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Samenvatting 

Centraal in dit onderzoek staat de wordingsgeschiedenis van het jonge heideontginningslandschap 
ten noorden van Radewijk, in het noordoosten van Overijssel. Naast het gebrek aan detailstudies 
naar jonge heideontginningsgebieden, vormt de recentelijk openbaar gemaakte structuurvisie 
Kwaliteitsimpuls Landschap van de gemeente Hardenberg aanleiding om een detailstudie te 
verrichten naar jonge heideontginningen in deze gemeente. Hierin heeft de gemeente namelijk als 
doel gesteld om de ‘eigen identiteit’ van het landelijk gebied te versterken. De eigen identiteit van 
een gebied komt volgens de gemeente voort uit de ontstaansgeschiedenis daarvan. Met het oog 
hierop is het van belang om onderzoek te doen naar de wordingsgeschiedenis van de jonge 
heideontginningsgebieden in deze gemeente. 
 
Het onderzoek richt zich op de veranderingen in ruimtelijke structuur die het studiegebied heeft 
doorgemaakt in de periode 1830-heden. Het gaat hierbij om veranderingen in wegenstructuur, 
verkaveling, watergangen, bebouwing en beplanting. Hierbij komen de rol van het landschap 
voorafgaande aan de heideontginningen, de heideontginningen en de ruilverkavelingen naar voren. 
De probleemstelling die hierbij is geformuleerd luidt als volgt: Hoe kan de ruimtelijke opbouw van het 
voormalige heidegebied ten noorden van Radewijk verklaard worden vanuit de landschappelijke 
uitgangssituatie, het heideontginningsproces, de betrokken actoren en de ruilverkavelingen?  
Om de probleemstelling te kunnen beantwoorden, is het onderzoek opgesplitst in een achttal 
onderzoeksvragen. Deze onderzoeksvragen hebben betrekking op de ruimtelijke opbouw en 
samenstelling van het natuurlijke landschap (1), het landgebruik en de bewoning tot aan de 
oprichting van de marke (2), het functioneren van het markegenootschap (3), de fasering van de 
ontginningen (4), de organisatie en uitvoering van de ontginningen (5), de ruimtelijke opbouw van 
het landschap na de ontginningen (6), de invloed van de ruilverkavelingen op het landschap (7) en 
het hedendaagse landschap (8). Bij de beantwoording van de onderzoeksvragen is gebruik gemaakt 
van een kaartenstudie, archiefonderzoek, literatuurstudie, oral history en kadastraal onderzoek. 
 
Het landschap voorafgaande aan de ontginningen 
In het landschap voor de ontginningen was de bebouwing vooral geconcentreerd op de 
dekzandruggen langs de Vecht en de Radewijkerbeek. Op deze ruggen kwamen ook de bouwlanden 
(essen) voor. Rondom de essen, in de omgeving van de rivieren, lagen graslanden. Het grootste deel 
van het gebied bestond echter uit heideveld, met nattere gedeelten waar veen voorkwam. 
 
De heide- en veengronden waren in gezamenlijk bezit van de markegenoten, welke deze gronden 
voornamelijk gebruikten voor het weiden van schapen, het steken van plaggen en bijenteelt. Door de 
heide liep een wirwar aan zandwegen, welke boerderijen met elkaar en met hun landerijen 
verbonden, maar ook buurschappen met elkaar verbonden. Gedurende het markestelsel waren de 
heidegronden, in tegenstelling tot de bouwlanden en graslanden rondom de rivieren, nog 
onverdeeld. Hier kwam echter verandering in toen de markegronden in 1862 werden verdeeld onder 
de rechthebbenden. De verdeling gebeurde op basis van een verdeelsleutel waarbij ieder woonhuis 
zonder grond drie en een half aandelen kreeg en ieder huis met grond – echter minder dan 1 hectare 
– vier aandelen. De overige gronden werden verdeeld naar gelang en evenredigheid van het 
bundertal gecultiveerde gronden die elke deelgerechtigde bezat. Hierdoor ontstond een enorm 
aantal kavels in het markegebied. Ook werd een systeem van wegen en waterleidingen gepland. In 
1866 werd begonnen met de aanleg van deze wegen en waterleidingen.  
 
  



 
 

De ontginning van de heidevelden 
De heidevelden die lange tijd gezichtsbepalend waren voor het studiegebied, werden gedurende de 
negentiende en twintigste eeuw ontgonnen. De ontginningen kunnen op basis van topografische 
kaarten, historische gebeurtenissen en verschillende betrokken partijen opgedeeld worden in vier 
fases: 

1. ontginningen ten tijde van het markestelsel (1830-1862); 

2. ontginningen in de decennia na de markeverdeling (1862-1912); 

3. grootschalige ontginningen onder overheidsinvloed (1912-1935); 

4. restontginningen (1935-1975). 

Tot 1862 werd nog maar beperkt ontgonnen. Dat men gebonden was aan de regels van de marke 
was een belangrijke oorzaak hiervoor. In totaal werd in deze fase 59 hectare ontgonnen, wat 
neerkomt op 8 procent van het studiegebied. Er werden gronden aangekocht door de Overijsselsche 
Kanalisatie Maatschappij voor de aanleg van het Overijssels kanaal, de boeren uit de buurschappen 
ontgonnen heide als uitbreiding van het areaal bouw- en weiland en keuters ontgonnen midden op 
de heide kleine perceeltjes heide om zo een bestaan op te bouwen.  
Afgezien van de ontginningen door de Overijsselsche Kanalisatie Maatschappij, zal bij de meeste 
ontginningen geen ontwerp aan de basis hebben gestaan. Voor de uitvoering zal men zich hebben 
moeten redden met de spade. 
 
Vanaf 1862 nam het aantal ontginningen enigszins toe, echter bleven grootschalige ontginningen uit. 
Hierbij zullen problemen met bemesting een remmende werking hebben gehad. Tot aan het begin 
van de twintigste eeuw werd 260 hectare heide ontgonnen, wat neerkomt op 23 procent van het 
studiegebied. De ontginningen vonden vrijwel altijd bij kleine perceeltjes plaats, langs de grens van 
het al gecultiveerde land of langs de nieuw aangelegde zandwegen. Ook concentreerden de 
ontginningen zich op de hogere delen van het landschap. Het waren met name arbeiders en 
landbouwers die over gingen tot ontginning. 
 
Het overgrote gedeelte van de ontginningsactiviteiten vond in de periode 1912-1935 plaats. In 
slechts 23 jaar werd 423 hectare ontgonnen, wat neerkomt op ruim 50 procent van het studiegebied. 
De grootschalige ontginningen in deze periode werden voornamelijk ondernomen door de 
Nederlandsche Heidemaatschappij en N.V. Grontmij die in het kader van de werkverschaffing grote 
aantallen werkloze arbeiders in dienst hadden. Voor de uitvoering werd de grond met de schop 
omgespit. Daarnaast werden lage gedeelten opgevuld met zand uit hogere delen. 
 
Tussen 1935 en 1975 werd de nog resterende 87 hectare heide ontgonnen. Tot 1943 gebeurde dit in 
het kader van de werkverschaffing. De overige ontginningen zullen zijn uitgevoerd door de eigenaren 
van de betreffende percelen, die hier in de loop van de negentiende eeuw steeds meer mechanische 
hulpmiddelen voor hebben gebruikt. 
 
Na de ontginningen was een rechtlijnig landschap ontstaan, bestaande uit rechte wegen en 
waterleidingen, met daartussen blokvormige percelen. Deze structuur was in zeer grote mate het 
gevolg van de markeverdeling en de daarbij aangelegde wegen en waterlopen. De grootste 
verandering die de ontginningen teweeg hadden gebracht zat in het nederzettingspatroon. In het 
voormalige heidegebied waren kleine keuterboerderijtjes gebouwd, waardoor een typerend verschil 
ontstond tussen het oude cultuurland, waar voornamelijk oude familiebedrijven lagen. Daarnaast 
was de vegetatie veranderd. Enerzijds doordat de heide was ontgonnen, anderzijds doordat nieuw 
ontstane erven en wegen werden beplant met bomen. 
  



 
 

Het landschap na de ontginningen 
In 1965 werd het studiegebied opgenomen in de ruilverkaveling ‘Hardenberg-Oost’. Deze 
ruilverkaveling bracht de grootste verandering in de kavelindeling. De kleine kavels die waren 
ontstaan als gevolg van de markeverdeling werden samengevoegd tot grote rechthoekige kavels, 
waardoor deze uiteindelijk geschikter waren voor de moderne landbouw. Daarnaast werden op 
verschillende plekken nieuwe bosjes aangeplant. De bosjes werden aangeplant op overhoeken en de 
laatste resterende heidegebieden. De invloed van de ruilverkaveling op het wegen-, waterlopen- en 
nederzettingspatroon is daarentegen beperkt te noemen. 
 
Uiteindelijk kan geconcludeerd worden dat de ruimtelijke opbouw van het voormalige heidegebied in 
grote mate gevormd door de markeverdeling. Het plan van wegen en waterlopen dat hierbij werd 
opgesteld is nog bijna helemaal actueel. De heideontginningen hebben vooral gezorgd voor de 
toevoeging van nieuwe (keuter)boerderijen in het voormalige heidegebied en weg- en erfbeplanting. 
Bij de ruilverkaveling werd de huidige kavelindeling in grote mate gevormd. Ook bevinden zich nog 
steeds verschillende bosjes in het studiegebied, welke bij de ruilverkaveling werden aangeplant.  



 
 

Inhoudsopgave 
 

1. Inleiding ......................................................................................................................................... 10 

1.1 Aanleiding .............................................................................................................................. 10 

1.2 Stand van onderzoek ............................................................................................................. 11 

1.3 Probleemstelling .................................................................................................................... 18 

1.4 Afbakening van het onderzoek.............................................................................................. 19 

1.5 Theoretisch kader .................................................................................................................. 21 

1.6 Onderzoekthema’s en onderzoeksvragen ............................................................................. 23 

1.7 Bronnen en onderzoeksmethoden ........................................................................................ 25 

2 Het landschap rond Radewijk voorafgaande aan de heideontginningen ..................................... 27 

2.1 Inleiding ................................................................................................................................. 27 

2.2 Natuurlijke ondergrond ......................................................................................................... 27 

2.3 Historische cultuurlandschap voorafgaand aan de ontginningen ......................................... 38 

2.4 Begrenzing, rechthebbenden en verdeling van de marke .................................................... 51 

2.5 Conclusie ............................................................................................................................... 57 

3 De ontginning van de heidevelden in de marke Gramsbergen, Loozen en Radewijk ................... 58 

3.1 Inleiding ................................................................................................................................. 58 

3.2 Fasering van de ontginningen ............................................................................................... 58 

3.3 Ontginningen ten tijde van het markestelsel (1830-1862) ................................................... 60 

3.4 Ontginningen in de decennia na de markeverdeling (1862-1912)........................................ 66 

3.5 Grootschalige ontginningen onder overheidsinvloed (1912-1935) ...................................... 72 

3.6 Restontginningen (1935-1975) .............................................................................................. 78 

3.7 Ruimtelijke opbouw van het landschap na de ontginningen ................................................ 81 

3.8 Conclusie ............................................................................................................................... 86 

4 Het landschap na de ontginningen ................................................................................................ 88 

4.1 Inleiding ................................................................................................................................. 88 

4.2 Het ruilverkavelingslandschap............................................................................................... 88 

4.3 Het resulterende landschap ................................................................................................ 100 

4.4 Conclusie ............................................................................................................................. 107 

5 Conclusies en aanbevelingen ...................................................................................................... 108 

5.1 Inleiding ............................................................................................................................... 108 

5.2 Het landschap voorafgaande aan de ontginningen ............................................................ 108 

5.3 De ontginning van de heidevelden ...................................................................................... 108 

5.4 Het landschap na de ontginningen ...................................................................................... 109 

5.5 Aanbevelingen voor nader onderzoek ................................................................................ 109 



 
 

Literatuur ............................................................................................................................................. 110 

Bijlage 1 Kaart met verbeteringswerken aan de wegen gedurende de ruilverkaveling ................ 119 

 

 



10 
 

1. Inleiding 
 

1.1 Aanleiding 
 
Woeste gronden maakten tot halverwege de negentiende eeuw een groot gedeelte van het 
oppervlak van Overijssel uit. In 1833 was ongeveer 150.000 hectare van de gronden in Overijssel 
‘woest’, wat inhoudt dat deze gronden bestonden uit heide, veengrond of zandverstuivingen.1 De 
afgelopen anderhalf eeuw is hier echter verandering in gekomen. Onder invloed van verschillende 
maatschappelijke en economische factoren is tussen 1850 en 1960 een groot gedeelte van de 
heidevelden in Nederland ontgonnen.2 Veel voormalige heidegronden zijn hierdoor tegenwoordig in 
agrarisch gebruik of hebben ruimte gemaakt voor bossen. De hierop volgende ruilverkavelingen uit 
de jaren ’60 hebben samen met de heideontginningen het cultuurlandschap in de zandstreken van 
Nederland in grote mate gevormd. 
 
In verschillende documenten worden de uiterlijke kenmerken van deze nieuw ontstane 
landschappen, welke beter bekend staan als de jonge heideontginningslandschappen, beschreven. 
Hierbij worden de blokverkaveling, de rechte wegen, de staatsbossen, het open landschap en de 
kleine ontginningsboerderijtjes vaak als belangrijke eigenschappen bestempeld.3 Het onderzoek naar 
de wordingsgeschiedenis van dit landschapstype is echter beperkt en richt zich vaak slechts op de 
hoofdprincipes.4 Detailonderzoek naar individuele ontginningen is nog maar weinig uitgevoerd. In 
het recente verleden zijn wel enkele regionale onderzoeken uitgevoerd naar de heideontginningen.5 
Deze richtten zich echter voornamelijk op het zuiden van Nederland. 
 
Dit onderzoek betreft een detailstudie naar een jong heideontginningsgebied in Overijssel. Het 
betreft een voormalig heidegebied ten noorden van het plaatsje Radewijk, dat gelegen is in het 
noordoostelijke gedeelte van Overijssel, in de gemeente Hardenberg. Naast het gebrek aan 
detailstudies naar jonge heideontginningsgebieden, vormt de recentelijk openbaar gemaakte 
structuurvisie Kwaliteitsimpuls Landschap van de gemeente Hardenberg aanleiding om een 
detailstudie te verrichten naar jonge heideontginningen in deze gemeente. In deze structuurvisie 
heeft de gemeente namelijk als doel gesteld om de ´eigen identiteit´ van het landelijk gebied te 
versterken.6 De eigen identiteit van een gebied komt volgens de gemeente voort uit de 
ontstaansgeschiedenis daarvan. Omdat er verschillende landschapstypen in de gemeente voorkomen 
verschilt de identiteit per gebied.7 In zogenaamde Landschapsidentiteitskaarten heeft de gemeente 
de huidige visuele kenmerken opgenomen die bepalend zijn voor de identiteit, zoals bebouwing, 
beplanting en grondgebruik. In de beschrijving van de landschapstypen en vooral de 
wordingsgeschiedenis van deze landschapstypen is echter nog de nodige ruimte voor verbetering en 
aanvulling. Met het oog op de wens om de ´eigen identiteit´ van het landelijk gebied te verbeteren, is 
het van belang om onderzoek te doen naar de wordingsgeschiedenis van jonge 
heideontginningsgebieden in de gemeente. Pas dan is het mogelijk om juiste afwegingen te maken 
wat betreft landschappelijke en cultuurhistorische relicten bij ruimtelijke ontwikkelingen in het 
gebied.  

                                                           
1 De Hoogh, 1932, 1. 
2 In paragraaf 1.3 worden de verschillende factoren die in het verleden ten grondslag lagen aan de 
heideontginningen genoemd. 
3 Barends et al., 2010, 147-148; Baan, I. et al., 2012, 75.; Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2011, 4. 
4 In paragraaf 1.3 worden de hoofdprincipes benoemd. 
5 Thissen, 1993; Demoed, 1987; Wittenboer, 2017; Kijk in de Vegte, 2018; Hooge Venterink, 2018. 
6 Gemeente Hardenberg, 2016, 13. 
7 Gemeente Hardenberg, z.d., 3. 
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1.2 Stand van onderzoek 
 
Binnen het onderzoek naar de wordingsgeschiedenis van jonge heideontginningsgebieden staan de 
heideontginningen uit de 19e en 20e eeuw centraal. Er zal daarom in deze paragraaf ook ruimschoots 
aandacht worden besteed aan de verschenen literatuur over de heideontginningen. In het ontstaan 
van het huidige landschap kan de rol van het historische cultuurlandschap en de natuurlijke 
gesteldheid echter niet over het hoofd worden gezien. Jarenlang hebben boeren zich laten leiden 
door de natuurlijke gesteldheid, wat een grote invloed heeft gehad op de ontwikkeling van de 
ruimtelijke structuur van het landschap. In deze paragraaf wordt daarom achtereenvolgens de 
literatuur over de fysische geografie, het landgebruik en de bewoningsgeschiedenis en de 
heideontginningen behandeld. 
 
Onderzoek naar de fysische geografie van het oostelijk zandgebied 
Belangrijke bronnen in het onderzoek naar de fysische geografie zijn de geologische-, 
geomorfologische- en bodemkaarten, met bijbehorende toelichting. Hieruit is veel informatie af te 
leiden over de genese en landschapsopbouw van een gebied. Verder kan de vorming van het land 
door Stouthamer, Cohen en Hoek als standaardwerk worden gezien.8 Dit werk geeft een overzicht 
van de geologische en geomorfologische wordingsgeschiedenis van Nederland en omgeving vanaf 
het ontstaan van de aarde. In het eerste hoofdstuk wordt, als inleiding, ingegaan op de geologische 
tijdschaal en de theorie van plaattektoniek, zeespiegelbeweging, klimaatverandering rondom 
ijstijden en de vorming van afzettingen. In de overige hoofdstukken worden achtereenvolgens de 
vormingsprocessen van de verschillende geologische tijdvakken, beginnend bij het Precambium en 
eindigend bij het Holoceen, behandeld.  
 
Het onderzoek dat zich meer specifiek richt op het oostelijk zandgebied wordt gevormd door enkele 
grootschalige onderzoeken, naar onder andere Salland en Oost-Nederland. Een vroeg en 
toonaangevend voorbeeld hiervan is het werk van W.C.H. Staring uit 1846 over de aardkunde van 
Salland en het land van Vollenhove, dat verscheen na een verzoek van de provincie om onderzoek in 
te stellen naar de geologische toestand van Twente, Salland en het Land van Vollenhove.9 Staring 
legde hierin verschillende geologische bijzonderheden vast, zoals bijvoorbeeld de 
noordoostelijke/zuidwestelijke richting van de Overijsselse heuvels, de aanwezigheid van 
zwerfstenen, leemlagen met typerende ´versteningen´ en de samenstelling van veengronden. 
Daarnaast heeft Staring geprobeerd verbanden te leggen tussen landbouw en de bodemgesteldheid. 
Het werk van Staring werd gevolgd door verschillende onderzoeken in het oostelijk zandgebied, 
waarbij Rappol en Gaemers een van de voornaamste was.10 In In de bodem van Salland en Twente 
wordt uitgebreid aandacht besteed aan geologische processen tijdens het Tertair en het Kwartair. 
Wat verder interessant is in het kader van dit onderzoek, is dat de sporen van menselijke bewoning 
en de ontwikkeling van het cultuurlandschap aan de orde komen. 
Verder verscheen in 1996 een publicatie van H.P. Wolfert, G.J. Maas en G.H.P. Dirkx over het 
meandergedrag van de Overijsselse Vecht.11 Hierin komt onder andere de geomorfogenetische 
gesteldheid van het Overijsselse Vechtdal in 1890 naar voren. Verder wordt veel aandacht 
geschonken aan het historische landschap en landgebruik. Doordat het oostelijke gedeelte van het 
studiegebied in het Vechtdal is gelegen, is deze studie erg bruikbaar voor dit onderzoek. 
 
