlandkampen van G1 die aan elkaar gegroeid zijn, deze 
stammen waarschijnlijk uit een latere periode. 
 
Boerderij Eefsink met vermelding uit 1529 en Buitink met vermelding uit 1547 lijken logischerwijs de 
gebruikers van deze bouwlanden aan de oostkant van he landbouwcomplex gezien hun ligging en 
ouderdom.  
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5.6 Conclusies 

Er zijn relatief veel procesdossiers die raakvlakken hebben met de essen en bouwlandkampen in de 
buurtschap Kotten. Regelmatig waren er conflicten over het gebruik van de woeste gronden. Vanaf 1549 
tot 1742 zijn er regelmatig conflicten met betrekking tot het steken van plaggen. Opmerkelijk is dat men in 
1549 spreekt over het gebruik van een plaggenzicht, een handgereedschap om plaggen zonder zand te 
steken. Dat betekent dat er in het gebied nog heidegronden waren die oftewel voldoende 
herstelmogelijkheden hadden nadat er plaggen waren gestoken of dat er nog heidevelden waren die niet 
intensief werden geplagd. In de daarop volgende processen komt het gebruik van de plaggenzicht niet 
meer voor. Schijnbaar werd dus de druk op de woeste gronden groter. Hieruit blijkt dat men meer plaggen 
nodig had om de potstal te voeden om vervolgens de bouwlanden te bemesten.  
 
Het grondgebruik in 1832 in zuidoost Kotten was vooral gericht op de akkerbouw. De gronden die niet 
geschikt waren voor akkerbouw werden gebruikt als geriefhout of weiland. De akkers lagen op de 
dekzandruggen waar maar een beperkte oppervlakte beschikbaar, om een keuze in verkaveling te kiezen in 
vergelijking met uitgestrekte escomplexen in bijvoorbeeld in Drenthe.  
De belasting van de bouwlanden was 12 gulden en viel in klasse 3, andere bouwlanden vielen in klasse 1, 
die betaalden 26 gulden. De bouwlanden worden aangegeven met –kamp en –esuitgangen. De namen voor 
de verkaveling van de Oossinkes laten zien dat de es bestond uit veel lange smalle kavels, er wordt zelfs één 
perceel van 14 m met veldnaam benoemd (Neggengeerd). 
Er is weinig informatie beschikbaar die terug te herleiden is naar de grootgrondbezitssituatie van het 
escomplex. Op de eigenarenkaart komt duidelijk naar voren dat een Sikkink, Reichman, Eefsink en Elink 
relatief veel eigendom hadden binnen het studiegebied. Er lijkt een familieband te zijn tussen Hendrik Jan 
Sikkink en Hendrik Jan Eefsink die vooral in het oostelijke deel van de smalle dekzandrug, om en om, 
percelen in bezit hebben. Maar hiervan is geen bewijs voorhanden.  
 
De moderpodzolgronden werden als eerste ontgonnen en voorzien van plaggen uit het beekdal, wat 
resulteerde in bruine enkeerdgronden. Daarna werden de resterende kleinere stukken met 
moderpodzolgronden voorzien van heideplaggen, wat resulteerde in zwarte enkeerdgronden. 
Daarna ging men de veldpodzolgronden ontginnen en bemesten met heideplaggen.  
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H6 Eindconclusies en aanbevelingen 

Fysisch-geografische en historisch-geografische landschapsopbouw van het Oost-Nederlands Plateau 
Fysisch geografisch onderzoek toont aan dat het Oost-Nederlands Plateau vanaf het Laat-Krijt tot in het 
Tertiair gevormd is. De ijstijden hebben door de schurende werking van het landijs en de smeltwatergeulen 
in een spoor van vernieling aan het toenmalige reliëf aangebracht, wat resulteerde in diepe geulen in het 
landschap. Vervolgens hebben de stuivende dekzanden dit reliëf weer opgevuld en afgedekt, op sommige 
plaatsen slechts met een dun dek waaronder het oude plateau- en terrassenlandschap verscholen ligt. Op 
het Oost-Nederlands Plateau zijn het plateau en terrassenlandschap, dekzandlandschap, beekdallandschap, 
veenlandschap en stuifzandlandschap aanwezig, het plateau- en terrassenlandschap, het oudste 
landschapstype, overheerst. Het dekzandlandschap ligt als keten van hoger gelegen dekzandruggen in het 
onderzoeksgebied. 
 