  

                                                           
8 Stouthamer, Cohen & Hoek, 2015. 
9 Staring, 1846. 
10 Rappol & Gaemers, 1993. 
11 Wolfert, Maas, Dirkx, 1996. 
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Onderzoek naar het landgebruik en de bewoningsgeschiedenis 
In het onderzoek naar het landgebruik en de bewoningsgeschiedenis van Overijssel, nemen de 
publicaties van de historicus B.H. Slicher van Bath, die zich voornamelijk richten op de 
plattelandssamenleving, een belangrijke plaats in. Zijn tweedelige publicatie Mensch en Land in de 
Middeleeuwen uit 1944 is hierbij het eerste veelomvattende werk. Zijn doel in dit werk was om de 
verhouding tussen de mens en het land in Oost-Nederland te verduidelijken.12 In het eerste deel 
Mensch en gemeenschap gaat Slicher van Bath in op de verhouding tussen de 
nederzettingseenheden: kerspel of parochie, buurschap, villa en marke. Met name het onderzoek 
naar het markenstelsel, waarbij Slicher van Bath stelt dat de oorsprong van deze instelling slechts 
teruggaat tot de 13e eeuw, is van groot belang geweest in het onderzoek naar dit stelsel. Het eerste 
deel sluit af met een studie naar bezitsverhoudingen. In het tweede deel Mensch en omgeving ligt de 
focus op de opbouw van de Oost-Nederlandse nederzettingen. Slicher van Bath geeft hierbij een 
beschrijving van de grondverdeling in de dorpen, de huis- en boerderijvormen, om vervolgens in te 
gaan op de toponymische benamingen in Oost-Nederland. 
 
Een latere publicatie van Slicher van Bath over Oost-Nederland betreft Een samenleving onder 
spanning. De geschiedenis van het platteland van Overijssel. In dit ruim 700 pagina’s omvattende 
werk beschrijft Slicher van Bath, aan de hand van regionaal demografisch, economisch en sociaal 
onderzoek, de economische en sociale ontwikkeling van het platteland in Overijssel tussen de 15e en 
19e eeuw. Hij behandelt achtereenvolgens de bevolking, de beroepsstructuur, de vermogens, het 
landbouwareaal en de sociale stratificatie, het boerenbedrijf en de eigendom-pacht-verhoudingen. 
Enige jaren hierna verscheen op initiatief van de Culturele Raad voor Overijssel een wetenschappelijk 
handboek voor de geschiedenis van Overijssel, waarbij Slicher van Bath voorzitter van de redactie en 
medeauteur was.13 In tien hoofdstukken worden door verschillende deskundigen de bodem, pre- en 
protohistorie, de Middeleeuwen en de nieuwe geschiedenis, het waterschapsbeleid, taal en 
literatuur, bouwkunst en beeldende kunsten behandeld.  
 
Na het werk van Slicher van Bath werd lange tijd geen nieuw onderzoek gepubliceerd over de 
geschiedenis van het platteland in de provincie Overijssel. In 2001 wordt echter door C. Trompetter 
en J. Luiten van Zanden in Over de geschiedenis van het platteland van Overijssel (1500-1850) het 
beeld dat Slicher van Bath schetst van de Overijsselse plattelandssamenleving gedurende 1475-1800, 
als samenleving waarin stagnatie en crisis domineren, ter discussie gesteld.14 Trompetter en van 
Zanden laten in elf bijdragen zien dat de Overijsselse samenleving over het algemeen, en de 
landbouw in het bijzonder, veel dynamischer was dan Slicher van Bath dacht. In de studies worden 
daarvoor een aantal bronnen die door Slicher van Bath zijn gebruikt opnieuw geanalyseerd en 
worden nieuwe bronnen toegevoegd. Interessant aan dit werk zijn vooral de studies van Luiten van 
Zanden over de exploitatie van de gemene gronden in Oost-Nederland en de opheffing van de 
markgenootschappen in Salland.15 
 
  

                                                           
12 Slicher van Bath, 1972 (ongewijzigde heruitgave 1944), 2. 
13 Slicher van Bath et al., 1979 (ongewijzigde heruitgave 1970). 
14 Trompetter & Luiten van Zanden, 2001. 
15 Ibidem, 129-154. 
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In 2009 verscheen het proefschrift Reliëf in Tijd en Ruimte van R. van Beek, waarin verslag wordt 
gelegd van een interdisciplinair onderzoek naar bewoning en landschap van Oost-Nederland tussen 
de vroege prehistorie en de middeleeuwen.16 Het proefschrift is opgedeeld in drie delen. Het eerste 
deel biedt inzicht in de onderzoeksgeschiedenis en de archeologische kennisstand. In het tweede 
deel wordt de landschapsgenese van Oost-Nederland belicht aan de hand van nieuwe fysisch-
geografische kaarten. Hierbij deelt van Beek Oost-Nederland op in negen fysisch-geografische 
hoofdlandschappen op basis van landschapsgenese, geomorfologie, bodem en reliëf. Het voormalige 
heidegebied ten noorden van Radewijk wordt gerekend tot het stuwwal- en smeltwaterlandschap 
van Twente-west. Kenmerkend voor dit landschap zijn volgens van Beek de hoge stuwwallen van 
voornamelijk gestuwde preglaciale zanden en de grote smeltwatervlaktes. Het dekzandpakket 
beschrijft hij als relatief dun, met individuele zandkopjes.17 Verder wordt de bewoningsontwikkeling 
van Oost-Nederland in detail gereconstrueerd. Waarbij verschillen en overeenkomsten tussen 
verschillende gebieden worden aangewezen. Het laatste deel van het proefschrift heeft een 
thematische invalshoek. Er wordt aandacht besteed aan een selectie van belangrijke thema’s op het 
snijvlak van landschap en bewoning.18 
 
Een cultuurhistorisch overzicht van het Overijsselse Vechtdal verscheen in 2011. In het 
interdisciplinaire werk Cultuurhistorische atlas van de Vecht wordt aan de hand van verschillende 
thema’s de geschiedenis van het Vechtdal en haar bewoners beschreven vanaf het ontstaan van het 
Vechtdal. Het werk wordt rijk geïllustreerd aan de hand met onder andere historisch kaartmateriaal 
en foto’s en er komen verschillende bewoners aan het woord.  
 
Een jaar later verscheen de Landschappen van Overijssel ter ere van het 80-jarige jubileum van 
Landschap Overijssel.19 Hierin wordt een compleet overzicht gegeven van de verschillende 
landschappen binnen de provincie Overijssel. Bij elk van deze landschappen worden voorbeelden 
gegeven, welke verder worden toegelicht.  
 
Functioneren van het markegenootschap en de markeverdeling 
Bovenstaande studies geven veelal een overzicht van de ontwikkelingen die het platteland van 
Overijssel door hebben gemaakt, waarbij vaak ook gedeeltelijk aandacht wordt besteed aan het 
markegenootschap. Studies die zich volledig op het functioneren van het markegenootschap en de 
hierop volgende markeverdeling zijn echter ook uitgevoerd. Een belangrijke publicatie in het 
onderzoek naar de marken vormt bijvoorbeeld de Geschiedkundige atlas van Nederland uit 1919-
1925.20 Hierin zijn de historische markegrenzen binnen Groningen, Drenthe, Gelderland en Utrecht 
op kaart gezet. Bij iedere provincie zijn daarnaast apart de verrichtte onderzoeken gepubliceerd. Het 
onderzoek over de marken in Overijssel is afkomstig van G.A.J. van Engelen van der Veen. In zijn 
onderzoek verstrekt hij voor iedere marke afzonderlijk informatie over het aantal waren in de marke, 
de markerichter, de verdeling van de marke en de markegrenzen.21 
  

                                                           
16 Van Beek, 2009. 
17 Ibidem, 148-149. 
18 Ibidem, 629. 
19 Baan, I. et al., 2012. 
20 De Blok, Jonge van Ellemeet & Joosting, 1920. 
21 Engelen van der Veen, 1924. 
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In Mandegoed Schandegoed gaat Demoed verder in op de markeverdeling. Demoed benoemd dat in 
de literatuur naar de markeverdelingen in (Oost-)Nederland steeds veel aandacht wordt besteed aan 
de Markenwet van 1886 en dat de maatregelen voorafgaand aan deze wet onvoldoende onderkend 
zijn.22 In zijn onderzoek komt dan ook het proces van de markeverdelingen van voor deze wet aan de 
orde. Als voorbeeld hierbij is de marke van Azelo in ambt Delden genomen. Naast de markeverdeling 
wordt ook aandacht geschonken aan het oude landbouwsysteem op de oostelijke zandgronden, de 
wens tot ontginning van de woeste gronden en de ontginning van woeste gronden na de verdeling 
van de marken. 
 
Verder richtte G.H.P. Dirkx zich in …ende men sal van een erve ende goedt niet meer dan een trop 
schaepe holden… op de historische begrazing van de gemeenschappelijke weidegronden in 
Gelderland en Overijssel. Door met name gebruik te maken van marke-archieven heeft Dirkx 
geprobeerd een overzicht te geven in het functioneren van extensieve agrarische begrazing in het 
verleden. Hij onderzocht onder andere hoe intensief werd begraasd, wat voor soort veranderingen 
optraden in de loop der tijd (intensivering, extensivering, andere diersoorten), tot welke verandering 
in begroeiing dit leidde en of veranderingen in aard en intensiteit van begrazing veroorzaakt werden 
door economische of ecologische veranderingen.23 
 
Het onderzoek naar de heideontginningen 
De beschikbare literatuur over de jonge heideontginningen is in grote mate afkomstig uit de periode 
waarin de ontginningen plaats vonden. Na afloop van de zogenaamde ‘ontginningsgolf’, is nog maar 
relatief weinig geschreven over de heideontginningen. Dit geldt voor Nederland in het algemeen, 
maar zeker voor Overijssel. De belangrijkste publicaties, al dan niet wetenschappelijk, zullen 
hieronder behandeld worden, te beginnen bij publicaties ten tijde van de ontginningen. 
 
Literatuur ten tijde van de ontginningen (1880-1950) 
Wat opvalt bij de literatuur ten tijde van de ontginningen, is dat veel publicaties afkomstig zijn van 
instanties die nauw betrokken waren bij de ontginningen. Hoewel deze werken maar van weinig 
wetenschappelijke aard zijn en vaak het belang van ontginningen benadrukken, bevatten zij veel 
bruikbare informatie, afkomstig van mensen die direct betrokken waren bij de ontginningen.24 
Zo heeft de Nederlandsche Heidemaatschappij, die op verschillende manieren betrokken is geweest 
bij ontginningen door heel Nederland, een aantal verstrekkende geschriften uitgegeven. 
Eén van deze werken is het boek van H. Blink et al., dat in 1891 is uitgegeven door het hoofdbestuur 
van de Nederlandse Heidemaatschappij. In dit boek wordt, op basis van gegevens uit de “verslagen 
van de Hoofdcommissie voor de herziening der belastbare opbrengst van de ongebouwde 
eigendommen”, een overzicht gegeven van de toenmalige woeste gronden in Nederland.25 
Daarnaast is in 1938 De gulden spade uitgebracht ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de 
Nederlandsche Heidemaatschappij. Hierin komt aan de orde wat de Nederlandsche 
Heidemaatschappij in de loop der tijd heeft verricht voor de ontwikkeling van de bodemcultuur in 
Nederland. W.J. van Balen beschrijft hierbij hoe hij de Nederlandsche Heidemaatschappij op 
verschillende plaatsen in Nederland te werk heeft zien gaan.26 
Ook heeft de commissie Ontginning, van het Nederlandsch Landbouw-Comité, in 1895 een rapport 
gepubliceerd over de heideontginningen als middel voor het verbeteren van sociale toestanden. 
Hierin wordt een uiteenzetting gegeven van verenigingen die werkten aan het verbeteren van sociale 
toestanden, door het ter werk stellen van werklozen bij onder andere heideontginningen.27 

                                                           
22 Demoed, 1987, 12-13. 
23 Dirkx, 1997, 19. 
24 Thissen, 1993, 15. 
25 Blink, Vas Visser, Janssen, 1891. 
26 Van Balen, 1938. 
27 Nederlandsch Landbouw-Comité, 1895. 
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Verder werd in 1945 door de overheid, naar aanleiding van het tienjarig bestaan van de 
Cultuurtechnische Dienst, het boek Hoe Nederland groeide uitgegeven. In dit boek beschrijft H. 
Hermans hoe in Nederland vanaf omstreeks 1800 tot dan toe bodemwinning en bodemverbetering 
had plaats gevonden.28 
 
Een aantal publicaties van meer wetenschappelijke aard zijn verschenen in het Nederlands 
wetenschappelijke tijdschrift ‘de Economist’. Zo verscheen in dit tijdschrift in 1862 een artikel over 
de vraag of spoorwegen op ‘woeste gronden’ zouden moeten worden aangelegd en wat de gevolgen 
hiervan zouden zijn op ontginning van deze gronden. De aanleiding voor dit artikel was de wet tot 
aanleg van spoorwegen, waardoor verschillende spoorwegen, waaronder de spoorweg van Arnhem 
naar de IJsselsteden, op vruchtbare gronden zouden worden aangelegd en zo onttrokken zouden 
worden aan de cultuur.29 In 1886 verscheen in datzelfde tijdschrift een artikel waarin de 
wenselijkheid van heideontginningen als middel van werkverschaffing werd onderzocht.30 
 
Een andere belangrijke wetenschappelijke publicatie betreft het proefschrift de economische 
betekenis van ontginningen van B. de Hoogh. Hierin brengt de Hoogh de ontginningen in relatie met 
een groeiende bevolking en economie. De grote hoeveelheid statistische informatie die wordt 
verschaft over de agrarische sector en de afname van woeste gronden ten tijde van de ontginningen, 
maakt zijn onderzoek erg bruikbaar voor de bestudering van heideontginningen.31 
Verder kwam Droesen in 1927 met een dissertatie over de ontginning van ‘gemeentegronden’, ofwel 
de markegronden, in Noord-Brabant en Limburg.32 Hierin beschrijft Droesen de geschiedenis, de 
rechtstoestand en het gebruik van de gemeenschappelijke gronden in Noord-Brabant en Limburg. 
Vervolgens komt de ontginning van deze gronden aan de orde. Ten slotte beschrijft H. Blink, in het 
boek Woeste gronden, ontginning en bebossing in Nederland voormaals en thans, hoe ontginning en 
drooglegging tot dan toe heeft geleid tot toename van cultuurgrond. Echter heeft dit boek een 
minder wetenschappelijke inslag.33 
 
Literatuur na de ontginningsgolf (1940-heden) 
Na een periode van grootschalige ontginning is lange tijd weinig wetenschappelijk onderzoek verricht 
naar heideontginningen. Pas vanaf eind jaren ´70 zijn enkele studies gepubliceerd die het benoemen 
waard zijn. Het gaat om regionale studies, vooral gericht op het zuiden van Nederland. 
Zo kwam J.C.M. Klaver in 1979 met een verslag van zijn onderzoek naar de ontginningsgeschiedenis 
van de Noord-Brabantse Peel. Hierin richtte Klaver zich op de rol die de Nederlandse 
Heidemaatschappij heeft gespeeld bij de grootschalige ontginningen in de Peel.34 
Slechts een jaar later, in 1980, kwamen C.E.H.M. Peters en P. Hollenberg met een studie die zich 
wederom richtte op ontginningen in de Peel. In deze studie werd echter vooral aandacht geschonken 
aan de verschillende vormen van ontginning die plaats hadden gevonden in de Peel gedurende de 
negentiende eeuw. De grootschalige heideontginningen uit de twintigste eeuw komen slechts kort 
aan bod.35 
 
  

                                                           
28 Hermans, H., 1945. 
29 Anoniem, 1862.  
30 Löhnis, 1886. 
31 De Hoogh, 1932. 
32 Droesen, 1927. 
33 Blink, 1929. 
34 Klaver, 1979. 
35 Hollenberg & Peters, 1980. 
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Een aantal jaar later, in 1989, kwam dr. Ir. J.A. Hendrikx met zijn brede manuscript over de wijze 
waarop de ontginning en occupatie in Nederland, gericht op het agrarisch grondgebruik, tot stand is 
gekomen. Hierin geeft Hendrikx een beschrijving in chronologische volgorde van de vormende 
krachten en processen die tot de huidige agrarische cultuurlandschappen hebben geleid en de wijze 
waarop ze aan de hand van voorbeelden worden herkend. Naast dat een hoofdstuk wordt gewijd aan 
de heideontginningen op de zandgronden, komt ook de hieraan voorafgaande markeverdeling aan 
de orde.36 
 
Hierop volgde het proefschrift van P.H.M. Thissen over de jonge heideontginningen in drie Brabantse 
Peelgemeenten. Hierin geeft Thissen aan dat het cultuurhistorisch onderzoek naar de 
heideontginningen tot dan toe te oppervlakkig is gebleven. Het gaat vaak om kaartvergelijkingen, 
waarbij maatschappelijke achtergronden niet werden onderzocht of onderbelicht blijven.37 
Volgens Thissen is ontginning een typisch sociaalgeografisch proces: het omvat een maatschappelijke 
en een daarmee samenhangende landschappelijke kant. Ontginning betekende een diepe ingreep in 
de sociaal-ruimtelijke verhoudingen.38 In zijn proefschrift beschrijft Thissen dan ook de relatie tussen 
modernisering van plattelandsgemeenschappen en de ontginning van heide in de Noord-Brabantse 
Peel. Hierbij brengt Thissen een ordening van ontginningslandschappen naar vormkenmerken en 
maatschappelijke criteria.39 
 
Slechts een jaar later volgende de volgende publicatie van Thissen over de regionale verscheidenheid 
in heideontginningslandschappen. In dit artikel, dat verscheen in Jonge landschappen 1800-1940, 
gaat Thissen in op de regionale verschillen in onder andere tijdvak van de ontginningen, de 
betrokken actoren, grondgebruik na de ontginningen en de schaal van ontginningen. Daarnaast 
wordt ingegaan op de kenmerken van de nieuw ontstane landschappen.40 
 
Recent zijn bij het Kenniscentrum Landschap van de Rijksuniversiteit Groningen enkele 
masterscripties verschenen waarin heideontginningen in verschillende gebieden worden behandeld. 
Zo verscheen in 2017 de scriptie van S. van den Wittenboer over de manier waarop de agrarische 
moderniseringen het platteland van Twente hebben veranderd tussen 1800 en 1985 en hoe deze 
veranderingen werden beleefd.41 Hoewel dit werk zich niet specifiek richt op de heideontginningen, 
worden deze wel behandeld. Wittenboer schetst in haar scriptie eerst een beeld van het landschap 
rond 1800, om vervolgens in te gaan op de verdeling van de markegronden tussen 1800 en 1890, 
waarna de ontginningen van de woeste gronden (1891-1954) en de ontwikkelingen tussen 1955 en 
1985 worden behandeld. Bij ieder onderdeel geeft Wittenboer de historische context, de agrarische 
ontwikkelingen, een reconstructie van het fysieke landschap en de landschapsbeleving. 
  

                                                           
36 Hendrikx, 1989. 
37 Thissen, 1993, 11. 
38 Thissen, 1993, 15. 
39 Thissen, 1993. 
40 Thissen, 1994. 
41 Wittenboer, 2017. 
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Hierop volgde de masterscriptie van H.H. Kijk in de Vegte, waarin Kijk in de Vegte verslag doet van 
zijn detailstudie naar een voormalig heidegebied in Zuidwest-Drenthe tussen Pesse, Echten, Ruinen 
en Koekange (Zuidwest-Drenthe).42 Het betreft een vergelijkend onderzoek naar de actoren, het 
ontwerp, de organisatie en de uitvoering van de ontginningen in Zuidwest-Drenthe tussen 1860 en 
1970. De ruimtelijke variatie binnen dit jonge heideontginningslandschap en de achterliggende 
factoren die deze variatie hebben veroorzaakt staan hierbij centraal. Kijk in de Vegte behandeld 
achtereenvolgens de particuliere ontginningen, de ontginningen door Staatsbosbeheer en de 
Ontginningen door N.V. Lantschap Drenthe en De Drie Provinciën. Verder wordt aandacht besteed 
aan het huidige landschap en de toekomst daarvan. 
 