Dit dekzandlandschap werd al vroeg ontdekt door de mens. Vanaf circa 4800 v. Chr. zijn er sporen van het 
afbranden van bos aangetroffen, met de vroegste bouwlanden uit het Midden Neolithicum. Het natuurlijk 
landschap is nog lange tijd zeer bosrijk gebleven wat blijkt uit een pollendiagram dat een flink percentage 
bos aangeeft tot in de IJzertijd. De dekzandruggen lopen als een rode draad door de 
bewoningsgeschiedenis van mens en de landbouw. Vanaf de Late Middeleeuwen en Nieuwe Tijd neemt de 
bevolkingsdruk toe, hetgeen ertoe leidt dat de akkers veel intensiever gebruikt werden en werden voorzien 
van bemeste plaggen. Men ontgon nu ook de nattere armere gronden om meer bouwland te krijgen, 
waardoor de druk op de woeste gronden flink toenam. 
 
De bedrijfsvoering van 1500-1832 laat zien dat akkerbouw de hoofdfunctie in het boerenbedrijf was. Vanaf 
circa 1650 daalden de prijzen voor akkergewassen waardoor men nevenactiviteiten ging ontplooien, zoals 
het vetmesten van varkens en later ook het stoken van jenever. De markedeling die vanaf 1839 startte op 
het Oost-Nederlands Plateau had op termijn grote effecten voor de kleine boeren, zij misten immers de 
extensieve weilanden om hun vee te laten grazen en om plaggen te steken voor de potstal. Hierdoor kwam 
er een einde aan het zeer kleinschalige cultuurlandschap op het Oost-Nederlands Plateau. 
 
Het cultuurlandschap is in vergelijking met andere zandgebieden nog altijd kleinschalig gebleven omdat het 
kleinschalige dekzandlandschap maar beperkte mogelijkheden bood om rationeel te ontginnen in de 
periode 1500-1832. Hierdoor bleven de woeste gronden tot circa 1850 een flink oppervlak van het gebied 
bestrijken. Daarna kwamen de grootschalige einde 19e begin 20e eeuwse ontginningen op gang, die het 
landschap drastisch veranderden. 

Essen en bouwlandkampen op het Oost-Nederland Plateau (overzichtsstudie) 
De essen en bouwlandkampen zijn allemaal gelegen op de dekzandruggen en –kopjes van het 
dekzandgebied. Dit waren de locaties die voldoende droogteligging hadden in het natte gebied van het 
plateau- en terrassenlandschap. De essen waren grotere bouwlanden waaromheen een krans met 
boerderijen lag. Deze essen hadden vaak een houtsingel of houtwal om het bouwland. Het bouwland was 
opgedeeld onder een aantal eigenaren in lange smalle stroken. De veldnamen geven vaak nog hints van 
deze smalle percelen, maar ook de kadastrale kaarten 1832 laten sterk verkavelde essen zien. De 
veldnamen geven weinig prijs over het type gewassen dat men teelde. Historische kaarten voor 1800 laten 
meer een blokvormige verkaveling van de bouwlanden zien. Dit zijn naar alle waarschijnlijkheid de 
ontginningsblokken. De bouwlandkampen zijn kleine bouwlanden van circa één hectare groot, die door één 
persoon werden bewerkt, en omzoomd zijn door een houtsingel. Kenmerkend zijn de ovale vormen van de 
bouwlandkampen die de onderliggende dekzandkopjes verraden. Ze lagen of in de directe omgeving van 
een grote es of midden op de uitgestrekte woeste gronden. Het waren de kotters die (althans in 
Winterswijk) zich massaal vestigen na 1650 in deze uitgestrekte woeste gronden. Deze bouwlandkampen 
dragen vaak de naam van de eigenaar. 
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Opbouw en ontstaansgeschiedenis van de essen en bouwlandkampen in buurtschap Kotten (detailstudie) 
De buurtschap Kotten heeft vier hoofdlandschapstypen waarvan het dekzandgebied de drager is van de 
essen en bouwlandkampen. Op de hoger gelegen dekzandruggen en dekzandkoppen zijn bouwlanden 
aangelegd. Er komen verschillende bodemtypen voor met een cultuurdek, waarbij de zwarte 
enkeerdgronden duidelijk overheersen. De heideplaggen werden op de (vochtige) heidevelden gestoken 
die ruim aanwezig waren in het plateau- en terrassenlandschap. Er komen met name dikke cultuurdekken 
(>80 cm) voor, een verklaring kan onder andere gezocht worden in het arme moedermateriaal, maar ook 
het feit dat er weinig gronden waren die voldoende droogteligging hadden.  
Er is weinig bekend over de nederzettingsgeschiedenis, de hoofdlijnen worden geschetst maar op 
detailniveau zijn er geen complete bronnen voorhanden. Het cultuurlandschap ontwikkelde zich 
vergelijkbaar zoals op het Oost-Nederlands Plateau beschreven met een kanttekening dat Winterswijk een 
zeer kleinschalig dekzandlandschap heeft.  
 