Ten slotte verscheen recent de masterscriptie Hoe de heide van Enter verdween van R.L. hooge 
Venterink. Deze scriptie betreft een studie naar de langetermijnontwikkeling van het Enterse heide- 
en heideontginningslandschap over de periode 1800-1987. Centraal hierin staan de ruimtelijke 
variatie en fasering van de heideontginningen van Enter in de periode 1800-1987 met de voor de 
ontginningen bepalende fysieke en sociaal-economische achtergronden.43 
 
Lokale studies: Historische vereniging Hardenberg en omstreken 
Het onderzoek dat is uitgevoerd binnen het studiegebied is zeer beperkt te noemen. Uit de 
gelederen van de Historische Vereniging Hardenberg en omstreken zijn een aantal boeken 
verschenen over de geschiedenis van Radewijk. Zo wordt in Het boek van Roke, de geschiedenis van 
Radewijk en haar bewoners, de historie van Radewijk beschreven.44 Het is een rijke bron van 
informatie over de oude boerenerven en de vroege geschiedenis van Radewijk. Het boek van Roke 
besteedt echter wat minder aandacht aan de ontginningen na de ontsluiting van de woeste gronden 
van het Radewijker Veld- en Veen. In hetzelfde jaar kwam De chronologie van Roke, zeven eeuwen 
geschiedenis van Radewijk op schrift uit.45 Dit boekwerk bevat een serie gebeurtenissen, welke 
beginnen in het jaar 1300 en eindigen in het begin van het nieuwe millennium. Het werk is 
verschenen na een tien jaar durend stamboomonderzoek naar verschillende Radewijker families. 
Ook hebben zij enkele artikelen gepubliceerd in het tijdschrift van deze vereniging Rondom den 
Herdenbergh. Zo kwam E. Wolbink met een artikel over de scheiding van de marke Gramsbergen, 
Loozen en Radewijk.46 
 
In het kader van de voorbereiding op de ruilverkavelingen verscheen in 1962 een onderzoek naar de 
huidige en te verwachten bedrijfsgroottestructuur in de ruilverkaveling Hardenberg-oost, waar de 
voormalige Radewijker Veld- en Veengronden ook onder vallen.47 Hierin worden verschillende 
statistieken over deze gebieden verschaft over onder andere bevolkingsgroei, beroepen de 
grondgebruikers en het oppervlakte cultuurgrond, wat dit rapport erg bruikbaar maakt. Daarnaast 
worden historische ontwikkelingen beschreven.  

                                                           
42 Kijk in de Vegte, 2018. 
43 Hooge Venterink, 2018, 22. 
44 Wolbink et al., 1999. 
45 Wolbink, 1999. 
46 Wolbink, 2005. 
47 Veldhuis, van der Linden & Strick, 1962. 



18 
 

1.3 Probleemstelling 
 
Uit voorgaande is gebleken dat er nog weinig bekend is over de wordingsgeschiedenis van het jonge 
heideontginningslandschap ten noorden van Radewijk. Hoewel de gemeente Hardenberg in 
zogenaamde Landschapsidentiteitskaarten kenmerken van het gebied heeft beschreven, zoals 
grondgebruik, bebouwings- en beplantingsstructuren, komt slechts erg beperkt naar voren welke 
oorzaken ten grondslag liggen aan het ontstaan van deze kenmerken. Door de wordingsgeschiedenis 
beter te begrijpen kan uiteindelijk betere afwegingen gemaakt worden over inrichting van het gebied 
in de toekomst. 
 
Centraal in dit onderzoek staan daarom de veranderingen in ruimtelijke opbouw die het landschap 
ten noorden van Radewijk vanaf ongeveer 1830 heeft doorgemaakt en de landschappelijke en 
maatschappelijke oorzaken die hieraan ten grondslag lagen. Hierbij komen de rol van het landschap 
voorafgaand aan de heideontginningen, het heideontginningsproces, de betrokkenen actoren en de 
hierop volgende ruilverkavelingen aan de orde. 
 
De centrale vraag van dit onderzoek luidt als volgt: 
Hoe kan de ruimtelijke opbouw van het voormalige heidegebied ten noorden van Radewijk verklaard 
worden vanuit de landschappelijke uitgangssituatie, het heideontginningsproces, de betrokken 
actoren en de ruilverkavelingen? 
 
Doelstelling 
Het doel van dit onderzoek is om de veranderingen in ruimtelijke structuur die het landschap ten 
noorden van Radewijk vanaf het begin van de 19e eeuw heeft doorgemaakt te verklaren.48 Dit moet 
vervolgens handvatten geven om goed doordachte keuzes te maken over toekomstige 
ontwikkelingen in het gebied, waarbij de eigen identiteit van het gebied gewaarborgd wordt. 
  

                                                           
48 In paragraaf 1.5 wordt toegelicht wat onder ‘ruimtelijke structuur’ wordt verstaan. 
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1.4 Afbakening van het onderzoek 
 
Ruimtelijke afbakening 
Heideontginningen hebben een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van het landschap ten 
noorden van Radewijk. De wordingsgeschiedenis van het gebied gaat echter verder terug. De 
ruimtelijke structuur zoals deze in het gebied gevormd is hangt namelijk ook samen met historische 
markegrenzen. Daarnaast vormde de scheiding van de marken in de negentiende eeuw het startpunt 
voor de ontginning van heide (hoofdstuk 2.4). Er is daarom gekozen om de marke waarin het 
heidegebied ten noorden van Radewijk lag als ruimtelijke afbakening van het studiegebied te nemen. 
Dit betreft de marke Gramsbergen, Loozen en Radewijk. 
 
De marke Gramsbergen, Loozen en Radewijk bestond uit een langgerekt stuk land dat vanuit het 
noordwesten naar het zuidoosten liep. Volgens de inventaris van de markearchieven in het Historisch 
Centrum Overijssel lag de marke in zowel de gemeente Ambt-Hardenberg als in de gemeente 
Gramsbergen en werd het begrensd door de rivier de Vecht, de marken Holtheme-Den Velde en 
Baalder-Hardenberg en door Duits gebied.49 Om kennis te verkrijgen over de exacte grenzen van de 
marke zijn deze gereconstrueerd op basis van een overzichtskaart uit het onderzoek van H.B. 
Demoed naar de markeverdeling van Oost-Nederland en een uitgave van Martinus Nijhoff, waarin de 
markegrenzen worden weergegeven zoals deze aan het einde van de 19e eeuw bestonden.50 In figuur 
1.1 is te zien hoe de markegrens van de marke Gramsbergen, Loozen en Radewijk ongeveer gelopen 
moet hebben. Op basis van deze grens, had de totale marke een oppervlakte van circa 1782 hectare. 
 
Chronologische afbakening 
De tijdsperiode waarin onderzoek wordt gedaan strekt zich uit van 1830 tot heden. Er is gekozen 
voor 1830 als startpunt omdat in deze periode de oudste gedetailleerde kaart van het studiegebied 
verscheen, de kadasterkaart uit 1832. Aan de hand van deze kaart kan een goed beeld geschetst 
worden van de ruimtelijke opbouw van het landschap voorafgaand aan de heideontginningen. Het 
eindpunt is de ruilverkaveling van het gebied, wat de laatste ingrijpende verandering is geweest aan 
de ruimtelijke opbouw van het gebied en waarbij tevens de laatste heide is verdwenen. 
 
Thematische afbakening 
Het onderzoek richt zich op de veranderingen in ruimtelijke structuur die het studiegebied heeft 
doorgemaakt in de periode 1830-heden. De veranderingen in ruimtelijke structuur worden verklaard 
aan de hand van de volgende thema’s: de landschappelijke uitgangssituatie, het 
heideontginningsproces, de betrokken actoren en de ruilverkavelingen. 
 
  

                                                           
49 HCO, toegangsnummer 0025, inventarisnummer 18147. 
50 Demoed, 1987, 12-13; De Blok, Jonge van Ellemeet & Joosting, 1920. 
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Figuur 1.1 Afbakening onderzoeksgebied volgens de markegrenzen van de marke Gramsbergen, 

Loozen en Radewijk zoals deze aan het begin van de 19e eeuw bestonden.   

1829 

2015 
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1.5 Theoretisch kader 
 
Verandering ruimtelijke opbouw 
In deze studie staan de veranderingen in ruimtelijke opbouw die het landschap heeft doorgemaakt 
centraal. Daarbij kan het gaan om veranderingen in verkavelingsstructuur, bebouwing, het wegen- en 
waterlopenpatroon en beplantingsstructuren. Geprobeerd wordt om de waargenomen 
veranderingen te verklaren vanuit de landschappelijke uitgangssituatie, het heideontginningsproces, 
de betrokken actoren en de ruilverkavelingen. Het zwaartepunt ligt daarbij op het 
heideontginningslandschap. Deze ‘lagenbenadering’ is gebaseerd op het schrijven van een 
landschapsbiografie, waarbij ervan uit wordt gegaan dat ieder tijdvak het landschap op een andere 
manier heeft beïnvloed.  
 
Landschappelijke uitgangssituatie 
Met de landschappelijke uitgangssituatie wordt de fysisch-geografische-, culturele- en sociale situatie 
van het landschap aan het begin van de negentiende eeuw bedoeld. De landschappelijke 
uitgangssituatie heeft een onmiskenbare invloed gehad op het heideontginningsproces, de 
betrokken actoren en uiteindelijk ook op de ruimtelijke opbouw van het hedendaagse landschap. 
 
Heideontginningsproces en betrokken actoren 
Er zijn verschillende typen heideontginningen te benoemen, die elk een ander landschap 
resulteerden. In zijn proefschrift beschrijft Thissen vijf verschillende ontginningen, met eigen 
kenmerken wat betreft vorm en maatschappelijke achtergrond: 

1. Keuterontginningen: deze ontginningen kwamen al halverwege de negentiende eeuw voor, 
toen de heide nog volop in gebruik was door de landbouwers. Het waren relatief 
kleinschalige ontginningen, mede door de gering beschikbare technische en financiële 
middelen. De keuterontginningen leverden uiteindelijk een kleinschalige landschap op, met 
veel perceelrandbegroeiing en kleine keuterboerderijtjes.51 

2. Landgoederenontginningen: werden met name tussen 1900-1920 uitgevoerd in opdracht van 
industriëlen en andere kapitaalbezitters, vaak op initiatief van de Nederlandsche 
Heidemaatschappij. Het ging om grootschalige ontginningen in het hart van de heidevelden. 
Er ontstond een grootschalig landschap met bosopstanden en landbouwgrond, waarin 
tamelijk veel perceelsrandbegroeiing voorkwam en met verspreid zeer grote 
landbouwbedrijven.52 

3. Boerenuitbreidingsontginningen: deze ontginningen concentreerden zich aan de randen van 
de heidevelden, deels in dezelfde periode als de landgoedontginningen. Het waren de 
plaatselijke boeren die zelf de schop ter hand namen voor het aanmaken van bouwland en 
grasland. Dit leidde tot kleinschalige landschappen met perceelrandbegroeiing, met vrijwel 
geen bebouwing.53 

4. Gemeentelijke- en staatsheidebebossing: vonden voornamelijk plaats in de jaren dertig als 
onderdeel van de werkverschaffing. Ze stonden volledig onder leiding van de overheid. Zowel 
de gemeenten als de Nederlandse Staat investeerden in dit soort projecten. De bossen 
bestonden voornamelijk uit grove den, aangeplant in grote regelmatige percelen.54 

5. Planmatige boerenontginning: werden ook in hoge mate gestuurd door de overheid. Boeren 
uit de omgeving kregen onder bepaalde voorwaarden toegang tot te ontginnen grond, waar 
zij een bedrijf konden stichten van een vooraf vastgestelde grootte. In verhouding tot de 
keuterontginningen kwam maar weinig perceelrandbegroeiing voor.55 

                                                           
51 Thissen, 1993, 295.  
52 Ibidem, 295. 
53 Ibidem, 295. 
54 Ibidem, 295. 
55 Ibidem, 295. 
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De hoeveelheid en het karakter van de ontginningen verschilde per regio. Op basis van beschikbare 
literatuur en het raadplegen van deskundigen heeft Thissen voor verschillende regio’s de 
belangrijkste karakteristieken onderzocht. De belangrijkste uitkomsten zijn opgenomen in een tabel 
(tabel 1.1). Thissen stelt dat door de complexe structuur van het landschap van Overijssel 
(beschreven onder landschappelijke uitgangssituatie) en het ontbreken van voldoende schriftelijke 
gegevens lastig is greep te krijgen op de relevante ontwikkelingen wat betreft heideontginningen in 
deze streken. De omvangrijkste ontginningen vonden plaats na 1910, maar gedurende de gehele 
negentiende eeuw al was er een gestage stroom van vrij aanzienlijke ontginningen.56 De gronden 
werden tamelijk vaak ontgonnen tot bos en dan voornamelijk op landgoederen en door de staat in 
werkverschaffing. Landbouwontginning was echter de hoofdzaak, zowel op landgoederen als op 
boerengrond. Keuternederzettingen in de heide zoals die op vele plaatsen in Brabant en Drenthe is 
aangetroffen vond in Overijssel veel minder plaats. 
 

Streek Zwaartepunt 
ontginningen 

Grondgebruik 
na 
ontginningen 

Actoren Invloed 
overheid 

Schaal 
ontginningen 

Drenthe 1920-1960 landbouw en 
bos 

b,o sterk groot 

Salland/Twente/Achterhoek 1910-1940 landbouw/ 
bos 

g/b zwak klein 

Veluwe 1850-1940 bos g,o sterk groot 

Brabant 1920-1960 landbouw,bos b/g/o sterk wisselend 

Limburg ?-1940 landbouw/bos b,g zwak Groot 

*b: boer, o: overheid, g: particuliere grootgrondbezitter 
/: van gelijkwaardig belang, ,: na komma is minder van belang 

 
Tabel 1.1 Eigenschappen van de heideontginningen in verschillende regio’s van Nederland, 

volgens Thissen. 
 
Ruilverkavelingen 
In Veranderend cultuurlandschap wordt de ruilverkaveling de belangrijkste oorzaak van 
landschapsveranderingen tussen 1950 en 1980 genoemd. Terwijl veel beplantingen in 
ruilverkavelingsgebieden zijn verdwenen is tegelijkertijd in het kader van landschapsplannen nieuwe 
beplanting aangelegd (erfbeplantingen, wegbeplantingen, strookvormige beplantingen, nieuwe 
natuurterreinen, bosjes e.d.)57 Daarnaast zijn vele onverharde wegen zijn in het kader van 
ruilverkaveling verdwenen of verhard.58 
 
Thissen stelt dat met name door de ruilverkaveling en de opkomst van de intensieve pluimvee- en 
varkenshouderij veel vormverschillen tussen de verschillende ontginningslandschappen sterk zijn 
verminderd. Vooral de verschillen tussen de landschappen van de keuterontginningen, de boeren-
uitbreidingsontginningen en de planmatige-boerenontginningen zijn volgens hem sterk op elkaar 
gaan lijken. Toch zijn er nog karakteristieke verschillen, vooral tussen het landschap van de 
landgoedontginningen wanneer deze onder grootgrondbezit zijn gebleven en andere vormen van 
ontginningslandschappen.59 
  

                                                           
56 De Wit, 1989, 14-15 
57 Dijkstra et al., 1997, 17. 
58 Ibidem, 38 
59 Thissen, 1993, 295. 
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1.6 Onderzoekthema’s en onderzoeksvragen 
 
Om de probleemstelling te kunnen beantwoorden, is het onderzoek opgesplitst in een drietal 
thema´s, waarbij elk thema een andere onderzoeksperiode behandeld. De thema’s kennen een 
aantal onderzoeksvragen, welke betrekking hebben op het studiegebied in de periode 1830-heden. 
 
Thema A: Natuurlijke ondergrond, cultuurlandschap en sociale organisatie 

 
Onderzoeksvraag 1: Welke ruimtelijke opbouw en samenstelling kende het natuurlijke landschap 

van de marke Gramsbergen, Loozen en Radewijk, voorafgaand aan de 
ontginningen? 

 
In deze onderzoeksvraag staat met name de fysische geografie centraal. Er wordt onder andere 
aandacht besteed aan geologische, geomorfologische en bodemkundige processen die plaats hebben 
gevonden en hoe deze processen de basis voor het landschap van de marke Gramsbergen, Loozen en 
Radewijk hebben gelegd. Dit is onder andere van belang om het de toestand en het gebruik van de 
gronden voorafgaand aan de ontginningen te begrijpen.  
 
Onderzoeksvraag 2: Hoe is het landgebruik en de bewoning van het studiegebied tot aan de 

oprichting van de marke ontwikkeld? 
 
Bij deze vraag staat de opbouw van het cultuurlandschap tot aan de oprichting van de marke 
centraal. Hierbij wordt, door gebruik te maken van historische, toponymische, geomorfologische en 
archeologische gegevens, een beeld geschetst van de ontwikkeling van de bewoning en het 
landgebruik voorafgaand aan de ontginningen.  
 
Onderzoeksvraag 3:  Hoe werden de gronden binnen de marke Gramsbergen, Loozen en Radewijk 

beheerd en gebruikt tot 1862 en hoe zijn de markegronden verdeeld onder de 
rechthebbenden?  

 
In deze onderzoeksvraag staat het functioneren van het markegenootschap centraal. Er wordt onder 
andere onderzocht wat de gemene gronden waren binnen de marke, wie rechten had op deze 
gemene gronden en hoe deze gronden in gebruik waren. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de 
verdeling van de marke aan het eind van de negentiende eeuw. Wat de drijvende krachten 
hierachter waren en hoe de verdeling uiteindelijk heeft plaatsgevonden. 

 
Thema B: Voorbereiding en uitvoering van de ontginningen 
 
Onderzoeksvraag 4: Welke fasering is zichtbaar in het de ontginning van de marke? 
 
In deze onderzoeksvraag wordt bekeken welke gronden als eerst zijn ontgonnen en welke gronden 
hierop volgden. Hierbij wordt gekeken welke economische, bodemkundige en geomorfologische 
factoren hier ten grondslag aan lagen. 
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Onderzoeksvraag 5: Hoe was de organisatie en uitvoering van de ontginningen opgebouwd? 
 
Thissen benoemd in zijn proefschrift verschillende typen jonge heideontginningen.60 Het verschilde 
per type ontginning welke actoren betrokken waren, wat de schaal van de ontginningen was en 
waarom tot ontginning over werd gegaan. In deze onderzoeksvraag wordt onderzocht welke partijen 
betrokken waren bij de ontginningen in de marke Gramsbergen, Loozen en Radewijk en hoe de 
verhoudingen waren tussen deze partijen was. Wie hadden bijvoorbeeld de gronden in bezit en 
waren dit ook degenen die tot ontginning over gingen? Daarnaast wordt aandacht besteed aan de 
wijze waarop de grond is ontgonnen.  
 
Onderzoeksvraag 6: Hoe zag de ruimtelijke opbouw van de marke er uit na ontginning en welke 

elementen zijn het gevolg van de actoren en uitvoeringspraktijken van de 
ontginningen? 

 
In deze onderzoeksvraag staat het landschap dat ontstaan is als gevolg van de ontginningen centraal. 
Hierbij wordt aandacht besteed aan zaken als verkavelingspatronen, wegenstructuren, watergangen, 
bebouwingsstructuren en beplantingsstructuren. Dit is belangrijk om te weten om uiteindelijk 
antwoord te kunnen geven op de vraag hoe het ontginningsproces en de betrokken actoren het 
huidige landschap hebben beïnvloed. 
 
Thema C: Het landschap na de ontginningen 
 
Onderzoeksvraag 7: Hoe hebben de ruilverkavelingen het landschap na de ontginningen 

veranderd? 
 
Bij deze onderzoeksvraag wordt ingegaan op de organisatie van de ruilverkavelingen en de manier 
waarop de ruilverkavelingen uiteindelijk het heideontginningslandschap hebben veranderd. 
 
Onderzoeksvraag 8: Hoe is de huidige ruimtelijke structuur van het landschap opgebouwd en 

welke elementen van het natuurlijke landschap, het ontginningsproces, de 
betrokken actoren en de ruilverkavelingen zijn hier zichtbaar in? 

 
Deze onderzoeksvraag gaat in op het hedendaagse landschap. Er wordt ingegaan op de opbouw van 
het huidige landschap en de aanwezige relicten van verschillende tijdslagen, waaronder het 
natuurlijke landschap, de heideontginningen en de ruilverkavelingen.  

                                                           
60 In paragraaf 1.5 worden de verschillende typen beschreven. 



25 
 

1.7 Bronnen en onderzoeksmethoden 
 
In deze paragraaf worden de belangrijkste geraadpleegde bronnen en toegepaste methoden per 
thema toegelicht. Een volledig overzicht van alle gebruikte bronnen is te zien in de literatuurlijst 
achterin de scriptie. 
 
Thema A: Natuurlijke ondergrond, cultuurlandschap en sociale organisatie 
 
Om een goed beeld te krijgen van de natuurlijke ondergrond van het studiegebied is ten eerste 
gebruik gemaakt van de diepteboringen van het TNO.61 Aan de hand van deze boringen kon een 
geologische doorsnede van het gebied worden gegeven. Aan de hand van aanvullende literatuur over 
de verschillende aardlagen kon een volledig geologisch overzicht worden gegeven.62 
Daarnaast waren een geomorfologische kaart, een hoogtekaart en een bodemkundige kaart 
beschikbaar voor het studiegebied.63 Door deze kaarten aan elkaar te koppelen en toe te lichten aan 
de hand van aanvullende literatuur en archieven, kon het gebied worden ingedeeld in verschillende 
landschappelijke eenheden. 
 
De opbouw van het negentiende-eeuwse landschap kon worden achterhaald door gebruik te maken 
van de kadasterkaart uit 1832.64 Aan de hand van deze kaart kan een duidelijk beeld worden 
geschetst van het grondgebruik in het studiegebied. Om de ruimtelijke opbouw zichtbaar te maken is 
met behulp van ArcGIS de verkaveling, wegenstructuur en waterlopenstructuur ingetekend op deze 
kaart. Om deze landschappelijke structuur te verklaren is aanvullend gebruik gemaakt van historische 
kaarten, archiefonderzoek en literatuuronderzoek.65 
 
Het functioneren van het markegenootschap is voornamelijk onderzocht aan de hand van 
archiefonderzoek. Zo is bij de archieven het Historisch Centrum Overijssel informatie gewonnen over 
de verdeling van de woeste gronden. Bij archief van de gemeente Hardenberg is onder andere 
informatie over het gebruik van de woeste gronden gevonden. Daarnaast leverde de kadastrale kaart 
uit 1832, raadpleegbaar via www.hisgis.nl, informatie op over de ligging van de markegronden.  
 
Thema B: Voorbereiding en uitvoering van de ontginningen 
 
Om een landschappelijke reconstructie te maken van het ontginningsproces, is gebruik gemaakt van 
opeenvolgende kadastrale- en topografische kaarten. Het gaat om kadastrale kaarten uit 1862 en 
1880 en topografische kaarten uit 1906, 1912, 1929, 1935 en 1975. Met behulp van het 
tekenprogramma ArcGIS zijn de ontgonnen gebieden tussen iedere opvolgende kaart ingetekend. De 
ingetekende veranderingen in het studiegebied zijn vervolgens gekoppeld aan de geomorfologische- 
en bodemkundige kaarten om te kijken of een verband van de fasering met de toestand van de 
ondergrond te ontdekken valt. 
 
  

                                                           
61 Dinoloket, geraadpleegd op 18 juni 2018. 
62 Belangrijke werken zijn onder andere: Stouthamer et al., 2015 & Pierik, 2013. 
63 Alterra, 2008; Stichting voor Bodemkartering, 1989. 
64 www.HISGIS.nl 
65 Historische kaarten: Huguenin kaart, TMK, Bonnebladen 1901, Archieven: gemeentearchief gemeente 
Hardenberg, archieven Historisch Centrum Overijssel, Belangrijke literatuur: Neefjes et al., 2011 & Wolbink, 
1999.  
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Het onderzoek naar de organisatie en uitvoering van de ontginningen is voornamelijk opgebouwd uit 
archiefonderzoek, in combinatie met literatuuronderzoek, kadastraal onderzoek en bestudering van 
topografische kaarten. Daarnaast zijn een aantal mensen geïnterviewd: 

- Oldehinkel, H., landschapsontwerper en boer in Radewijk; 
- Smit, J., lokaal historicus bij de Historische Vereniging Hardenberg en omstreken; 
- Veen, van der, G.J., inwoner en voormalig boer in Radewijk; 
- Woertel, J., inwoner en voormalig boer in Radewijk. 

 
Om te achterhalen hoe het landschap na de ontginningen was opgebouwd, is voor een groot deel 
gebruik gemaakt van een topografische kaart uit 1965. Hierop zijn wederom de elementen van de 
ruimtelijke structuur ingetekend met behulp van ArcGIS. Dit is aangevuld met archiefonderzoek en 
informatie uit voorgaande onderzoeksvragen, om zo in beeld te brengen welke elementen te 
relateren zijn aan de actoren en uitvoeringspraktijken van de ontginningen. 
 
Thema C: Het landschap na de ontginningen 
 
Informatie over de organisatie van de ruilverkavelingen in het studiegebied is voornamelijk 
gewonnen uit het archief van de gemeente Hardenberg. Hierin zijn de belangrijkste rapporten en 
kaarten met betrekking tot de ruilverkavelingen te vinden. Om de invloed van de ruilverkavelingen 
op het landschap te bepalen, zijn vervolgens de ruimtelijke elementen op een topografische kaart uit 
1990 ingetekend. 
 
Om uiteindelijk de invloed van het natuurlijke landschap, het ontginningsproces, de betrokken 
actoren en de ruilverkavelingen te bepalen, zijn de aanwezige wegen, watergangen, verkaveling, 
bebouwing en beplanting ingetekend op een huidige topografische kaart. De resulterende kaart is 
vervolgens vergeleken met de uitkomsten van voorgaande hoofdstukken. Om een indruk te geven 
hoe elementen uit verschillende tijdslagen tot uiting komen in het studiegebied, is tevens gebruik 
gemaakt van veldonderzoek. Hierbij zijn foto’s gemaakt om een goede indruk te krijgen.  



27 
 

2 Het landschap rond Radewijk voorafgaande aan de 

heideontginningen 
 

2.1 Inleiding 
 
In 1832, bij de invoering van het kadaster, werd een groot gedeelte van het grondgebied van de 
marke Gramsbergen, Loozen en Radewijk nog als heidegrond opgemeten. Sinds de mens dit 
landschap is gaan ontginnen, is het landschap echter erg veranderd. Zo zijn de uitgestrekte 
heidevelden door ontginningen volledig verdwenen. Toch is het interessant om te weten hoe het 
oorspronkelijke landschap er uitzag voordat de jonge heideontginningen begonnen en hoe het 
landschap toentertijd in gebruik was. Het oorspronkelijke landschap vormt namelijk de basis voor het 
huidige cultuurlandschap. Om verbanden te kunnen leggen tussen het huidige landschap en het 
oorspronkelijke natuur- en cultuurlandschap, is het belangrijk om een goed beeld te hebben van het 
oorspronkelijke landschap. 
 
In dit hoofdstuk wordt allereerst geprobeerd om een beeld te schetsen van de natuurlijke 
ondergrond voorafgaand aan de ontginningen. De ondergrond vormt namelijk de basis voor zaken als 
vegetatie, afwatering, maar ook bewoonbaarheid en menselijk gebruik. Bij de natuurlijke ondergrond 
wordt aandacht besteed aan de geologische opbouw, de bodemgesteldheid, het reliëf en de 
hydrologische situatie. Daarna komt de opbouw van het historische cultuurlandschap voorafgaand 
aan de ontginningen aan bod. Hierbij komt de manier waarop verschillende onderdelen van het 
gebied in gebruik waren aan bod. Ten slotte wordt de maatschappelijke situatie behandeld, waarbij 
de rechtstoestand binnen de marke centraal staat. Aan de hand hiervan wordt antwoord gegeven op 
de volgende onderzoeksvragen: 

- Welke ruimtelijke opbouw en samenstelling kende het natuurlijke landschap van de marke 
Gramsbergen, Loozen en Radewijk, voorafgaand aan de ontginningen? 

- Hoe is het landgebruik en de bewoning van het studiegebied tot aan de oprichting van de 
marke ontwikkeld? 

- Hoe werden de gronden binnen de marke Gramsbergen, Loozen en Radewijk beheerd en 

gebruikt tot 1862 en hoe zijn de markegronden verdeeld onder de rechthebbenden?  

2.2 Natuurlijke ondergrond 
 
Geologie van de streek 
Fysisch-geografisch gezien maakt Radewijk deel uit van de lage zandgronden van het noordelijk 
zandgebied. Het gebied wordt omgeven door de hoogveenontginningsgebieden van Hoogeveen en 
Dedemsvaart in het noorden en Vriezenveen in het zuiden.66 Voor de natuurlijke ondergrond van 
Radewijk en omstreken zijn de geologische en geomorfologische processen uit het Midden- en Laat-
Pleistoceen bepalend geweest. Met name de periode vanaf de voorlaatste ijstijd, de Saale ijstijd, of 
ook wel het Saalien, heeft de ondergrond in grote mate gevormd. Echter bevinden zich in de relatief 
ondiepe ondergrond (binnen 100 meter diepte) ook afzettingen afkomstig uit vroegere geologische 
tijdvakken (figuur 2.2). Het gaat om afzettingen afkomstig uit het Mioceen, Plioceen en Vroeg-
Pleistoceen. Door gebruik te maken van de boorstaten van het DINOloket, is het mogelijk om de 
verschillende fasen in het geologische vormingsproces van het onderzoeksgebied te reconstrueren.67 
Binnen het grondgebied van de marke Gramsbergen, Loozen en Radewijk zijn al verschillende 
boringen uitgevoerd. Echter zijn niet alle boringen geschikt om een geologische doorsnede te geven 
van het gebied. Zo is een groot aantal boringen slecht gedocumenteerd of maar van een zeer 

                                                           
66 Berendsen, 2005, 15. 
67 Bij het DINOloket worden de bij het TNO geregistreerde boringen beschikbaar gesteld. 
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beperkte diepte van vier meter. Om een goed geologisch overzicht te geven van de ondergrond van 
het studiegebied, zijn alleen de boringen geselecteerd met een goede documentatie en diepte. Hier 
is vervolgens een raai op uitgezet die zo dicht mogelijk de boorpunten volgt en tegelijkertijd het 
studiegebied doorsnijdt (figuur 2.1). Op basis van deze raai is een dwarsdoorsnede gereconstrueerd 
(figuur 2.2). 
 

 
Figuur 2.1 Opgestelde raai ten behoeve van een geologische doorsnede van het studiegebied. De 

blauwe lijn geeft de lijn weer waarvan de dwarsdoorsnede uit figuur 2.2 is gemaakt.  

 
 
 
 

Figuur 2.2 Verticale dwarsdoorsnede geologische opbouw studiegebied.  

Legenda

Boorpunten

Raai

Marke Gramsbergen, Loozen en Radewijk

A 

A’ 
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Landijsbedekking in het laat-Saalien 
Het voert te ver om alle formatieprocessen bij langs te gaan, omdat veel formaties nagenoeg geen 
invloed hebben gehad op de landschapsontwikkeling van het studiegebied tussen 1830 en heden. De 
beschrijving beperkt zich daarom tot de formatieprocessen die het huidige landschap vormgegeven 
hebben, te beginnen bij processen gedurende het laat-Saalien (circa 170.000 – 140.000 BP). In deze 
periode van landijsbedekking vloeiden vanaf Noordoost-Nederland landijstongen over Oost-
Nederland uit. Plaatselijk erodeerden ze de ondergrond en drukten de afzettingen uit de bekkens op 
tot hoge stuwwallen.68 Ook in het studiegebied is op deze manier een glaciaal bekken ontstaan, toen 
de zogenaamde Wilsumer-ijslob het studiegebied vanaf het noordoosten binnen drong. De ijslob 
stuwde tertiare en kwartaire afzettingen vanuit het bekken op tot een stuwwal bij Itterbeck (figuur 
2.3).69 Toen aan het eind van het Saalien het proces van ‘deglaciation’ begon, waarin het ijs steeds 
verder afsmolt, ontstonden smeltwaterrivieren en meren op plekken waar het ijs een dal had achter 
gelaten. Sediment dat werd afgezet door deze rivieren en meren wordt gerekend tot de formatie van 
Kreftenheye. Deze formatie is afgezet gedurende het Late-Saalien en het Eemien (circa 130.000 – 
110.000 jaar geleden).70 In het studiegebied werd sediment afgezet door de smeltwaterrivier de 
Vecht, welke ontsprong ter plaatse van het studiegebied en westelijke richting afwaterde.71 
 

 
Figuur 2.3 Fases 2 en 3 van de landijsbedekking gedurende het Saalien naar Pierik et al. 

(bewerkt) In fase 2 dringt het ijsfront het studiegebied binnen vanaf het noordoosten. 
Hierbij ontstaat de Itterbeckstuwwal (2) en wordt het glaciaal bekken ‘Wilsum’ (1) 
gevormd. In fase 3 wordt de Itterbeckstuwwal overreden en bereikt het landijs haar 
maximale uitbreiding. 

  

                                                           
68 Van Beek, 2009, 137. 
69 Kluiving & van Balen, 2014, 23. 
70 Stouthamer, Cohen & Hoek, 2015, 154. 
71 Pierik, 2010, 119-120. 

Rehburger fase Saalien 

1 

2 
Rehburger lijn 

Laatste fase Saalien: full deglaciation 



30 
 

Het Weichselien 
Na het warmere Eemien brak de laatste ijstijd aan, het Weichselien (110.000 tot 11.500 jaar 
geleden). Het Weichselien is een erg belangrijke periode geweest voor de vorming van het 
natuurlijke landschap van het studiegebied. Gedurende deze periode ontstond het dekzandreliëf, dat 
nog steeds terug te vinden is in het studiegebied. In het Weichselien breidden de Scandinavische en 
Britse ijskappen flink uit, maar bereikten het grondgebied van Nederland niet. Er heersten 
periglaciale omstandigheden, waarin maar weinig begroeiing voorkwam en tijdens de koudste 
perioden nagenoeg geen begroeiing (poolwoestijn). Door de schaarse begroeiing tijdens deze 
koudste perioden, kon zand vrij verplaatst worden door de wind. De fijnkorrelige afzettingen die op 
deze manier zijn afgezet worden gerekend tot de Boxtel Formatie. Op verschillende plekken stoof dit 
zand op tot langgerekte ruggen, welke ook wel dekzandruggen genoemd worden.72 Ook in het 
studiegebied kwamen van deze ruggen voor. Dekzandruggen hebben een belangrijke rol gespeeld in 
de vorming van het cultuurlandschap van het studiegebied, zoals later in het hoofdstuk nog zal 
blijken. 
 
Geomorfologische opbouw en reliëf van het landschap 
De geomorfologische opbouw van het landschap (figuur 2.4) houdt deels direct verband met de 
geologische ontstaanswijze van het landschap. Doordat tijdens het Weichselien zand vrij verplaatst 
kon worden, is een onregelmatig dekzandlandschap ontstaan, waarin grote licht golvende 
dekzandvlaktes (3L5 & 2M9) worden afgewisseld door hoger gelegen dekzandruggen (3K14 & 4K14). 
Deze ruggen zijn met name langs de rivieren te vinden, doordat hier veel zand werd ingevangen door 
de spaarzaam aanwezige vegetatie.73  
Het onregelmatige reliëf dat het dekzand gevormd heeft rondom Radewijk is goed te zien op de 
actuele hoogtekaart (figuur 2.5). Met name de noordwest georiënteerde relatief hoog opgestoven 
dekzandruggen langs de Radewijkerbeek zijn duidelijk zichtbaar. Centraal in het gebied ligt rond de 
Hanekamp een wat hoger gelegen gebied met dekzandwelvingen. In het noordwesten van het 
studiegebied is daarentegen een duidelijk lager gelegen gebied zichtbaar. Dit gebied maakt 
geomorfologisch gezien deel uit van een beekoverstromingsvlakte van de Vecht. Ook zijn lager 
gelegen delen zichtbaar bij de dekzandvlaktes, deze lager gelegen delen van de dekzandvlaktes 
betreffen vaak gooreerd- en beekeerdgronden. 
  

                                                           
72 Stouthamer, Cohen & Hoek, 2015, p. 205, 210. 
73 Neefjes et al. 2011, 35-36 
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Figuur 2.4 Geomorfologische kaart van de marke Gramsbergen, Loozen en Radewijk. 
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Figuur 2.5 Hoogtekaart van de marke Gramsbergen, Loozen en Radewijk. De hoogteverschillen 

tussen de centraal gelegen dekzandvlaktes en de langs de beekdalen gelegen 
dekzandruggen zijn duidelijk zichtbaar.  
  

Legenda 
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De bodemkundige opbouw en vegetatie van het landschap 
De bodemkundige opbouw houdt over het algemeen voornamelijk verband met de toestand of het 
gebruik van de grond in de afgelopen eeuwen. Toch is er ook een verband te ontdekken met het 
plaatselijke reliëf, de geomorfologie en de grondwatertrappen (zie tabel 2.1). Zo hebben de hogere 
en drogere gronden vaak een andere bodemkundige opbouw dan de lagere en nattere gronden, 
door de verschillende manieren waarop deze gronden in gebruik waren. 
 
Op de hoger gelegen dekzandruggen langs de beekdalen treffen we bijvoorbeeld bruine- en zwarte 
enkeerdgronden aan, welke onderdeel uitmaken van de essen. Deze gronden zijn ontstaan door 
jarenlange bemesting met plaggen en hangen direct samen met oud bouwland. De humushoudende 
bovenlaag van deze gronden is plaatselijk tussen de 60 en 80 cm dik. De belangrijkste verschillen 
tussen de humushoudende bovenlaag van de bruine- en zwarte enkeerdgronden zijn, naast de kleur, 
het organische-stofgehalte, de pH en het C/N-quotiënt.74 Dit verschil is vermoedelijk mede door de 
herkomst van de plaggen zijn beïnvloed. De bruine enkeerdgronden zouden zijn bemest met 
bosstrooisel of grasplaggen uit het rivierdal, terwijl de zwarte enkeerdgronden met heideplaggen 
zouden zijn bemest.75 Zoals op de bodemkaart te zien is, liggen de hoge bruine enkeerdgronden 
dichtbij de Vecht en de zwarte enkeerdgronden bij het beekdal van de Radewijkerbeek. 
 

Figuur 2.6 Zwarte- (links) en bruine enkeerdgrond (rechts). 
 
Een ander bodemtype dat geassocieerd wordt met plaggenbemesting en een relatief hoge ligging 
heeft, zijn de laarpodzolgronden. Echter is de door de mens aangebrachte donkere bovengrond niet 
dikker van 50 cm, waardoor deze gronden niet als eerdgronden worden geclassificeerd.76 Deze 
gronden zijn dan ook waarschijnlijk nog niet zo lang in gebruik als de eerdgronden. 
Laarpodzolgronden zijn onder andere te vinden bij de zogenoemde ´Burger kampen´ ten oosten van 
Gramsbergen. 
 
  

                                                           
74 Stichting voor Bodemkartering, 1989, 98, 100. 
75 De Bakker & Schelling, 1966, 144. 
76 De Bakker & Schelling, 1966, 144. 
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Op de hogere gedeelten van het golvende dekzandlandschap bevinden zich de fijnzandige 
veldpodzolgronden. Deze gronden worden doorgaans aangetroffen op plekken waar tot in de 
twintigste eeuw heidebegroeiing voor kwam.77 Voorafgaand aan de ontginningen bestonden veel van 
deze gronden in het studiegebied uit 0.05 – 0.10 meter heidezode, gevolgd door een laag van grijs 
zand (oftewel: de arme uitspoelingslaag van de heidepodzolgrond) met een dikte van 0.10 - 0.40 cm 
en daaronder bruingeel zand, zo blijkt uit verschillende adviezen van de Grontmij en de Heidemij.78 
Bij de ontginning werd de grijze grond vaak naar beneden gewerkt. De heidezode werd, voor zover 
van goede kwaliteit, op de grijze grond geplaatst en hierop een 0.15 – 0.20 cm bruingeel zand. 
 