Historische bronnen vanaf 1549 schetsen conflicten over woeste gronden, het onrechtmatig kappen van 
bomen en het plaggen van heidevelden. Voor een bouwlandcomplex in zuidoost Kotten (Winterswijk) is in 
deze scriptie een detailstudie gedaan naar de opbouw en ontstaansgeschiedenis van de essen en 
bouwlandkampen. Van dit gebied zijn oogstgegevens vanaf midden 16e eeuw beschikbaar die inzicht geven 
welke gewassen geteeld werden en hoe de verhoudingen waren met het klooster Mariengarden dat de 
‘pachtheer’ was. Het kleinschalige cultuurlandschap heeft door zijn geomorfologische kenmerken zich niet 
snel kunnen uitbreiden zoals grootschalige zandgebieden; tot 1850 waren er nog uitgestrekte heidevelden.  
De kadastrale kaart 1832 biedt een momentopname van het grondgebruik, verkaveling, aanwezige 
veldnamen en het grondbezit. Hieruit is naar voren gekomen dat het bouwlandcomplex allerhande kleine 
landschapselementen kende. Het eigendom in 1832 is al flink verdeeld door vererving, maar een aantal 
mensen hadden ondanks de versnippering een flinke grondpositie. De veldnamen geven met name inzicht 
in de verkaveling op de es zelf. De veldnamen geven niet zozeer inzicht over het gebruik van de 
bouwlanden en het type gewassen dat men verbouwde. Veldbodemkundig onderzoek was een uitermate 
belangrijke bouwsteen om tot een reconstructie van de ontginningsgeschiedenis van het bouwlandcomplex 
te komen, in combinatie met voorgaande verzamelde informatie. 
 
Het bouwlandcomplex in zuidoost Kotten is ontstaan in verschillende ontginningsfasen.Ten eerste werden 
de moderpodzolgronden ontgonnen, daarna werden in verschillende ontginningsfasen de dekzandgronden 
in gebruik genomen. Opvallend is dat alleen de bruine enkeerdgronden moderpodzolgronden in de 
ondergrond hebben wat wijst op bemesting met rijke plaggen uit het beekdal. Daarna is men op de andere 
gronden overgegaan op bemesting met heideplaggen, wat overwegend zwarte enkeerdgronden heeft laten 
ontstaan. De grootte van de ontginningsblokken is circa 2-2,8 ha geweest, daarna is door vererving het 
beeld ontstaan van de kadastrale kaart 1832. 

Tot slot 
Uit dit onderzoek is gebleken dat interdisciplinair onderzoek de benodigde puzzelstukjes kan leveren om 
een reconstructie te maken van het cultuurlandschap. In deze scriptie de essen en bouwlandkampen in de 
hoofdrol. Door eerst het Oost-Nederlands Plateau in beeld te brengen krijgt men een algemeen beeld hoe 
een gebied is ontstaan en hoe de mens hier in functioneerde. Waar men zich steeds moet afvragen welke 
factoren hierin een rol in hebben gespeeld. Te beginnen met het ontstaan van de natuurlijke situatie: welke 
mogelijkheden bood het landschap de eerste boeren, meer specifiek in welk hoofdlandschapstype 
vestigden de eerste boeren zich? Daarnaast moet men de geschiedenis van het gebied kennen. Wie waren 
de hoofdrolspelers in het gebied, wie had de macht en een grootgrondpositie, hoe functioneerde dit 
systeem? Hoe was het leven van een boer in de verschillende tijdsperioden en hoe boerde hij? 
Bodemkundig ligt er nog veel informatie verscholen onder de cultuurdekken. De natuurlijke bodemtypen 
geven een beeld waar men zich het eerst vestigde in een gebied. Dan wordt langzaamaan duidelijk hoe de 
ontginning van het gebied verlopen kan zijn. Als er weinig informatie voorhanden was uit een bepaald 
vakgebied werd dit deels weer opgelost doordat er van andere vakgebieden wel informatie aanwezig was. 
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Zo valt uiteindelijk de puzzel in elkaar en kan er een beeld geschetst worden hoe de essen en 
bouwlandkampen zijn ontstaan en opgebouwd. 