Op de lager gelegen gedeelten van het golvende dekzandlandschap zijn gooreerd-, beekeerd- en 
moerige eerdgronden te vinden. Ze vormen de lager gelegen gedeelten te midden van de 
veldpodzolgronden. Beekeerdgronden en gooreerdgronden worden gekenmerkt door een sterk 
wisselend waterregime en staan onder sterke invloed van kwel.79 Ook tegenwoordig hebben deze 
gronden vaak nog een grondwatertrap III of IV. Op een kaart uit circa 1850 is te zien dat in het 
noordelijke gedeelte van de Radewijker Veld- en Veengronden, waar globaal de beekeerdgronden 
liggen, een groenere kleur hebben gekregen (figuur 2.8). Hier zal waarschijnlijk een andere vegetatie 
hebben gestaan dan heide. Omdat sGroten dit gebied in 1573 nog karteert als veengrond (figuur 2.9), 
zal de vegetatie mogelijk hebben bestaan uit Sphagnumveen met dopheide en wollegrassen. In 
adviezen van Grontmij en Heidemij komen ook slecht afgewaterde delen naar voren waar grassen en 
mossen groeiden.80  
 
In de laag gelegen overstromingsvlakte ten zuiden van Gramsbergen vinden we roodoornige 
Vechtdalgronden. Met roodoornig wordt bedoeld dat de gronden heel rijk zijn aan roest 
(ijzerconcentraties) en daardoor sterk roodbruin gekleurd zijn. Het betreft voornamelijk zandige 
gronden, welke overwegend bestaan zandgronden met een zavel- of kleidek en kalkloze 
poldervaaggronden op zand, beginnend tussen 40 en 80 cm.81 
 
Ten slotte vinden we de venige beekdalgronden in het Radewijkerbroek langs de Radewijkerbeek. De 
relatief lage grondwatertrap geeft al aan dat deze broekgronden nat moeten zijn geweest. Broekland 
zou oorspronkelijk dan ook een benaming zijn voor laag, moerassig en waterrijk land.82 Dat hier veen 
voorkwam is dan ook goed voor te stellen. Bij de ruilverkaveling van het Radewijkerbroek is echter 
een groot deel van de mesotrofe veengronden en mesotrofe moerige gronden afgegraven, waardoor 
de gronden nu worden gerekend tot de venige beekdalgronden. Voor de diepe grondbewerking zijn 
vervolgens de tussenliggende dekzandkopjes met veldpodzolgronden afgeschoven en is het zand met 
veen gemengd. 83 
  

                                                           
77 Stichting voor Bodemkartering, 1989, 84. 
78 Gemeentearchief Hardenberg, toegangsnummer 008, inventarisnummer 1652. 
79 Spek, 2004, p. 216. 
80 Gemeentearchief Hardenberg, toegangsnummer 13, inventarisnummer 912. 
81 Stichting voor Bodemkartering, 1989, 122-124. 
82 Woordenboek der Nederlandse taal. 
83 Stichting voor Bodemkartering, 1989, 121. 
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Tabel 2.1 Landschapseenheden met bijbehorende reliëf, geomorfologische- en bodemkundige 

opbouw 

Landschapseenheid Geomorfologie Reliëf Bodem Grondwater-
trap 

Dekzandlandschap Dekzandruggen Hoog 
gelegen 

Bruine enkeerdgronden 
Zwarte enkeerdgrond 
Laarpodzolgrond 

VI-VII 

Dekzandvlaktes Rel. hoog 
gelegen 

Veldpodzolgronden 
 

IV-VI 

Dekzandvlaktes Rel. laag 
gelegen 

Gooreerdgronden 
Beekeerdgronden 
Moerige eerdgronden 

III-V 

Beekdal- en 
broeklandschap 

Beekdalbodem Laag gelegen Roodoornige 
Vechtdalgronden 
Poldervaaggronden 
Beekeerdgronden 

II-IV 

Broekland Rel. laag 
gelegen 

Venige beekdalgronden IV 
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Figuur 2.7 Bodemkundige opbouw marke Gramsbergen, Loozen en Radewijk, inclusief 
grondwatertrappen. 
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Figuur 2.8 Op de Topografische Militaire Kaart 1850 is te zien dat het noordelijk gelegen 

gedeelte van de Radewijker Veld- en Veengronden groen gekleurd is, wat 
waarschijnlijk wijst op een andere vegetatie dan heide. Mogelijk gaat het om 
veenmosveen met dopheide en wollegrassen. 

 

 
Figuur 2.9 Kaart van Christiaan sGroten uit 1573, waarop een gedeelte van de gronden binnen 

de Radewijker Veld- en Veengronden als veen gekarteerd. 
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2.3 Historische cultuurlandschap voorafgaand aan de ontginningen 
 
De basis voor het negentiende-eeuwse cultuurlandschap van de marke Gramsbergen, Loozen en 
Radewijk is gelegd in de Late Middeleeuwen (1270 – 1500). In deze periode vinden we de eerste 
vermeldingen van nederzettingen in het gebied. Het gaat om de buurschappen Gramsbergen (1225), 
Loozen (1390) en Radewijk (1300). De boeren die zich in deze buurschappen vestigden namen het 
omliggende land in gebruik voor het agrarisch bedrijf. Op historische kaarten is goed te zien hoe zij 
de omliggende landen in gebruik hadden. Ze hadden groenlanden langs de Vecht en de 
Radewijkerbeek, essen en kampen op de hogere zandruggen en heidevelden verder van het 
buurschap weg. Dit betekent echter niet dat alle nederzettingen hetzelfde waren. In elk gebied 
speelden boeren op een andere manier in op de natuurlijke gesteldheid, waardoor ieder buurschap 
zijn eigen landschappelijke bijzonderheden had. In dit thema zal daarom de landschappelijke opbouw 
van de verschillende buurschappen achtereenvolgend worden behandeld. Om hier een goede indruk 
van te geven wordt gebruik gemaakt van de oudste gedetailleerde kaart van het gebied, de 
kadasterkaart uit 1832 (figuur 2.10). Op deze kaart wordt het grondgebruik binnen de marke 
weergegeven, waardoor de landschappelijke structuur duidelijk zichtbaar wordt. 
 

 

Figuur 2.10 De verdeling van de verschillende landschappelijke eenheden in de marke 

Gramsbergen, Loozen en Radewijk rond 1830. 
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Gramsbergen 
Van de nederzettingen in het studiegebied, was Gramsbergen de grootste. Gramsbergen ligt in het 
noordoosten van het studiegebied en is ontstaan op een smalle zandrug tussen de Vecht en een 
moerassig gebied aan de oostzijde. Doordat het lag bij een belangrijke toegang door het uitgestrekte 
moeras naar Drenthe en Coevorden en bovendien dicht bij de grens met het graafschap Bentheim, 
was het een plek van strategisch belang. In 1339 komt Gramsbergen dan ook in de geschriften naar 
voren wanneer hier een versterking wordt gebouwd.84 Deze versterking was aanvankelijk niet meer 
dan een versterkt huis op een weiland, omgeven door een gracht en moet hebben gelegen ter 
plaatse van de veldnaam ‘de Steen’ (figuur 2.10).85 Mogelijk bestond Gramsbergen zelf al langer. Zo 
wordt in 1225 al een ‘Huys Bergene’ genoemd, welke waarschijnlijk ten westen van het huidige 
Gramsbergen moet hebben gelegen, waar we de veldnaam ‘Oldenhof’ vinden.86 Daarnaast zijn ook 
bewoningssporen te vinden die teruggaan tot de negende of tiende eeuw.87 
 
Gramsbergen was van oorsprong een Heerlijckheyt, wat inhoudt dat een persoon overheidsrechten 
uitoefende over de plaats. Het ging bijvoorbeeld om rechtspreken, innen van belastingen en rechten 
over de jacht en visserij.88 Het huis, de stad en de Heerlijckheyt waren in de 14de eeuw in het bezit 
van een gelijknamige adellijke familie. Hieruit vererfde de havezate achtereenvolgens aan de Van der 
Ezes, de Van Aeswijns en de Van Haeftens. In 1727 werd zij gekocht door de familie van Rechteren.89 
Het huis werd in 1822 afgebroken.90 
 
In 1811 werden de buurschappen Gramsbergen, Ane, Anerveen, Anevelde, Holtheme, Holthone, Den 
Velde en Loozen samengevoegd tot de gemeente Gramsbergen.91 Bijna twee eeuwen later, op 1 
januari 2001, fuseerden de gemeenten Gramsbergen, Hardenberg en Avereest tot de huidige 
gemeente Hardenberg. 
 

Figuur 2.11 Plattegrond van Gramsbergen uit circa 1722, getekend door militair-cartograaf Pieter 
de la Rive. De Havezate werd nog genoemd naar de vroegere bezitters ‘Aeswijn’.  

                                                           
84   Van der Hulst, 1979, 8. 
85  Neefjes et al, 2011, 129. 
86  Gevers & Mensema, 1997, 102 
87  Van Beek, R., 2009, 447. 
88  Neefjes et al, 2011, 288. 
89  HCO, toegangsnummer 0220, inventarisnummer 9.  
90  Wolbink et al., 1999, 16. 
91  Gemeentearchief Hardenberg, toegangsnummer 011, paragraaf 1.1.1. inventaris. 
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Kijkend naar de landschappelijke opbouw van Gramsbergen in de negentiende eeuw, valt op dat de 
bouwlanden zich bevonden op grote zandruggen langs de Vecht aan weerszijden van Gramsbergen. 
De grootste bouwlandcomplexen bevonden zich ten zuiden van Gramsbergen, welke de namen 
‘Ooster Esch’ en ‘Wester Esch’ hadden. Daarnaast lagen kleinere complexen, genaamd ‘Goor’ en ‘de 
Garsten’, aan de oostkant van Gramsbergen. Veel van de gronden op de Ooster- en Wester Esch 
waren in eigendom van de boeren op ‘de Oldenhof’. Ook hadden de boeren uit de kern Gramsbergen 
hier bouwlanden. Zij verbouwden hier in de negentiende eeuw voornamelijk rogge. Daarnaast 
werden aardappelen, boekweit en vlas verbouwd.92 De boeren uit Gramsbergen konden de es 
bereiken via een weg die tussen de akkers en de kern in liep (figuur 2.20).93 
 
De omliggende gronden bestonden uit een groot areaal gras- en hooilanden. Staring spreekt in zijn 
werk De aardkunde van Salland en het Land van Vollenhove uit 1846 over een ´merkwaardige, zo 
verbazend uitgestrekte groengrond-vlakte’ dat om en boven Gramsbergen begon en waarin 
Coevorden gelegen was.94 Deze gronden maakten deel uit van de grote overstromingsvlakte van de 
grens met Duitsland tot aan Hardenberg.95 De veelvuldige overstromingen in deze vlakte zorgden 
voor natuurlijke bemesting met slib, waardoor Gramsbergen over een groot areaal goede 
groenlanden beschikte.96 Dit betekende dat veel vee kon worden gehouden, waardoor de akkers van 
de nodige mest konden worden voorzien (figuur 2.12). Daarnaast konden plaggen worden gestoken 
uit de rijke zode van de groenlanden. Aan de kleur van het bouwlanddek op de akkers bij 
Gramsbergen (bruin) is nog te zien dat deze werden bemest met plaggen uit de groenlanden (zie ook 
paragraaf 2.2, bodemkundige opbouw en vegetatie van het landschap). De veel voorkomende 
veldnamen eindigend op -maat of -maten, zoals ‘Heering Maat’ en ‘De Dorre Maten’ wijzen nog op 
de aanwezigheid van groenlanden. ‘Maat’ staat namelijk voor een stuk grasland van een bepaalde 
grootte dat in één dag gemaaid kon worden.97  
 

 
Figuur 2.12 Koeien op de gemeenschappelijke weidegronden ‘De Steen’, ten noordwesten van 

Gramsbergen.  

                                                           
92 Gemeentearchief Hardenberg, toegangsnummer 011, inventarisnummer 2225. 
93 Neefjes et al., 2011, 289. 
94 Staring, 1846, 60. 
95 Wolfert, Maas & Dirkx, 1996, 33 - 35 
96 Neefjes et al., 2011, 152-153. 
97 Moerman, 1956, 153. 
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Figuur 2.13 De verschillende landschappelijke eenheden bij Gramsbergen rond 1830. 

Loozen 
De kleinste buurschap binnen het studiegebied betreft Loozen. Het gehucht ligt in het westen van 
het studiegebied en is ontstaan op een kleine dekzandrug langs de Vecht. De ligging van deze kleine 
dekzandrug te midden van natte heide en het ontbreken van vroegmiddeleeuws grootgrondbezit 
doet vermoeden dat de nederzetting pas na 1100 is ontstaan. Een beeld dat wordt bevestigd door 
het ontbreken van archeologische vondsten uit de Vroege Middeleeuwen. Het in cultuur nemen van 
dit gebied was waarschijnlijk pas laat interessant, mogelijk onder invloed van een toenemende 
bevolking.98 De eerste vermelding van Loozen, toentertijd nog ‘Loezen’, vinden we in 1390. De naam 
is verwant aan het Germaanse werkwoord *losen dat staat voor water afvoeren. Loozen betekent 
dus waarschijnlijk ‘nederzetting langs de afwatering’, waarbij de Vecht waarschijnlijk de bewuste 
afwatering was.99 
 
Rond 1520 moet Loozen hebben bestaan uit vier boerderijen, genaamd Gheryt Leeferdinck, Volcker 
Heynen, Aelbert Alfferdinck en Gheryt die Wyse op Wenninck.100 De bijbehorende gronden 
bestonden uit roggeland, haverland en hooiland en lagen voornamelijk op de Loozer es en de Loozer 
mars (figuur 2.13). 
 
In de negentiende eeuw had het gehucht een grotere verkavelde es ten noorden en kleinere met bos 
omzoomde akkers ten zuidoosten van de nederzetting. De nederzetting zelf bestond uit enkele 
boerderijen en lag aan de rand van het grootste bouwlandencomplex, de Loozer es. Net als in 
Gramsbergen zullen de bouwlanden op de Loozer es ook bemest zijn met plaggen uit de 
groenlanden, gezien de kleur van het bouwlanddek (bruin).  
  

                                                           
98 Neefjes et al, 2011, 96. 
99 Van Berkel & Samplonius, 2006, 277. 
100 Mensema, 1994, 440. 
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Wat opvalt aan de groenlanden, welke zijn gelegen in het beekdal van de Vecht, is dat deze niet 
alleen bestaan uit hooi- en grasland, maar ook uit broekland. De broeklanden vinden we ter plaatse 
van de veldnaam ‘Loozer Mars’, of in de veertiende en vijftiende eeuw nog ‘Loserbroeck’ of 
‘Losterbroeck’.101 
Volgens het Woordenboek der Nederlandse Taal zou broekland oorspronkelijk worden gebruikt als 
benaming voor laag, moerassig en waterrijk land, dat regelmatig onder water kwam te staan bij het 
wassen van een beek of rivier. Vaak zou het begroeid zijn geweest met kreupelhout, biezen, riet en 
dergelijke. Ook kan gedacht worden aan (elzen)broekbos, dat zich vaak ontwikkeld op plaatsen waar 
in de winter het grondwater boven maaiveld staat.102 Na het rooien van het broekbos wijst broekland 
vaak op laag gelegen groenland (hooi- of weiland), veelal in de nabijheid van rivieren en beken, met 
sloten doorsneden en al of niet ingedijkt groen.103 
 
Het broekland bij Loozen zal in de negentiende eeuw voornamelijk hebben bestaan uit grasland, 
aangezien in een document uit 1855 over de scheiding van de markegronden wordt gesproken over 
graslanden in de Loozer Mars.104 De veldnaam ‘mars’ wijst overigens ook op waterrijk land, aangezien 
dit woord verwant is aan het Germaanse mariska, wat betekent ‘gebied dat uit het water is 
ontstaan’, oftewel land dat vaak onder water staat.105 In 1830 waren de broekgronden nog niet in 
percelen opgedeeld en in gemeenschappelijk bezit van de markegenoten. Het broekland zal daarom 
waarschijnlijk ook in gemeenschappelijk gebruikt zijn voor het maaien van hooi en het weiden van 
vee. 
 

  
Figuur 2.14 De verschillende landschappelijke eenheden bij Loozen rond 1830.  
  

                                                           
101 Van Berkel & Samplonius, 2006, 277. 
102 Van Beek, 2009, 479. 
103 http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M011692&lemmodern= 
broek&Betekenis_id=M011692.bet.1 
104 HCO, toegangsnummer 0025, inventarisnummer 18147. 
105 Spek, Zeiler & Raap, 1996, 40-41. 
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Een ander opvallend onderdeel van het cultuurlandschap van Loozen in de negentiende eeuw was de 
Loozensche Linie (figuur 2.15 en 2.16). Deze linie werd tussen 1799 en 1800 aangelegd om, 
gezamenlijk met de Venebrugger Linie en de redoute bij De Haandrik, de Bataafse Republiek (1795-
1806) te beschermen tegen een inval vanuit Duitsland.106 De Loozensche linie diende als een 
verschansing langs de Vecht en de doorgaande weg van Gramsbergen naar Hardenberg. 
 
De verschansing bestond uit een aarden liniewal met een lengte van ongeveer duizend meter, die 
een schans aan de Vecht verbond met een bastion en een redoute. De schans was aan de achterzijde 
voorzien van een kleine schans met twee haaks op elkaar staande aarden wallen, een zogenaamde 
flêche. De voorzijde van het vestingwerk was voorzien van natte grachten, terwijl de achterkant was 
afgesloten met een zware houten schutting met schietgaten. 107 Door in de bastions geplaatste 
kanonnen en houwitsers was de linie te verdedigen. Daarnaast kon door middel van dammen in de 
Vecht en de Radewijkerbeek het gebied onder water worden gezet, wat het passeren nog moeilijker 
maakte.108 Het land werd dan 30 tot 40 centimeter onder water gezet, wat te ondiep is om 
vaartuigen in te zetten, maar diep genoeg om de greppels en sloten in het gebied onzichtbaar onder 
de waterspiegel te verbergen, zodat de linie ook niet doorwaadbaar was.109 
 

 
Figuur 2.15 De Loozensche Linie op een Topografische Militaire Kaart uit 1850. 
  

                                                           
106 Wolbink & Pullen, 2008, 414. 
107 Wolbink & Pullen, 2008, 414. 
108 Seinen, J.R. & de Wit, G., 1985, 67. 
109 Neefjes et al., 2011, 177. 
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Figuur 2.16 Luchtfoto van de Loozensche Linie omstreeks 1925. 
 
Een ander militair verdedigingswerk vinden we ten oosten van Loozen, op de grens met de marke 
Holtheme en Den Velde. Ter plaatse van de veldnaam ‘Slingenberg’ zal vanaf de late middeleeuwen 
tot aan de 19e eeuw de berchvrede de Slynge of Slingenberg hebben gelegen. Gezien de naam, zal 
deze hebben gelegen op een kronkelige zandrug (Slingen kan worden uitgelegd als ‘zich kronkelen’ 
en Berg als ‘terreinverheffing of hoogte’, waardoor de samenstelling waarschijnlijk aangeeft dat het 
gelegen is op een kronkelige zandrug110). Een berchvrede is een eenvoudige houten 
verdedigingstoren uit de Middeleeuwen, waar bewoners uit de omgeving konden schuilen voor 
gevaar van buiten. Gezien de ligging tussen Hardenberg en de Duitse grens, zal de berchvrede zijn 
gebouwd ter verdediging van het bisschoppelijke slot in Hardenberg.111 
In de negentiende eeuw vinden we hier nog enkele boerderijen aan de rand van een klein 
akkerbouwcomplex. Bij dit akkerbouwcomplex vinden we tevens het ‘Slingenbergerveld’, waar zich 
heidegronden bevinden. In het Slingenbergerveld vinden we ook de veldnaam ‘de Kooi’ terug, wat 
vaak wijst op een vroegere eendenkooi.112 Op de kadastrale kaart is te zien dat hier inderdaad een 
eendenkooi ligt. 
  