Aanbevelingen 
Het Oost-Nederlands Plateau is niet eerder specifiek als studiegebied genomen in verschillende 
vakgebieden. Dit is een gemis als men op meer detailniveau een gebied wil duiden. 
Er is bijvoorbeeld nog maar weinig bekend over het grootgrondbezit in het gebied, wat een ontbrekende 
schakel is als men de ontginningsgeschiedenis van een gebied wil duiden. De hoofdlijnen zijn bekend maar 
op detailniveau zou meer informatie beschikbaar moeten zijn om tot meer betrouwbare analyses te 
komen. Bodemkundig startte vanaf 1970 met als doel tot een schatting van waarde te komen van de 
percelen van de boeren. Deze bodemkaarten, vaak schaal op 1:10.000, bieden een schat aan informatie, 
zeker als deze aangevuld worden met de boorpunteninformatie. Een gemis is dat onder de enkeerdgronden 
niet de natuurlijke bodemtypen zijn beschreven. Historisch geografisch zou het een grote aanwinst zijn om 
het natuurlijk landschap te kunnen duiden om de ontginningsgeschiedenis sneller te kunnen duiden. Als 
deze data op grotere schaal beschikbaar zou zijn dan zijn wellicht verbanden te leggen voor een groter 
gebied. 
De cultuurhistorische atlas van Winterswijk biedt een goede basis om vervolgonderzoek te doen. Dit zou in 
de andere dorpen op het Oost-Nederlands Plateau een absolute aanrader zijn. Als men bepaalde 
kenmerkende en onderscheidende landschapstypen wil behouden en versterken is deze basis nodig om 
goed onderbouwde keuzes te maken. In mijn onderzoek is slechts één bouwlandcomplex in detail 
onderzocht, maar hoe verhoudt de buurtschap Kotten zich tot de andere dorpen op het Oost-Nederlands 
Plateau en hoe was de situatie net over de grens in Duitsland? 
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Samenvatting 
 
De Oost-Achterhoek herbergt een cultuurlandschap met een overwegend agrarisch karakter. Kenmerkend 
zijn de Saksische boerderijen, de grote variatie aan open en gesloten landschappen met essen, 
bouwkampen, weilanden, houtwallen, lanen, oude loofbossen en meanderende beken. 
De akkers op de essen en bouwlandkampen vormden de spil van het boerenbedrijf waar lange tijd het vee 
ten dienste stond van de akkerbouw. Er is geen interdisciplinair onderzoek gedaan naar de essen en 
bouwlanden van het Oost-Nederlands Plateau in de periode 1500-1832. Om de historische ontwikkeling 
van het cultuurlandschap in verschillende perioden te kunnen doorgronden is kennis van de historische 
ontwikkeling van deze bouwlanden onontbeerlijk.  
 
De hoofdvragen voor deze studie zijn: 
 
 Hoe is het Oost-Nederlands Plateau fysisch-geografisch ontstaan en opgebouwd, en welke 

hoofdlandschappen kunnen worden onderscheiden? 
 Welke bewoningsgeschiedenis kende het Oost-Nederlands Plateau op hoofdlijnen, en hoe 

ontwikkelde de landbouw zich? 
 Waar op het Oost-Nederlands Plateau liggen de essen en bouwlandkampen en hoe is de 

verspreiding? 
 Is aan de hand van een interdisciplinaire studie naar essen en bouwlandkampen in de buurtschap 

Kotten de opbouw en ontstaansgeschiedenis te reconstrueren?  
 
Om deze onderzoeksvragen te beantwoorden is onderzocht welke hoofdlandschapstypen op het Oost-
Nederlands Plateau voorkomen. Daarbij is onderzocht welke bewoningsgeschiedenis het gebied kende en 
waar en waarom men ging boeren in bepaalde gebieden. Er is aan de hand van historisch onderzoek 
nagegaan welke verschillen er tussen essen en bouwlandkampen bestaan. In het zuidoosten van de 
buurtschap Kotten is aan de hand van historisch onderzoek, kadastraal onderzoek in 1832 en bodemkundig 
veldwerk onderzocht hoe de opbouw en ontstaansgeschiedenis van de essen en bouwlandkampen is 
verlopen. Met deze interdisciplinaire onderzoeksmethode zijn bovenstaande onderzoekthema’s en 
onderzoeksvragen benaderd. Met bureaustudie, ArcGIS analyses en veldwerk zijn gegevens verzameld en 
geïnterpreteerd. Hiervoor werd literatuuronderzoek gedaan, archiefonderzoek uitgevoerd, data uit de 
fysische geografie bestudeerd, diverse gebiedsverkenningen gedaan, deskundigen geraadpleegd en 
bodemkundig veldwerk verricht. ArcGIS is veelvuldig ingezet om data om te zetten in kaartbeelden. 
 