                                                           
110 Van Berkel & Samplonius, 2006, 414. 
111 Neefjes et al., 2011, 130. 
112 Van Berkel & Samplonius, 2006, 243. 
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Radewijk 
In het oosten van het studiegebied vinden we Radewijk. De langgerekte nederzetting volgt de 
zandruggen langs de Radewijkerbeek. Gezien de naam Radewijk, wat uitgelegd kan worden als een 
woonplaats (wijk) op gerooide bosgrond (rade/rode), zal dit gebied vroeger bebost zijn geweest.113 
Dat er veel gerooid is om plaats te maken voor bewoning, is niet moeilijk voor te stellen. Ten zuiden 
van Radewijk ligt namelijk ook een bebost gebied, de Kniepenbergen. Daarnaast blijkt uit diverse 
pollenonderzoeken dat de hoger gelegen pleistocene zandgronden tot in het neolithicum begroeid 
waren met een gevarieerd loofbos met eik, linde, iep, es en hazelaar. Zeer waarschijnlijk waren alle 
dekzandruggen en rivierduinen met dit bostype bedekt. Door klimatologische veranderingen, 
bodemdegradatie (uitspoeling van kalk) en menselijke activiteiten (ontbossing) veranderde dit bos 
tijdens het Subboreaal geleidelijk van samenstelling, en ontwikkelde een Berken-Eikenbos.114 
 
De eerste vermelding van het buurschap Radewijk vinden we rond het jaar 1300 in het manuaal van 
de rentmeester van Twente. Er wordt hierin gesproken over een erve Radewijk in de parochie 
Nijenstede dat geheel verlaten is en niet gebruikt wordt.115 Ruim 200 jaar later, in 1520, was 
Radewijk gegroeid tot een buurschap met vijf boerderijen, zo blijkt uit het schattingsregister van 
Salland. Deze boerderijen hadden toentertijd de volgende namen: Bert Geertssen opten Hoff, 
Leeffart toe Raewijck, Egbert die Mast, Albert opten Haenenkamp en Herman Berntssen op des 
Wysenguet by den Broicke.116 Tot aan het begin van de negentiende eeuw groeide Radewijk uit tot 
een klein dorp met 13 boerderijen. Iedere boerderij had een eigen stuk bouwland op één van de vele 
kampen langs de Radewijkerbeek. Op een topografische kaart omstreeks 1900 is goed te zien dat de 
kampen waren voorzien van boswallen om het vee weg te houden (figuur 2.18). 
 
De groenlanden van Radewijk lagen in het beekdal van de Radewijkerbeek. Deze groenlanden 
bestaan voornamelijk uit hooilanden, en enkele weilanden. De Radewijker Veld- en Veengronden 
bevonden zich ten noorden van Radewijk. Deze gronden zullen intensief zijn gebruikt voor het 
weiden van de betrekkelijk grote hoeveelheid schapen die de Radewijker boeren bezaten. Bij een 
telling van de veestapel in 1820 waren dit 641 schapen.117 Daarnaast hebben de boeren de boeren de 
heide gebruikt voor het steken van plaggen voor de bemesting van de akkers.118  
 
Vanwege de langgerekte ligging van Radewijk langs de Radewijkerbeek, zijn de veldnamen ‘voorin’, 
‘middenin’ en ‘achterin’ te vinden. Deze namen zijn waarschijnlijk gegeven op basis van hun ligging 
ten opzichte van Hardenberg. 
 
Zo was er Achterin, grenzend aan de Radewijkerweg, nog een stuk land dat opvallend veel hoger was 
dan de omgeving. In vroeger tijden werden daar de schapen bijeen gedreven voor de nacht, binnen 
de omheining van de potstal. Decennialang waren daar de plaggen en uitwerpselen van de schapen 
opgehoopt die leidden tot een aanzienlijke verhoging in het landschap. 
 

                                                           
113 Van Berkel & Samplonius, 2006, 370. 
114 Van Beek, 2009, 478-479. 
115 Wolbink, 1999, 8. 
116 Ibidem, 8-9. 
117 Ibidem, 76. 
118 Wolbink et al., 1999, 19. 
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Figuur 2.17 De verschillende landschappelijke eenheden bij Radewijk omstreeks 1830.  
 

 
Figuur 2.18 Op deze topografische kaart van Radewijk omstreeks 1900 is goed te zien dat de 

kampen voorzien waren van houtwallen om vee uit de bouwlanden te houden. 
  

Kadaster, Kenniscentrum Landschap, University of Groningen

De Hanekamp 

Radewijk (1300) 

Radewijker broek 

Radewijker Veld- 

en Veengronden 

Voorin 

Middenin 

Achterin 



47 
 

Ruimtelijke opbouw 
De manier waarop de boeren in het landschap in gebruik hadden, had grote invloed op de ruimtelijke 
structuur (bestaat uit waterlopen, bebouwing, verkaveling, wegen en vegetatie) aan het begin van de 
negentiende eeuw. Om een beeld te geven van de ruimtelijke opbouw van de marke Gramsbergen, 
Loozen en Radewijk is de ruimtelijke structuur ingetekend op de kadastrale kaart uit 1830 (figuur 
2.20).  
 

 

Figuur 2.19 De ruimtelijke opbouw van de marke Gramsbergen, Loozen en Radewijk omstreeks 

1830.  

Wegen 
Aan het begin van de 19e eeuw bestond het wegennet in de marke Gramsbergen, Loozen en 
Radewijk, vergelijkbaar met de rest van Nederland, vrijwel geheel uit onverharde paden en wegen.  
De wegen liepen wirwar door het voormalige heidegebied en waren ontstaan als karrensporen, 
welke later waren uitgegroeid tot herkenbare wegen. Een belangrijk onderscheid valt te maken 
tussen regionale- en lokale wegen. Regionale wegen verbonden buurschappen met elkaar, terwijl het 
dichte netwerk aan lokale wegen boerderijen met elkaar en met hun landerijen verbonden. Bij het 
buurschap Radewijk is met name goed te zien hoe lokale wegen boerderijen dwars soms dwars door 
de heide liepen, om zo de boerderijen op een zo’n kort mogelijke wijze met elkaar te verbinden. Via 
de bovenlokale wegen konden de buurschappen in de marke elkaar bereiken, maar waren ook 
plaatsen rondom de marke te bereiken. Zo liepen vanuit de buurschappen in de marke wegen naar 
Uelsen, Echteler, Laar, Venebrugge, Hardenberg en Coevorden (figuur 2.19). 
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Waterlopen 
De kadasterkaart geeft ook inzicht in de aanwezige waterlopen. De belangrijkste waterlopen in het 
gebied waren de Vecht en de Radewijkerbeek. De Vecht had met name een belangrijke functie. 
Naast de bevloeiing van de groenlanden, werd de Vecht aan het begin van de negentiende eeuw 
volop gebruikt voor de scheepsvaart. Bij gebrek aan goede landwegen - de bestaande (zand)wegen 
waren over het algemeen van slechte kwaliteit en in het natte seizoen vaak onbegaanbaar - was 
vervoer over water tot in de negentiende eeuw namelijk de beste optie. De Vecht vormde samen 
met de Regge een belangrijke handelsverbinding tussen het achterland van Duitsland en Twente en 
belangrijke handelssteden als Zwolle en Kampen.119 De ligging van Gramsbergen aan de Vecht, 
zorgde ervoor dat deze plaats omstreeks 1830 3 schippers en 2 schippersherbergen huisvestte.120 
 
Naast de Vecht en de Radewijkerbeek, liep een waterloopje, ‘de Lee’, door de marke Gramsbergen, 
Loozen en Radewijk. De Lee kwam bij de Slingenberg de marke binnen en mondde ten zuiden van 
Gramsbergen uit in de Vecht. Ten slotte laat de kaart de watergangen die zijn gegraven voor de 
Loozensche Linie zien. 
 
Bebouwing 
De aanwezige bebouwing bevond zich in deze periode vrijwel uitsluitend in de buurschappen 
Radewijk, Loozen en Gramsbergen. De gemeenschappelijke gronden waren nog onbebouwd. In 
Gramsbergen is de bebouwing sterk geconcentreerd in de kern, welke in 1849 uit ongeveer honderd 
woningen bestond.121 Hoewel Gramsbergen stadsrechten had, was Gramsbergen in eerste instantie 
een agrarische gemeenschap en bestond dan ook vooral uit kleine boerderijen (figuur 2.20). 
Daarnaast bevond zich een kerk centraal in de kern de kerk, met toren en kerkhof van de Nederlands 
Hervormde Kerk. Verder lagen te midden van de grote es van Gramsbergen een aantal boerderijen.  
Ook in de agrarische gemeenschap Loozen concentreerde de bebouwing zich enigszins langs de rand 
van de Loozer es. Hier lagen omstreeks 1830 de erven Hakkers, Kleintjes, Roelofs, Langewants, 
Halvemaan en Prengers. In Radewijk vinden we echter de eenmansessen, of ook wel kampen, met 
ieder een eigen boerderij, waardoor de bebouwing sterk verspreid was. De boerenerven hadden 
rond 1830 de namen: Takman, Broekgeerts, Ekkelenkamp, Broekroelofs, Klingen, Stobben, Bosman, 
Mas, de Hanekamp en Veldmans. Van het erve Broekroelofs is in figuur 2.21 is een foto te zien. 

                                                           
119 Neefjes et al, 2011, 163, 182. 
120 www.hisgis.nl. 
121 Neefjes et al, 2011, 289. 
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Figuur 2.20 De Kruisstraat, hier omstreeks 1905, was een van de belangrijkste straten van 

Gramsbergen. In de straat stonden met name kleine boerderijtjes. 
 

 
Figuur 2.21 Erve Broekroelofs, gelegen aan de rand van een kamp Middenin Radewijk, is het 

oudste erf van Radewijk. 
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Verkaveling 
Halverwege de negentiende eeuw was nog lang niet de hele marke verkaveld. Zo zijn de Radewijker 
Veld- en Veengronden dan nog in gemeenschappelijk gebruik en niet onderverdeeld in percelen. De 
bouwlanden en groenlanden rondom de buurschappen zijn in deze periode echter al wel verkaveld. 
De percelen hadden veelal een onregelmatig patroon en waren klein van vorm. Een duidelijk verschil 
in omvang van percelen is te zien in tussen de Ooster- en Wester Esch bij Gramsbergen en de 
kampen bij Radewijk. De Ooster- en Wester Esch zijn onderverdeeld in tientallen kleinere perceeltjes 
met verschillende eigenaren, terwijl de kampen bij Radewijk vaak geheel in eigendom waren van 1 
boer (figuur 2.22).  

Figuur 2.22 De boeren uit Gramsbergen hadden de bouwlanden vaak verspreid op de Ooster- en 
Wester Esch, terwijl de boeren uit Radewijk een gehele kamp in eigendom hadden. 
Links is het eigendom van Lambert Kamphuis, een landbouwer uit Gramsbergen, op 
de Ooster- en Wester Esch te zien (geel opgevuld en rood gearceerd). Rechts het 
eigendom van Gerrit Jan Kamphuis, een landbouwer in Radewijk. 

 
Vegetatie 
De vegetatie in het gebied bestond vanzelfsprekend voor een groot deel uit heide. Op plekken waar 
de heide zeer dras en moerassig was, kwam mogelijk ook andere vegetatie zoals wollegrassen voor. 
Daarnaast liepen door de heide stroken wild grasland, meestal langs de beekjes.122 
 
Verder kwamen verspreid door het gebied bosjes voor (figuur 2.10). De kaart van Pieter de la Rive uit 
1722 laat zien dat essen eveneens veelal omgeven werden door houtwallen (figuur 2.11). Dit beeld 
wordt bevestigd door een landbouwverslag van de gemeente Gramsbergen uit 1851, waarin wordt 
vermeld dat de aanwezige houtopstanden waren verspreid lagen over de essen en langs de wegen.123 

  

                                                           
122 Hamming, 1961, 11. 
123 Gemeentearchief Hardenberg, toegangsnummer 011, inventarisnummer 1636. 
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2.4 Begrenzing, rechthebbenden en verdeling van de marke 
 
Tot ver in de negentiende eeuw heeft het systeem van de marke een belangrijke rol gespeeld in het 
studiegebied. Het bepaalde in grote mate de manier waarop het land in gebruik was. Toen dit 
systeem afgeschaft werd, betekende dit een omslag in het landgebruik, met name door de 
uiteindelijke ontginning van de woeste gronden. Het is daarom van belang om een goed beeld te 
krijgen hoe het systeem van de marke in zijn werk ging en hoe het tot afschaffing van dit systeem 
kwam. In dit thema zal daarom worden toegelicht wat een marke is, hoe deze functioneerde en hoe 
het uiteindelijk kwam tot de verdeling van de markegronden in het studiegebied. 
 
Functioneren van de marke en rechthebbenden 
Waarschijnlijk is systeem van de marke in de tweede helft van de dertiende eeuw opgekomen, toen 
de bevolking steeds verder toenam en de oppervlakte woeste gronden door omvangrijke 
ontginningen afnam.124 Omdat de woeste gronden in deze periode een belangrijk onderdeel 
uitmaakten van het landbouwsysteem, dat ook wel akkerbouw met plaggenbemesting, escultuur of 
esstelsel wordt genoemd, lag met een afname van woeste gronden en een toename van bevolking 
overexploitatie op de loer. 125 Om hun rechten te beschermen gingen de buurschappen de woeste 
gronden als eigen territorium zien.126 De boeren verdeelden hun gebruiksrechten door middel van 
een systeem van waardelen, waarmee men toegang had tot het gebruik van de gronden. Een 
waardeel gaf het recht om een bepaald aantal koeien of schapen op de gemeenschappelijke gronden 
te laten weiden of het recht om een bepaalde hoeveelheid grond af te graven voor bemesting of om 
hout te hakken.127 De waardelen zijn bij de oprichting van de marke verdeeld over de toen bestaande 
boerderijen. Later gestichte boerderijen bezaten geen waardeel in de marke en werden ook wel 
keuters of katers genoemd. Dit waren vaak kleinere landbouwbedrijven, die slechts beperkte rechten 
op het gebruik van de gemeenschappelijke gronden verwierven.128 De groep van eigenaren van de 
waardelen kwam met zekere regelmaat bijeen om te beslissen over het gebruik van de 
gemeenschappelijke gronden, om boetes op te leggen aan overtreders van de regels en andere 
markezaken te regelen.129 De vergadering werd voorbezeten door de markerichter, welke aan het 
hoofd stond van de marke. De markerichter werd in sommige gevallen gekozen, maar kon ook een 
grootgrondbezitter van een havezate in het gebied zijn. In de marke Gramsbergen, Loozen en 
Radewijk was dit laatste het geval. Het markerichterschap was hier verbonden aan de heerlijkheid en 
het Huis Gramsbergen en werd door vererving geregeld.130 Door het ontbreken van een markeboek, 
is het aantal waren binnen de marke niet bekend.131  
 
Ligging en gebruik van de markegronden 
Op de kadastrale kaart van 1830 (figuur 2.24) is goed te zien waar de markegronden van de marke 
Gramsbergen, Loozen en Radewijk gelegen zijn. Uit een jaarverslag van de voormalige gemeente 
Gramsbergen blijkt dat deze markegronden halverwege de 19e eeuw in totaal ruim 1092 bunders (1 
bunder = circa 1 hectare) besloegen, wat neerkomt op ruim 60% van het studiegebied (totale 
oppervlakte van het studiegebied is 1782 hectare). 132 Hiervan lagen 379 bunders in de gemeente 
Gramsbergen en 713 bunders in de gemeente Ambt-Hardenberg.133 De gronden bestonden voor een 

                                                           
124 Slicher van Bath, 1972, Dl. 1, 55. 
125 Demoed, 1987, 15, Trompetter & Luiten van Zanden, 2001, 129. 
126 Neefjes et al., 2011, 118. 
127 Wolbink, 2005, 47. 
128 Trompetter & Luiten van Zanden, 2001, 131-132. 
129 Ibidem, 131. 
130 Wolbink, 2005, 48. 
131 Engelen van der Veen, 1924, 70. 
132 Gemeentearchief Hardenberg, toegangsnummer 011, inventarisnummer 1636. 
133 HCO, toegangsnummer 0025, inventarisnummer 18147. 
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groot deel uit heidegrond. Te midden van deze heidegrond lagen nattere gebieden waar 
waarschijnlijk Sphagnumveen met heide en wollegras voorkwam. Daarnaast behoorden de wilde 
graslanden in het Radewijkerbroek en de Loozer mars tot de markegronden. 
 
Door het ontbreken vaan een markeboek is het moeilijk te achterhalen waar de markegronden 
precies voor zijn gebruikt. In verschillende gemeenteverslagen van de voormalige gemeente 
Gramsbergen wordt echter wel benoemd dat de gronden werden gebruikt voor het weiden van 
schapen en het steken van plaggen. Ook lange tijd naar de verdeling van de markegronden gebeurde 
dit nog.134 Daarnaast werden de heidegronden voor bijenteelt gebruikt, zo bevonden zich in de 
gemeente Gramsbergen in 1867 maar liefst 1800 bijenkorven.135 In afbeelding 2.23 zien we enkele 
van de bijenkorven die zich in het buurschap Radewijk bevonden aan het begin van de twintigste 
eeuw. Verder lezen we in een brief uit 1842 van enkele Radewijkse boeren aan de gouverneur van de 
provincie Overijssel dat er plannen waren om een groot perceel veen te verkopen ter beboekweiting. 
Of dit echter ook daadwerkelijk is doorgegaan is onduidelijk, de verkoop van een dergelijk stuk grond 
komt in ieder geval niet in het kadaster voor. De Radewijkse boeren die de brief schrijven waren ook 
vel tegen op deze plannen, aangezien zij het stuk veen gebruikten voor het weiden van vee.136 
 

 
Figuur 2.23 Foto uit het begin van de twintigste eeuw van een bijenstal in Radewijk. 

                                                           
134 Gemeentearchief Hardenberg, toegangsnummer 011, inventarisnummer 1636. 
135 Gemeentearchief Hardenberg, toegangsnummer 011, inventarisnummer 2226.  
136 Wolbink et al., 1999, 43. 
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Figuur 2.24 Markegronden binnen het studiegebied (rood gearceerd), gebaseerd op kadastrale 

gegevens uit 1830. 
 