Het Oost-Nederlands Plateau is ontstaan in het Laat-Krijt door sterke plooivorming die doorzette 
gedurende het Tertiair met een sterke opheffing in het Mioceen. Het oudste landschapstype  is het plateau- 
en terrassenlandschap en chronologisch aflopend het stuwwal- en terrassenlandschap, dekzandlandschap, 
beekdallandschap en veenlandschap. Vanaf het Midden Neolithicum zijn bouwlanden aangelegd door de 
mens in de uitgestrekte bosgebieden die tot de IJzertijd aanwezig waren op het plateau, wat uniek te 
noemen is in vergelijking met andere zandgebieden in Nederland.  
 
Op deze akkers werden met name de hogere delen van het dekzandgebied aangelegd; de zogenaamde 
dekzandruggen en hoge dekzandkoppen. Lange tijd blijft de mens zich in de omgeving van deze 
dekzandruggen ophouden en akkerbouw plegen. Op het kleinschalige dekzandreliëf op het Oost-
Nederlands Plateau waren geen mogelijkheden voor grootschalige ontginningen. Hierdoor bleef men 
aangewezen op een beperkte oppervlakte die geschikt was voor de akkerbouw. Hierdoor is het 
cultuurlandschap lange tijd bijna onveranderd gebleven. Pas vanaf de Late Middeleeuwen en Nieuwe Tijd 
neemt de bevolkingsdruk toe; dit leidt ertoe dat de akkers veel intensiever gebruikt werden en voorzien 
van bemeste plaggen. Men ontgon nu ook de nattere armere gronden om meer bouwland te krijgen. 
Hierdoor veranderde langzamerhand het zeer kleinschalige cultuurlandschap. De genadeklap voor dit 
landschap kwam toen de markegronden werden verdeeld, waarvan de verdeling in 1839 met Miste en 
Corle (Winterswijk) startte en eindigde met Ratum (Winterswijk) in 1866. Hierdoor werden de resterende 
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nog uitgestrekte woeste gronden omgezet in weilanden. Het duurde daadwerkelijk nog een tijd voordat er 
werd overgegaan tot de ontginning van deze gronden waardoor er in 1850 nog relatief veel woeste 
gronden waren. 
 
De essen waren de grote landbouwcomplexen waar meerdere boeren hun gewassen teelden. Deze essen 
waren vaak omzoomd door houtwallen of houtsingels. De essen waren opgedeeld in vele kleine percelen 
(kadastrale kaart 1832), wat ook blijkt uit de veldnamen, die wijzen op lange smalle kavels. De 
bouwlandkampen zijn uit een latere periode, dit zijn kleine bouwlanden van circa één hectare die door één 
persoon werden bewerkt. Kenmerkend zijn vaak de ovale vormen die de onderliggende kleine 
dekzandkopjes verraden; deze werden direct in de nabijheid van een grotere es aangelegd. Ook zijn er 
voorbeelden te midden van de woeste gronden. Er zijn weinig kenmerkende veldnamen beschikbaar, vaak 
werden ze vernoemd naar de naam van de eigenaar eindigend op –kamp(je). 
 
In de detailstudie van een bouwlandcomplex in het zuidoosten van de buurtschap Kotten (Winterswijk) is 
getracht de ontginningsgeschiedenis van het bouwlandcomplex te ontrafelen.  
Hier komen met name zwarte enkeerdgronden voor en op een kleiner areaal bruine enkeerdgronden. 
Onder de bruine enkeerdgronden komen de rijke moderpodzolgronden voor, onder de zwarte 
enkeerdgronden met name veldpodzolgronden. Daarnaast is de kadastrale kaart 1832 omgezet in een 
kaartbeeld met hierop grondgebruik, verkaveling, belastingklassen en eigendomssituatie. Door deze 
gegevens met elkaar te combineren zijn er een aantal ontginningsfasen te onderscheiden. De eerste 
ontginning heeft plaatsgevonden op de grootste aaneengesloten eenheden moderpodzolgronden.  
Toen deze uitgeput raakten werden ze voorzien van plaggen uit het beekdal. Dit waren rijke plaggen die 
maar beperkt beschikbaar waren. 
In de tweede ontginningsfase werden de restanten van de moderpodzolgronden in cultuur gebracht, 
waarschijnlijk in combinatie met de direct aanliggende veldpodzolgronden om op deze wijze rechthoekige 
ontginningsblokken te krijgen. Toen deze bodems uitgeput raakten werden er bemeste heideplaggen 
opgebracht om de van nature arme veldpodzolgronden van de nodige mineralen te voorzien. Deze 
heideplaggen waren nog ruim voorradig in het plateau- en terrassenlandschap. Uit historisch onderzoek 
blijkt dat men in 1549 nog plagde met een plaggenzicht, wat duidt op de aanwezigheid van plaggen van 
organisch materiaal. Daarna komen er steeds meer twisten over woeste gronden, onder andere conflicten 
over het steken van plaggen en kappen van bomen en het clandestien aangraven van markegronden. 
 
Uit dit onderzoek is sterk naar voren gekomen dat interdisciplinair onderzoek tot (nieuwe) inzichten kan 
leiden hoe de ontginning van een bouwlandcomplex is gegaan. Om het cultuurlandschap te kunnen duiden 
moet men weten hoe de boeren door de loop der tijd hebben geboerd, en hoe het gebied is ontgonnen. 
Met name de primaire bronnen uit het archief kunnen een beeld schetsen van het cultuurland van rond de 
16e eeuw. Veldbodemkundig onderzoek is een betrouwbare en rijke bron met informatie als deze 
gecombineerd worden met andere vakgebieden zoals de geschiedkundige kant en met kadastrale data uit 
1832. Een gemis voor dit onderzoek was data over het grootgrondbezit en een complete 
boerderijgeschiedenis die het geheel beter in context hadden kunnen plaatsen.  
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Bijlage 1: Onderzoeksthema’s, onderzoeksvragen, bronnen en methoden 

 
1. Landschapsopbouw en bewoningsgeschiedenis van het Oost-Nederlands Plateau (overzichtsstudie).  

 
Hoe is het Oost-Nederlands Plateau fysisch-geografisch ontstaan en opgebouwd? 
Onderzoekvraag Hoofdstuk Methode Belangrijkste bronnen 

a. Hoe is het Oost-
Nederlands Plateau 
fysische geografisch 
opgebouwd? 

2.2-2.3 Bureaustudie 
ArcGIS analyse 
 
 

ArcGIS data; o.a. geologische kaart, 
geomorfologische kaart, Actuele Hoogtekaart 
Nederland 2 
DINO-loket 
Literatuurstudie 
Raadpleging deskundigen 

b. Welke hooflandschappen 
kunnen op het Oost-
Nederlands Plateau 
worden onderscheiden? 

2.4 Bureaustudie 
ArcGIS analyse 
 
 

ArcGIS data; o.a. geologische kaart, 
geomorfologische kaart, Actuele Hoogtekaart 
Nederland 2 
DINO-loket 
Literatuurstudie 
Raadpleging deskundigen 

Welke bewoningsgeschiedenis kende het Oost Nederlands Plateau op hoofdlijnen  
Onderzoekvraag Hoofdstuk Methode Belangrijkste bronnen 

a. Op welke locaties in het 
landschap vestigden de 
mens zich om landbouw 
te bedrijven? 

 

2.5-2.6 Bureaustudie 
ArcGIS analyse 
 

ArcGIS data; o.a. archeologische vondsten, 
geomorfologische kaart, historische kaart-
bladen, Actuele Hoogtekaart Nederland 2 
Literatuurstudie 

b. Hoe zag de agrarische 
bedrijfsvoering in het 
Oost-Nederlands 
(dek)zandlandschap er in 
de periode 1500-1832 
uit? 

 

2.7-2.8 Bureaustudie 
ArcGIS analyse 
 

ArcGIS data; o.a. archeologische vondsten, 
geomorfologische kaart, historische kaart-
bladen, Actuele Hoogtekaart Nederland 2 
Literatuurstudie 

c. Hoe was het historische 
cultuurlandschap op 
hoofdlijnen opgebouwd 
rond de 19e eeuw? 

 

2.8-2.9 Bureaustudie 
ArcGIS analyse 
 

ArcGIS data; o.a. archeologische vondsten, 
geomorfologische kaart, historische kaart-
bladen, Actuele Hoogtekaart Nederland 2 
Literatuurstudie 

2. Essen en bouwlandkampen op het Oost-Nederland Plateau (overzichtsstudie). 
 
Waar op het Oost-Nederlands Plateau liggen de essen en bouwlandkampen, wat zijn de karakteristieken en hoe is 
de verspreiding? 
Onderzoekvraag Hoofdstuk Methode Belangrijkste bronnen 

a. Waar liggen de essen en 
bouwlandkampen en is 
dit fysisch-geografisch te 
verklaren? 

 

3.2 ArcGIS analyse 
 

ArcGIS data; o.a. geomorfologische kaart, 
Actuele Hoogtekaart Nederland 2, 
Bodemkaart Nederland schaal 1:50.000 en 
1:10.000 

b.  Zijn de karakteristieken 
van essen en 
bouwlandkampen op 
historisch kaartmateriaal 
op het Oost-Nederland 
Plateau te 
onderscheiden? 
 