Verdeling van de markegronden in het studiegebied 
De overheid heeft vanaf 1809 bewust gestreefd naar het opheffen van de marken in Nederland. De 
achterliggende gedachte daarbij was steeds dat het gemeenschappelijk bezit de ontginning van 
woeste gronden tegenhield. Wanneer boeren beschikking kregen over hun gronden, zouden ze 
vanzelf de stimulans krijgen om hun gronden met nieuwe landbouwmethodieken te gaan ontginnen 
en zo de productie verhogen. De wet ‘Besluit houdende bepalingen ter bevordering van het 
ontginnen van woeste gronden’ uit 1809, kan als eerste maatregel worden genoemd om te komen 
tot ontginning van de woeste gronden, door het verlenen van belastingvrijstelling en het in 
particulier eigendom brengen van gronden. Het duurde echter nog enkele decennia voordat 
daadwerkelijk overgegaan werd tot grootschalige verdeling van de marken. Door het Koninklijk 
Besluit van 24 juni 1837 kwamen de verdelingen pas echt op gang. Hierin konden particulieren eisen 
tot verdeling. Hierdoor werden tussen 1840 en 1859 77 van de 114 marken in Overijssel verdeeld.137 
 
In deze periode, namelijk vanaf 1842, wordt ook voor het eerst gesproken over de opheffing van de 
marke Gramsbergen, Loozen en Radewijk. Een definitief einde aan de marke Gramsbergen, Loozen 
en Radewijk kwam toen in 1860 de notariële akte tot scheiding van de marke werd gepasseerd.138 
Deze scheiding gebeurde op basis van een plan dat door een daarvoor aangesteld commissiebestuur 
in 1855 was opgesteld en is goedgekeurd door Koning Willem III in 1856. Omdat markeboeken 
ontbraken en de waardelen niet bekend waren, gebeurde de verdeling op basis van een 

                                                           
137 Demoed, 1987, 45-48 & 60-64. 
138 HCO, toegangsnummer 0157, inventarisnummer 415. 
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verdeelsleutel waarbij ieder woonhuis zonder grond drie en een half aandelen kreeg en ieder huis 
met grond – echter minder dan 1 hectare - vier aandelen.139 De overige gronden werden verdeeld 
naar gelang en evenredigheid van het bundertal gecultiveerde gronden die elke deelgerechtigde 
bezat, wat dus inhield dat iedere belanghebbende die veel grond bezat er ook veel bij kreeg. 
Daarnaast werd 30 hectare gereserveerd voor de rechthebbenden die geen eigendommen 
bezaten.140 
In de marke is op dat moment 1080 hectare grond beschikbaar voor verdeling. Na aftrek van grond 
voor de aanleg van wegen en waterleidingen en grond voor de kosten van de verdeling te betalen 
blijven er nog 956.82 hectare over. Hiervan krijgen de inwoners van Gramsbergen 593.48 hectare, de 
inwoners van Loozen 106.72 hectare en de inwoners van Radewijk 256.62 hectare.141 
In de notariële akte worden alle rechthebbenden benoemd, samen met de nummers van de kavels 
die iedereen krijgt en de waarde die elke kavel vertegenwoordigt (als basis voor de belastingheffing). 
  

  
Figuur 2.25 Gedeelte uit de notariële akte van 1860, met de toegewezen kavel(s) per 

rechthebbende en de waarde die deze kavel(s) vertegenwoordigen. 
 
De toegewezen percelen werden door een landmeter, de heer Boeijink uit Hardenberg, opgemeten 
en in kadastrale kaarten vastgelegd.142 Het gebied werd over zeven verschillende kaarten verdeeld, 
welke in figuur 2.26 en 2.27 zijn samengevoegd tot één overzichtskaart, waarop goed te zien is hoe 
de grond uiteindelijk verdeeld is.143 Wat direct opvalt is het enorme aantal kavels dat is ontstaan ten 
opzichte van 1832. In dat jaar bestond het markegebied ten noorden van Radewijk nog uit de kavels 
41 tot 61, maar in 1862 zijn dat honderden kavels geworden, waarvan sommige maar 22 are, tien 
meter, breed en 200 meter lang zijn. Alleen in de omgeving van het buurschap Radewijk vinden we 
grotere kavels, welke zijn toegewezen aan de grotere erven. De reden dat er zoveel kleine kaveltjes 

                                                           
139 Gemeentearchief Hardenberg, toegangsnummer 011, inventarisnummer 455. 
140 Provinciale Overĳsselsche en Zwolsche courant d.d. 22 juni 1855. 
141 HCO, toegangsnummer 0157, inventarisnummer 415. 
142 Algemeen Handelsblad d.d. 22 augustus 1861. 
143 Kadaster Archiefviewer 2.0, hulpkaartnummers 17, 18, 19 en 20 gemeente Ambt-Hardenberg en nummers 
43, 44, en 45 gemeente Gramsbergen. 
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bestonden is dat bij de verdeling rekening is gehouden met de kwaliteit van de grond. Omdat deze 
verschilde per gebied, werden deze gebieden opgedeeld in kleine kavels en kreeg een 
rechthebbende verschillende kavels met bijvoorbeeld heide, veengrond of grasland. 
Voor de aanleg van wegen en waterleidingen in het voormalige markegebied werd ook een plan 
gemaakt in 1857.144 Deze werd op 1858 goedgekeurd door de Gedeputeerde Staten van Overijssel.145 
Een kaart van dit plan is echter niet te vinden. Wel wordt beschreven welke wegen en waterleidingen 
moeten worden aangelegd en welke maatvoering moet worden gebruikt. Ook is het nieuwe systeem 
van wegen en waterleidingen ingetekend op de kadastrale kaarten van de heer Boeijink. Het duurt 
nog tot 1866 voordat uiteindelijk begonnen werd met de aanleg van deze wegen en 
waterleidingen.146 
 

 
Figuur 2.26 Kadastrale kaart uit 1862, vlak naar de markeverdeling, met alle percelen die als 

gevolg van de markeverdeling zijn ontstaan voor het oostelijke gedeelte van het 
studiegebied.  

                                                           
144 Gemeentearchief Hardenberg, toegangsnummer 011, inventarisnummer 467. 
145 Gemeentearchief Hardenberg, toegangsnummer 011, inventarisnummer 481. 
146 Smit, 2016, 15. 
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Figuur 2.27 Kadastrale kaart uit 1862, vlak naar de markeverdeling, met alle percelen die als 

gevolg van de markeverdeling zijn ontstaan voor het westelijke gedeelte van het 
studiegebied.  

  



57 
 

2.5 Conclusie 
 
Gedurende het Saalien werd de fundering voor het landschap van de marke Gramsbergen, Loozen en 
Radewijk gelegd. In het laat-Saalien vormde de Wilsumer-ijslob een glaciaal bekken bij Radewijk en 
de stuwwal bij Itterbeck. Vervolgens werden gedurende het Weichselien dekzanden afgezet, welke 
zorgden voor een onregelmatig reliëf, waarin licht golvende dekzandvlaktes werden afgewisseld door 
hoger gelegen dekzandruggen. Deze ruggen zijn met name langs de rivieren te vinden, doordat hier 
veel zand werd ingevangen door de spaarzaam aanwezige vegetatie.  
 
In het landschap voor de ontginningen was de bebouwing vooral geconcentreerd op de 
dekzandruggen langs de Vecht en de Radewijkerbeek. Op deze ruggen kwamen ook de bouwlanden 
(essen) voor. Rondom de essen, in de omgeving van de rivieren, lagen graslanden. Het grootste deel 
van het gebied bestond echter uit heideveld, met nattere gedeelten waar veen voorkwam. 
 
De heide- en veengronden waren in gezamenlijk bezit van de markegenoten, welke deze gronden 
voornamelijk gebruikten voor het weiden van schapen, het steken van plaggen en bijenteelt. Door de 
heide liep een wirwar aan zandwegen, welke boerderijen met elkaar en met hun landerijen 
verbonden, maar ook buurschappen met elkaar verbonden. Gedurende het markestelsel waren de 
heidegronden, in tegenstelling tot de bouwlanden en graslanden rondom de rivieren, nog 
onverdeeld. Hier kwam echter verandering in toen de markegronden in 1862 werden verdeeld onder 
de rechthebbenden. De verdeling gebeurde op basis van een verdeelsleutel waarbij ieder woonhuis 
zonder grond drie en een half aandelen kreeg en ieder huis met grond – echter minder dan 1 hectare 
– vier aandelen. De overige gronden werden verdeeld naar gelang en evenredigheid van het 
bundertal gecultiveerde gronden die elke deelgerechtigde bezat. Hierdoor ontstond een enorm 
aantal kavels in het markegebied. Ook werd een systeem van wegen en waterleidingen gepland. In 
1866 werd begonnen met de aanleg van deze wegen en waterleidingen.  
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3 De ontginning van de heidevelden in de marke Gramsbergen, Loozen 

en Radewijk 
 

3.1 Inleiding 
 
De filosofie van de overheid dat boeren als vanzelf ondernemers worden als ze beschikking krijgen 
over hun eigen grond kwam niet zomaar uit. Na het passeren van de notariële akte tot scheiding van 
de marke in 1860, duurde het nog zes jaar voordat er begonnen werd met de aanleg van wegen en 
waterleidingen.147 Ook daarna bleef de woeste grond vaak gewoon liggen. Topografische kaarten 
laten zien dat in ieder geval tot 1912 veel woeste gronden onberoerd blijven liggen. Pas in 1929 zien 
we dat grote gebieden zijn ontgonnen en in 1935 nog slechts enkele gronden resteren. Tot aan het 
begin van de ruilverkavelingen in 1965 bleef echter heidegrond aanwezig in het gebied. 
 
Dit hoofdstuk beschrijft het proces van ontginning van de heidegronden, waarbij aandacht zal 
worden besteed aan de omvang van de ontginningen, de betrokken partijen, de 
ontginningspraktijken en de ontstane landschappelijke structuur. Hiervoor wordt in paragraaf 3.2 
eerst een overzicht gegeven van de volgorde waarop de gronden zijn ontgonnen. Vervolgens wordt 
in de paragrafen 3.3 tot en met 3.6 een overzicht van de verschillende fasen van ontginning 
geschetst. Tot slot wordt ook de daaruit resulterende landschappelijke structuur in paragraaf 3.7 
behandeld. Hiermee wordt antwoord gegeven op de volgende onderzoeksvragen: 

- Welke fasering is zichtbaar in het de ontginning van de marke? 
- Hoe was de organisatie en uitvoering van de ontginningen opgebouwd? 
- Hoe zag de ruimtelijke opbouw van de marke er uit na ontginning en welke elementen zijn het 

gevolg van de actoren en uitvoeringspraktijken van de ontginningen? 

3.2 Fasering van de ontginningen 
 
Om een overzicht te kunnen geven van de volgorde waarop de markegronden zijn ontgonnen is op 
basis van kadastrale kaarten uit 1862 en 1880 en topografische kaarten uit 1906, 1912, 1929, 1935 
en 1975 een kaart opgesteld van de ontgonnen gebieden in de tussenliggende jaren (figuur 3.1). De 
omvang van deze gebieden in hectaren is in figuur 3.2 te zien. In totaal werd op basis van deze 
kaarten ongeveer 843 hectare heide ontgonnen. 
  
Dat de totale omvang van de ontginningen afwijkt van de oppervlakte markegronden (1080 hectare), 
heeft een tweetal oorzaken: 

1. de wegen en waterleidingen die na de markeverdeling zijn aangelegd zijn niet meegenomen 
als ontgonnen gebied; 

2. de ontginning van het Radewijkerbroek en de Loozer mars zijn niet meegenomen als 
ontgonnen gebied, omdat het onderzoek zich beperkt tot de heideontginningen. 

 
Op basis van de overzichtskaart, historische gebeurtenissen en verschillen in betrokken partijen bij 
de ontginningen zijn de heideontginningen in vier onderzoeksperioden opgedeeld. Bij ieder van deze 
onderzoeksperioden – 1830-1862, 1862-1912, 1912-1935 en 1935 en later – vond een omslag in de 
aard van de ontginningen plaats. Omstreeks 1862 deed zich de eerste omslag voor, toen de marke 
werd verdeeld. De eeuwenlang gemeenschappelijk beheerde heide-, veen- en groengronden 
kwamen daarmee in privébezit. Men was niet langer gebonden aan de regels van de marke en 
individuele personen konden zelf tot ontginning over gaan. De volgende omslag vond plaats toen de 
overheid rond 1920 actief ging ingrijpen in de ontginningen, wat een grote invloed had op het areaal 

                                                           
147 Wolbink et al., 1999, 20. 
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aan ontginningen, de betrokken actoren en de ontginningswijzen. Deze periode eindigde in 1935, 
toen de meeste heide was ontgonnen. In de navolgende periode nam de overheidsbemoeienis af en 
werden de laatste stukken heide ontgonnen. Die fase werd in 1975 afgesloten, toen alle heide 
volgens topografische kaarten volledig was ontgonnen. 
 

 
Figuur 3.1 Fasering van de ontginningen in de marke Gramsbergen, Loozen en Radewijk tussen 

1830 en 1975. 
 

Ontginningsperiode Totale oppervlakte in ha Percentage 

Tot 1862 59 7 

1862-1880 70 8 

1880-1906 190 23 

1906-1912 13 2 

1912-1929 315 37 

1929-1935 108 13 

1935-1975 87 10 

Totale oppervlakte: 843 100 

 
Tabel 3.1 Omvang van de ontginningen in de marke Gramsbergen, Loozen en Radewijk tussen 

1830 en 1975 (in ha). 
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3.3 Ontginningen ten tijde van het markestelsel (1830-1862) 
 
In de periode 1830-1862 werden de heidegronden nog volop gebruikt door de boeren uit 
Gramsbergen, Loozen en Radewijk. Essentiële vernieuwingen om heideontginning mogelijk te 
maken, zoals de invoering van kunstmest, hadden nog niet plaats gevonden. Toch kwamen de eerste 
ontginningen al op gang in deze periode. Het ging veelal om kleinschalige ontginningen, waarbij de 
heide niet in de kern werd aangetast. 
 
Locatie en omvang 
De vroegste ontginningen in het markegebied, die plaats vonden voor de opheffing van de marke, 
zijn op de onderstaande kaart vastgelegd (figuur 3.2). Van een aantal van deze percelen valt echter 
niet met zekerheid te zeggen of ze gedurende markestelsel of direct na de verdeling van de marke 
zijn ontgonnen. Van deze percelen werd niet in de kadastrale leggers van de marke vermeld dat ze 
werden ontgonnen, echter werden deze percelen wel direct na de markeverdeling als bijvoorbeeld 
bouwland, weiland of huis en erf (soms met schuur) opgenomen. Het is daarom aannemelijk dat 
deze percelen al voor de verdeling werden ontgonnen. Deze percelen zijn daarom wel meegenomen 
in deze fase. 
 
De ontginningen in deze fase hebben een gezamenlijke omvang van ruim 59 hectare en concentreren 
zich met name in het westelijke gedeelte van het studiegebied. Met name bij de ‘Burger kampen’ 
vonden veel ontginningen plaats. De overige ontginningen kwamen verspreid door het studiegebied 
voor. 
 

 
Figuur 3.2 Locatie van de heideontginningen die tussen 1830 en 1862 zijn uitgevoerd in de 

marke Gramsbergen, Loozen en Radewijk. Met een ‘1’ aangegeven: de ontginningen 
van de Burger kampen. 

  

1 
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Organisatie 
 
Ontginningen aan de rand van het gecultiveerde land 
In de literatuur wordt gesteld dat ontginningen ten tijde van het markestelsel vaak voorkwamen aan 
de randen van het al gecultiveerde land. Het zou dan gaan om kleine stukjes land die werden 
omgezet in bouw- of weiland.148 J.A. Hendrikx stelt dat dit soort kleine heideontginningen werden 
uitgevoerd vanuit reeds bestaande boerderijtjes, aan de rand van de akkers rondom oude 
nederzettingen, waar vandaan ze zo onopvallend mogelijk steeds meer heidegrond aan de rand van 
hun akkertjes meeploegden, waardoor een bestaande vestiging zich als een olievlek kon 
uitbreiden.149 Een gedeelte van de ontginningen uit de periode 1830-1862 lijkt dit soort ontginningen 
te betreffen. In de kadastrale leggers van de marke zien we verschillende keren dat stukken 
gemeenschappelijke grond, gelegen aan de randen van het reeds gecultiveerde land, worden 
verkocht aan boeren uit met name het buurschap Radewijk. Het gaat om percelen van maximaal 
ongeveer 2 hectare. De percelen liggen voornamelijk rondom de kampen van Radewijk en de Loozer 
es (figuur 3.3). De gronden werden al voor de verkoop ontgonnen, wat blijkt uit het feit dat de 
percelen in de artikelleggers waarnaar wordt verwezen niet meer opgenomen werden als 
heidegrond, maar als bijvoorbeeld bouwland of weiland. Het is dan ook aannemelijk dat deze 
gronden zonder toestemming van de markegenoten zijn ontgonnen, waarnaar het markebestuur 
heeft besloten dat de ontgonnen gronden mochten worden aangekocht door de ontginner(s). De 
ontginningen werden, zoals Hendrikx al suggereerde, veelal gedaan door de eigenaar van het 
aangrenzende stuk bouwland, als uitbreiding van het areaal bouw- en weiland. Soms werd een huis 
gebouwd op het ontgonnen perceel. In de figuren 3.4 en 3.5 zijn voorbeelden te zien van dergelijke 
ontginningen. De ontginningen aan de rand van het gecultiveerde land kwamen op 9 verschillende 
plekken voor en hadden een omvang van bijna 14 hectare.150 
 

 
Figuur 3.3 Kleinschalige ontginningen aan de randen van het gecultiveerde land ten tijde van het 

markestelsel op basis van kadasteronderzoek. De percelen zijn rood gearceerd.  

                                                           
148 Demoed, 1987, 50.; Kijk in de Vegte, 2018, 56; Hooge Venterink, 2018, 64. 
149 Hendrikx, 1989, 93. 
150 Eigen onderzoek kadastrale leggers marke Gramsbergen, Loozen en Radewijk: Kadaster Archiefviewer 2.0, 
Leggerartikel 284, gemeente Ambt-Hardenberg & Leggerartikel 136, gemeente Gramsbergen. 
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Figuur 3.4 Uitsnede kadastrale hulpkaart van de ontgonnen percelen D231 (huis en erf, groot 

110 m²), D232 (bouwland, groot 14.470 m²) en D233 (weiland, groot 3.860 m²). De 

percelen liggen aan de rand van een kamp achterin Radewijk en werden in het 

dienstjaar 1851 gekocht van het markegenootschap.  

 
Figuur 3.5 Uitsnede kadastrale hulpkaart van de percelen D223 (huis, erf en schuur, groot 990 

m²), D225 (groot 1.740 m²), D226 (uitweg, groot 370 m²), D227 (groot 4.850 m²), 
D228 (groot 10.940 m²) en D229 (groot 2.740 m²). De percelen zijn in het dienstjaar 
1851 van het markegenootschap gekocht door twee landbouwers uit Radewijk en 
liggen aan de rand van een kamp achterin Radewijk.  
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Ontginningen door de Overijsselsche Kanalisatie Maatschappij 
Een andere actor in de ontginningen uit de periode 1830-1862 is de Overijsselsche Kanalisatie 
Maatschappij. Deze maatschappij, die de verbetering en aanleg van kanalen in de provincie Overijssel 
tot doel had, kocht in het dienstjaar 1857 verschillende gronden van de marke aan. De betreffende 
gronden lagen in de Loozermars, het Schanseveld en het Loozerveld en werden aangekocht voor de 
aanleg van het Overijsselse kanaal. Dit kanaal werd tussen 1851 en 1858 aangelegd tussen Almelo, 
Zwolle, Deventer en de Vecht bij Gramsbergen, met name om het vervoer van goederen voor de 
textielindustrie in Twente te verbeteren. Tot dan toe vond de aan- en afvoer plaats door 
vechtzompen over de vaak slecht bevaarbare Vecht en de Regge. Daarnaast speelde het kanaal een 
belangrijke rol in de ontginning van verschillende veengebieden in het noorden en oosten van 
Salland.151 Voor het ontwerpen van het Overijssels kanaal werd door W.C.A. Staring en T.J. Stieltjes 
een onderzoek naar de uitvoering van de kanalisatieplannen en verbeteringswerken ingesteld, in 
opdracht van de Gedeputeerde Staten. Niet alleen werden metingen verricht, maar ook werden de 
nodige klachten van landeigenaren ontkracht. Deze klachten werden reeds in vroegere stadia geuit 
tijdens de eerdere kanalisatieplannen. Voor de uiteindelijke aanleg van het kanaal werden 
honderden arbeiders te werk gesteld.152 De gronden die van de marke aan de Overijsselsche 
Kanalisatie Maatschappij werden verkocht hadden een gezamenlijke oppervlakte van 12,6 hectare.  
 