3.3 Archiefonderzoek 
Bureaustudie 
 

Archief; Erfgoedcentrum Achterhoek en 
Liemers, Gelders Archief 
Literatuurstudie 
ArcGIS data; o.a. historische kaarten 

c. Welke veldnamen 
worden er gebruikt voor 
essen en 
bouwlandkampen en 

3.4 Bureaustudie 
ArcGIS analyse 
 

ArcGIS data; veldnamen, historische 
kaartbladen  
Literatuurstudie 
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welke conclusies kunnen 
daaruit worden 
getrokken over het 
historische landgebruik 
van deze essen en 
bouwlandkampen?  

3. Opbouw en ontstaansgeschiedenis van de essen en bouwlandkampen in buurtschap Kotten (detailstudie) 
 
Is aan de hand van een interdisciplinaire studie naar essen en bouwlandkampen in de buurtschap Kotten de opbouw 
en ontstaansgeschiedenis te reconstrueren?  

De buurtschap Kotten:    

Onderzoekvraag Hoofdstuk Methode Belangrijkste bronnen 
a. Hoe is Kotten fysisch-

geografisch ontstaan en 
opgebouwd? 

 

4.3-4.4 Bureaustudie 
ArcGIS analyse 
 

ArcGIS data; o.a. geologische kaart, 
geomorfologische kaart, bodemkaart schaal 
1:50.000, Actuele Hoogtekaart Nederland 2 
Literatuurstudie  
Websites; o.a. DINO loket 

b. Hoe is de verspreiding 
van de essen en 
bouwlandkampen in 
Kotten, en welke 
bodemtypen met 
cultuurdek komen er 
voor? 
 

4.5 Bureaustudie 
ArcGIS analyse 
 

ArcGIS data; o.a. geomorfologische kaart, 
Actuele Hoogtekaart Nederland 2, 
bodemkaart schaal 1:50.000 en 1:10.000 
Literatuurstudie 
 

- Welke 
bodemtypen 
komen er voor? 

- Hoe dik is het 
cultuurdek op de 
bodemtypen? 
 

4.5.1 
 
 
4.5.2 

  

c. Welke 
nederzettingsgeschiedenis 
kent Kotten?  
 

4.6 ArcGIS analyse 
Bureaustudie 

ArcGIS data; o.a. historisch data boerderijen 
Literatuurstudie 
Raadpleging deskundigen 

d. Hoe ontwikkelde het 
cultuurlandschap zich in 
Kotten rond circa 1500-
1832? 
 

4.6 Bureaustudie Literatuurstudie 
Raadpleging deskundigen 

    
Detailstudie zuidoost Kotten:    

a. Welke historische 
bronnen zijn er 
beschikbaar voor het 
bouwlandcomplex en het 
cultuurlandschap in de 
periode 1500-1832 in 
zuidoost Kotten en welke 
inzichten bieden deze 
over het aanwezige 
cultuurlandschap en het 
bouwlandcomplex? 
 

5.2 Bureaustudie Literatuurstudie 
Archief; Erfgoedcentrum Achterhoek en 
Liemers, Gelders Archief 
 

b. Hoe werd het 
bouwlandcomplex in 
zuidoost Kotten rond 
1832 gebruikt? 
 

5.3 Bureaustudie Literatuurstudie 
ArcGIS data; o.a. kadastrale kaart 1832 

- Hoe zag het 5.3.1 Bureaustudie Literatuurstudie 
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grondgebruik er 
uit vanaf circa 
1550-1832? 

- Welke verkaveling 
was er aanwezig? 

- Hoeveel belasting 
moest men 
betalen voor de 
bouwlanden? 

- Zijn de veldnamen 
te koppelen aan 
grondgebruik en 
verkaveling? 

- Hoe was het 
grondbezit 
verdeeld? 
 

 
 
 
5.3.2 
 
5.3.3 
 
 
 
5.3.4 
 
 
 
5.3.5 

ArcGIS data; o.a. kadastrale kaart 1832 

c. Is er aan de hand van 
veldbodemkundig 
onderzoek een verklaring 
te geven over de 
ontstaansgeschiedenis 
van het 
bouwlandcomplex aan 
de oostzijde? 

 

5.4-5.5 Bureaustudie 
ArcGIS analyse 
Veldwerk 
 

ArcGIS data; o.a. geomorfologische kaart, 
Actuele Hoogtekaart Nederland 2, 
boorpunteninformatie, Bodemkaart schaal 
1:50.000 en 1:10.000 
Literatuurstudie 
Bodemkundig veldwerk 
 

- Welke 
bodemtypen 
komen er voor? 

- Hoe dik is het 
cultuurdek op de 
bodemtypen? 

- Hoe gaat het 
cultuurdek 
(plaggendek) over 
in het natuurlijke 
profiel?  

- Welke natuurlijke 
bodemtypen 
komen er onder 
de cultuurdekken 
voor? 
 

5.4.3 
 
 
5.4.4 
 
 
5.4.5 
 
 
 
 
5.4.6 

Bureaustudie 
ArcGIS analyse 
Veldwerk 
 

Bodemkundig veldwerk 
 
Bodemkundig veldwerk 
 
 
Bodemkundig veldwerk 
 
 
 
Bodemkundig veldwerk 
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Bijlage 2: Overzicht tektonische activiteit bij de vorming van het Oost-Nederlands Plateau in geologische tijdsperioden 
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Bijlage 3: Locatie van de geologische dwarsdoorsnede 

 

 

Locatie van de geologische dwarsdoorsnede van Halle via Winterswijk Noord naar Duitsland 
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Bijlage 4: Topografisch Militaire Kaart 1850, situatie op het Oost-Nederlands Plateau 
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Bijlage 5: Verspreiding van de bodemtypen met cultuurdek op het Oost-Nederlands 
Plateau 
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Bijlage 6: Het voorkomen van bodemtypen met een cultuurdek geprojecteerd op de 
geomorfologische kaart.  
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Bijlage 7: Plaggentwisten uit het Rechterlijk Archief Heerlijkheid Bredevoort, 1552-1634 

 
Dhr. te Voortwis heeft mij data ter beschikking gesteld met betrekking tot geschillen over de woeste 
gronden. In het archief van het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers zijn deze stukken te vinden 
onder Archief Heerlijkheid Bredevoort, toegangsnummer 3017. 
 
1552 Gert ten Wekamp en Hinrich ten Damkaten vechten met “hantwapunge” op de heide tijdens 
het plaggenmaaien  
Inv.nr. 039 folio 058. 
 
1553 Herman des Rosen heeft te na bij Dirckinck plaggen gemaaid. De zaak komt voor het gerecht.  
Inv.nr. 040 folio 102. 
 
1570 Rechtsvervolging van enkele boeren, Beckerinck, Alberdinck, Wilterdinck, Sibelinck, Vockinck en 
Plante, wegens plaggen ”entfuhren” uit de Willinckwueste. De boeren beweren dat Ambrosius van 
Viermunden als holtrichter hierover gaat. 
Inv.nr. 049 folio 027. 
 
1618 Erschenen Johan Schulte t’Oiszeninck und Dierick Hagens van wegen der gantzer Gemeinte der 
Bavenbuer van Cathen, kerspels Wenterswick, und vertoenden eenen originalen mit driee 
opgedruckten segelen versegelden Pappieren Brieff van Condtschappen, daerbij vermeldende dat 
gnt. Buerschap mercklich daeran gelegen. Omdat de brief zou kunnen wegraken door brand of 
oorlogshandelingen laten zij hem in Bredevoort protocolleren. 
Inv.nr.  080 folio 082. 
 
1621 Thonys Wijberdinck had plaggen gemaaid in de Brinkheurnse heide, maar Lammert Wamelinck 
ontvoerde ze hem. Rechtzaak.  
Inv.nr.  083 folio 092. 
 
1622 
Johan Wevers, Jan ter Dunnewijck en twee anderen hebben in eens anderen Marcken of 
Plaggenvrede plaggen gemaaid, te weten in Dorpbuur en in Brinkheurne. Rechtzaak 
Inv.nr. 084 folio 081. 
 
Johan Bennekinck stak Johan Esselinck bij gevecht in de plaggenvrede met een greep in de arm.  
Inv.nr. 084 folio 081. 
 
1634 12 sept.: Herman Camphuijs klaagt dat Jonkheer Adriaen van Eerde tot de Plekenpol twee 
dagen geleden (op 10 sept.) met zijn wagen op Hermans sichtvrede vóór zijn deur, de Vijschedijck 
genaamd, Hermans plaggen opgeladen en meegenomen heeft. Herman nam toen een wagen 
plaggen van de Jonkheer mee; een dag later kreeg hij opdracht van de Voogd om de plaggen binnen 
24 uur terug te brengen. 
12 sept.: Jan Eelinck klaagt dat Jonkheer Adriaen van Eerde tot de Plekenpol met een gespannen roer 
in de hand en een wagen bij sich hebbend hem twee voeren plaggen van zijn seegtvrede en bij zijn 
deur vandaan ontvoerd heeft. Jan Eelinck haalde zijn plaggen terug, maar hij kreeg desondanks van 
de Ondervoogd opdracht de plaggen binnen 24 uur te restitueren.  
Inv.nr. 096 folio 083. 
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Bijlage 8: Boorprofielbeschrijvingen  
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