Ontginningen op de ‘Burger kampen’ 
Een volgende ontginning vond plaats ten tijde van de onderhandelingen over de verdeling van de 
marke vanaf 1842. Men kon daarbij echter lange tijd niet tot een akkoord komen. In een artikel uit 
2004 in Rondom den Herdenbergh beschrijft E. Wolbink hoe vervolgens een groep, bestaande uit de 
minst kapitaalkrachtige personen uit Gramsbergen, in 1850 op eigen initiatief een stuk heidegrond 
van ongeveer 70 hectare afbakenen en in de jaren daarna gedeeltelijk ontgonnen.153 In 1855 vroegen 
zij voor dit stuk grond ontheffing van belasting aan, zo blijkt uit een brief van de Gedeputeerde 
Staten van Overijssel aan de burgemeester van Gramsbergen. Dit werd echter niet goedgekeurd, 
aangezien de aanvragers de betreffende percelen niet in eigendom hadden.154 In figuur 3.2 is te zien 
welke gronden zij tot de verdeling van de marke hebben ontgonnen. 
 
Ontginningen door keuterboeren 
Ten slotte vinden we dat direct na de markeverdeling verspreid in het Radewijker- en Loozerveld 
enkele percelen met bebouwing (huis en erf), bouwland en weiland. Van deze percelen valt niet te 
achterhalen of ze tijdens het markestelsel of direct na de verdeling van de marke zijn ontgonnen.  
Mogelijk zijn de percelen ontgonnen door arme keuterboeren die ten tijde van het markestelsel een 
bestaan probeerden op te bouwen te midden van de heide, zoals dat op wel meer plekken in 
Nederland voorkwam. Deze keuters bouwden, vaak onder uiterst armoedige omstandigheden, een 
plaggenhut en ontgonnen een lapje grond. Vaak vestigden zich ver van iedereen op de heide.155 In 
Het boek van Roke wordt vermeld dat personen die zich wilden vestigen in het Radewijkerveld over 
nacht een onderdak met een schoorsteen moesten hebben gebouwd, waar rook uit kwam.156 Smit 
schrijft in De families Smit en Kiwiet in Radewijk ook dat op verschillende percelen in het 
Radewijkerveld kleine bouwwerkjes voorkwamen.157 De betreffende ontgonnen percelen hebben 
veelal een oppervlakte van 0,5 tot 1,5 hectare. In figuur 3.6 zijn voorbeelden te zien van dergelijke 
ontginningen. 
 

                                                           
151 Visscher, 2003, 82. 
152 Smolders, 1989, 39-40. 
153 Wolbink, 2005, 49-50. 
154 Gemeentearchief Hardenberg, toegangsnummer 011, inventarisnummer 440. 
155 Hendrikx, 1989, 93. 
156 Wolbink et al., 1999, 20.  
157 Smit, 2018, 39. 
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Figuur 3.6 Uitsnede van de kadastrale hulpkaart uit 1862 met de percelen D352 t/m D361. Een 

voorbeeld van enkele ontgonnen percelen bij de markeverdeling.  
 
Ontwerp en uitvoeringspraktijken 
Van een aantal ontginningen uit deze periode is onduidelijk of een ontwerp aan de basis heeft 
gestaan. Het gaat hierbij om de ontginningen aan de randen van het gecultiveerde land en de 
ontginningen door keuterboeren. Van een echt ontwerp zal waarschijnlijk geen sprake zijn geweest. 
Zoals al eerder gezegd zullen bij de randontginningen steeds kleine stukjes heidegrond zijn 
meegeploegd door de lokale boeren. Vervolgens zijn deze ontgonnen stukjes grond door het 
markebestuur aan de betreffende boer verkocht. 
 
Bij de keuterontginningen zal een plaggenhutje zijn gesticht, waarna met de schop stukjes 
heidegrond werden ontgonnen. Na de markeverdeling waren de betreffende ontgonnen stukken 
grond bijna allemaal in eigendom van personen uit Gramsbergen. Deze personen hadden 
uiteenlopende beroepen, zoals landbouwer, maar ook klompenmaker, smid of winkelier.158 Het is 
onduidelijk of zij ook degenen waren die de ontginningen hebben uitgevoerd, of dat zij door de 
verdeling in eigendom zijn gekomen van de gronden. 
  

                                                           
158 Eigen kadastraal onderzoek. 
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Voor de ontginningen op de Burger kampen is niet veel meer duidelijk dan dat een stuk grond werd 
afgebakend met behulp van sloten en wallen en vervolgens werd verdeeld onder een aantal 
inwoners van Gramsbergen.159 Zij - of waarschijnlijker: de door hen ingehuurde arbeiders - zullen zich 
voor de ontginningen waarschijnlijk ook hebben moeten redden met de spade. 
 
Voor het ontwerpen van het Overijssels kanaal werd door W.C.A. Staring en T.J. Stieltjes een 
onderzoek naar de uitvoering van de kanalisatieplannen en verbeteringswerken ingesteld, in 
opdracht van de Gedeputeerde Staten. Niet alleen werden metingen verricht, maar ook werden de 
nodige klachten van landeigenaren ontkracht. Deze klachten werden reeds in vroegere stadia geuit 
tijdens de eerdere kanalisatieplannen.160 Het kanaal werd met behulp van spaden en kruiwagens 
door honderden arbeiders gegraven. Met het afgegraven zand verhoogden zij de weerszijden van het 
kanaal, waarlangs jaagpaden kwamen te liggen.161  

                                                           
159 Wolbink, 2005, 49, 50. 
160 Smolders, 1989, 51. 
161 Smolders, 1989, 52. 
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3.4 Ontginningen in de decennia na de markeverdeling (1862-1912) 
 
Omvang en locatie 
‘De woeste gronden worden langzamerhand bij kleine gedeelten ontgonnen, hetwelke aanmerkelijk 
zal toenemen nu de verdeelde gronden der marke Gramsbergen, Loozen en Radewijk aan de 
belanghebbenden zijn toegewezen’, zo bericht het landbouwverslag van de gemeente Gramsbergen 
in 1858.162 Dat dit echter niet zo hard ging als verwacht, zien we in de landbouwverslagen die hierop 
volgen. Zo zien we regelmatig berichten als: ‘de ontginningen van heiden worden nog al bij kleine 
percelen voortgezet, dewelke echter langzaam vorderen’.163 Tussen 1860 en 1880 werd 70,1 hectare 
heidegrond ontgonnen, wat neerkomt op ruim 8 procent van het totale studiegebied. Er werd 
verspreid over het onderzoeksgebied ontgonnen. De ontginningen vonden vrijwel altijd plaats langs 
de grens van het al gecultiveerde land of langs de nieuw aangelegde zandwegen. Nagenoeg het hele 
gebied ten oosten van Gramsbergen, dat ook wel de Burger kampen of het Gramsbergerveld wordt 
genoemd, is in de eerste jaren na de markeverdeling ontgonnen. De overige ontginningen 
concentreren zich langs de Hanekamp en het gebied ten noorden van de Hanekamp. Ook in 
‘Radewijk achterin’ zien we dat kleine perceeltjes worden ontgonnen. In de jaren hierop volgend 
worden de ontginningen op deze plekken verder uitgebreid. Ook vinden in het Loozerveld een groot 
aantal ontginningen plaats. Tot het begin van de 20ste eeuw wordt nog eens 190 hectare ontgonnen, 
wat neerkomt op 23 procent van het studiegebied. 
 

 
Figuur 3.7 Locatie van de heideontginningen in de marke Gramsbergen, Loozen en Radewijk in 

de periode 1862-1912.  
  

                                                           
162 Gemeentearchief Hardenberg, toegangsnummer 011, inventarisnummer 2225. 
163 Gemeentearchief Hardenberg, toegangsnummer 011, inventarisnummer 2226. 
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De meeste ontginningen in deze periode concentreerden zich op de hogere gedeelten van de 
heidegronden. Dit gold met name voor de ontginningen tot bouwland. Deze hogere stukken 
betroffen vaak zogenaamde ‘belten’, waarvan de Vossebelt achterin Radewijk een goed voorbeeld is 
(figuur 3.8). Deze belten waren restanten van heidevelden op dekzandkoppen en lagen soms wel 1,5 
tot 2 meter hoger dan het omliggende terrein. Dat de ontginningen op de hoger gelegen gedeelten 
van het gebied plaats vonden is niet opmerkelijk. De afwatering in het gebied was op veel plekken 
onvoldoende. Vooral achterin Radewijk leverde dit veel overlast op.164 Om droge voeten te houden, 
werden nieuwe nederzettingen gevestigd op deze hogere belten. Nadat in 1886 het waterschap 
Radewijk-Baalder werd opgericht, ging men zich bezig houden met de verbetering van de 
waterkundige situatie. De Radewijkerbeek werd gekanaliseerd, waterleidingen werden verbeterd en 
verschillende nieuwe waterleidingen werden aangelegd.165 
 

Figuur 3.8 De ontginningen in de eerste decennia na de verdeling van de marke Gramsbergen, 
Loozen en Radewijk vonden vooral plaats op de hogere plekken in het landschap, 
zoals op de Vossebelt achterin Radewijk (blauw gearceerd). 

 
Organisatie 
In de eerste decennia na de markeverdeling zijn de keuterontginningen, die ook al voor de 
markeverdeling voorkwamen, doorgezet. We zien voornamelijk kleine percelen met veel 
perceelbegroeiing, vaak in smalle stroken achter de boerderij of in het veld (figuur 3.9). In een 
landbouwverslag uit 1878 van de gemeente Gramsbergen wordt over de ontginningen uit deze 
periode vermeld: ‘ontginningen worden hier door vele personen bij kleine perceeltjes ondernomen, 
meestal door arbeidende huisgezinnen’.166 Uit de kadastrale archieven blijkt dat de percelen waarop 
ontginning plaats vond voor een gedeelte in eigendom waren van personen uit Gramsbergen, Loozen 
en Radewijk en voor een gedeelte in eigendom van keuterboeren uit omliggende plaatsen, zoals Laar 
en Echteler (beide gelegen in Duitsland). Deze keuterboeren kochten een perceel heide en stichtten 
een boerderijtje. Vervolgens ontgonnen zij de heide op het perceel. 
  

                                                           
164 Lutjeharms, 1971, 5. 
165 Ibidem, 7. 
166 Gemeentearchief Hardenberg, toegangsnummer 011, inventarisnummer 2226. 
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Figuur 3.9 Op deze topografische kaart uit 1906 zijn vele kleine ontgonnen percelen met 

perceelrandbegroeiing te zien in het Radewijkerveld ten noorden van ‘De Hanekamp’. 
 
Ook werden bij de Burger kampen ten oosten van Loozen in deze periode de nog onontgonnen 
percelen ontgonnen. Deze percelen werden veelal door de boeren uit Gramsbergen ontgonnen. Dit 
waren zowel grotere als kleinere boeren, waarvan een groot aandeel een boerderij had op de 
Oldenhof (figuur 2.13). Zij hadden de percelen bij de Burger kampen voor een gedeelte verkregen 
met de markeverdeling, maar ook werden door hen percelen aangekocht van personen en 
instellingen die percelen hadden verkregen met de markeverdeling en deze verkochten.167 In 
tegenstelling tot de keuterontginningen, werden op deze percelen geen boerderij gesticht. Wel 
kwam ook perceelrandbegroeiing voor (figuur 3.10). De percelen zullen veelal hebben gediend als 
uitbreiding van het areaal bouw- en weiland voor het boerenbedrijf. In een krantenbericht uit 1858 is 
te zien dat de verschillende aangewezen eigenaren zo snel mogelijk na de markeverdeling wilden 
overgaan tot de bewerking van deze gronden (figuur 3.11). 
  

                                                           
167 Eigen kadastraal onderzoek. 
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Figuur 3.10 Op deze topografische kaart uit 1906 is te zien dat nagenoeg alle percelen van de 

Burger kampen zijn ontgonnen. De percelen werden in zowel bouwland als groenland 
omgezet en hebben perceelrandbegroeiing. 

 

 
Figuur 3.11 Krantenbericht uit 1858 waarin vermeld wordt dat de men zo snel mogelijk wilde 

overgaan tot de bewerking van de Burger kampen. 
  



70 
 

Ontwerp en uitvoeringspraktijken 
Van de ontginningen in deze fase is niet duidelijk of er een ontwerp aan de basis heeft gestaan van 
de vele kleinschalige ontginningen. Kadastrale kaarten geven wel een beeld van de manier waarop de 
ontginners te werk zijn gegaan. Vaak werden de percelen in delen ontgonnen. In het kadaster werd 
dan het voormalige heideperceel opgedeeld in een ontgonnen perceel en een perceel resterende 
heide (figuren 3.12 en 3.13). In een later stadium werden de resterende heidegronden ontgonnen, 
soms door dezelfde persoon, maar soms ook door een nieuwe eigenaar.168 
 
J. Smit beschrijft het proces van een dergelijke ontginning in zijn werk De families Smit en Kiwiet in 
Radewijk. Het gaat over een zekere Jan Harm Smit die vanuit het Duitse Laar een stukje grond in het 
Radewijkerveld koopt en deze vervolgens ontgint. De grond wordt gekocht met de hulp van een boer 
uit Radewijk. Als tegenprestatie werkte Jan Harm Smit een deel van zijn tijd voor deze boer. Ook 
werkte hij als landarbeider bij verschillende boeren in de omtrek. In zijn vrije tijd ontgon hij – met de 
schop - zijn eigen grond en bracht deze in cultuur.169 
 
Bij dit soort ‘ontwerpen’, waarbij eerst slechts een gedeelte van de heide werd ontgonnen, zullen 
problemen met bemesting hebben meegespeeld. Door geldgebrek van de kleine zandboer bleef 
grootscheeps gebruik van kunstmest tot aan het einde van de negentiende eeuw namelijk vaak uit en 
bleven de heidegronden hun functie behouden.170 In de landbouwverslagen van de gemeente 
Gramsbergen aan het einde van de negentiende eeuw wordt ook vermeld dat de heide nog in 
gebruik is.171 De hoeveelheid beschikbare vee en daarmee de hoeveelheid geproduceerde mest, 
bepaalde de oppervlakte grond die men kon gebruiken.172 Om bij onvoldoende mest toch een stukje 
grond te kunnen ontginnen, werd door kleine boeren in de winter ook wel eens toestemming 
gevraagd om in de weilanden opgedroogde koevlatten te mogen opzoeken. Met een zak op de rug 
gingen deze dan door de weilanden. De koevlatten werden gebruikt om weer een stukje grond te 
kunnen ontginnen.173 
 
Over de toegepaste uitvoeringspraktijken van de ontginningen in het studiegebied zijn geen bronnen 
beschikbaar. Arme ontginners zullen zich waarschijnlijk, net als Jan Harm Smit, hebben moeten 
redden met de schop.  
  

                                                           
168 Eigen kadastraal onderzoek. 
169 Smit, J., 2018, 63-69. 
170 Hendrikx, 1989, 24. 
171 Gemeentearchief Hardenberg, toegangsnummer 011, inventarisnummer 2233. 
172 Wolbink et al, 1999, 173. 
173 Ibidem, 174. 
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Figuur 3.12 Hulpkaart uit dienstjaar 
1868, waarop is te zien hoe 
verschillende heidepercelen in het 
Radewijkerveld door ontginning 
worden opgedeeld in bouwland en 
heide.  
 

Figuur 3.13 Hulpkaart uit dienstjaar 
1868, waarop is te zien hoe 
verschillende heidepercelen in het 
Radewijkerveld door ontginning 
worden opgedeeld in bouwland en 
heide.  
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3.5 Grootschalige ontginningen onder overheidsinvloed (1912-1935) 
 
Omvang en locatie 
Hoewel tot 1912 verschillende ontginningen hadden plaats gevonden in het studiegebied, lag het 
grootste gedeelte van de gronden, ruim 60 procent, er nog woest bij.174 Ook in de rest van de 
gemeente Ambt-Hardenberg lag het percentage woeste gronden in deze periode nog hoog. Samen 
met enkele andere afgelegen gemeenten had de gemeente Ambt-Hardenberg het hoogste 
percentage woeste gronden van de provincie Overijssel.175 Enkele belangrijke oorzaken hiervan 
waren volgens A. Bouhuijs, naast het isolement van deze gemeenten, de slechte waterafvoer, de 
slechte perceelsindeling, een gebrekkig wegennetwerk en de moeilijkheid om aan kapitaal te 
komen.176 Om ontginning te stimuleren zou, volgens Bouhuijs, Ambt-Hardenberg bij Stad-Hardenberg 
moeten worden gevoegd, omdat de stad meer kapitaalkrachtig was.177 Hiertoe kwam het toen echter 
nog niet. 
 
Ondanks dat namen de ontginningen vanaf 1912 een grote vlucht. Bijna alle tot dan toe nog woeste 
gronden werden in de volgende decennia ontgonnen. Tussen 1912 en 1929 werd 315 hectare 
ontgonnen en tussen 1929 en 1935 nog eens 108 hectare. Gemiddeld werd per jaar dus ruim 18 
hectare ontgonnen, wat bijna 3,5 keer zoveel is als in de voorgaande fase. In totaal werd tussen 1912 
en 1935 ruim 50 procent van het studiegebied ontgonnen. De ontginningen vonden verspreid door 
het gebied plaats, waarbij het gebied achterin Radewijk wel achterbleef qua oppervlakte ontgonnen 
grond ten opzichte van de rest.  
 

 
Figuur 3.14 Locatie van de heideontginningen in de marke Gramsbergen, Loozen en Radewijk in 

de periode 1912-1935.  

                                                           
174 Ontginningsstudie ArcGIS. 
175 Bouwhuijs, 1922, 673-674. 
176 Bouhuijs, 1922, 673, 676. 
177 Bouhuijs, 1922, 676. 
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Organisatie 
 
Particulieren 
De belangrijkste actor in de eerste jaren van deze fase (1912 tot 1920) bleef de particuliere eigenaar 
die besloot zijn heidegronden te ontginnen. De gunstige toestand op agrarisch gebied en het 
beschikbaar komen van kunstmest tegen dalende prijzen zal veel eigenaren hebben aangezet om tot 
ontginning over te gaan.178 Dit leidde namelijk tot een vermindering van de noodzaak tot het 
traditionele mestmaken, waardoor de heide haar functie in het landbouwsysteem verloor.179  
Het kunstmestgebruik nam op de zandgronden vanaf 1890 toe.180 In de gemeente Hardenberg 
maakte een klein aandeel van de landgebruikers - minder dan 10 procent - in 1888 al gebruik van 
kunstmest. Dit waren voornamelijk de grotere boeren. Keuters en arbeiders hadden nagenoeg geen 
beschikking over kunstmest. Het aantal gebruikers nam aan het begin van de twintigste echter snel 
toe. Dit kwam met name doordat boeren zich verenigden in coöperaties, waardoor zij van gunstigere 
prijzen konden profiteren.181 Zo had Hardenberg vanaf 1910 Coöperatieve Landbouw- en 
Handelsvereniging te Hardenberg. Leden van deze vereniging konden hun bestellingen van veevoer 
en kunstmest opgeven aan de vereniging. Deze zorgde dan voor de aankoop en regelden transport 
naar Hardenberg. De producten werden doorgaans per schip aangevoerd.182 
Door de introductie van ammoniaksynthese in 1913 kon het gebruik van kunstmest nog eens verder 
toenemen. Hiermee was het mogelijk om aan de enorme vraag naar stikstof te voldoen.183 
Veelal werd de resterende heide van de splitsingen die in de vorige fase hadden plaatsgevonden 
ontgonnen. Ook zien we een aantal kleinschalige nieuwe ontginningen plaats vinden, voornamelijk 
achterin Radewijk.  
 
Werklozen op particuliere ontginningen 
Vanaf de jaren twintig nam de invloed van werkverschaffing toe op de ontginningen. Het werd 
mogelijk om gronden te ontginnen ten name van het Rijk, of van rechtspersoonlijkheid bezittende 
lichamen, hoofdzakelijk ter bestrijding van werkloosheid. Hoewel vele gemeenten gedurende de hele 
negentiende eeuw al werken hadden uitgevoerd bij plaatselijk werkloosheid, die tot landaanwinning, 
ontginning of verbetering van de grond moesten leiden, werden particuliere 
werkverschaffingsprojecten nu ook mogelijk.184 Een belangrijke factor voor particulieren om hier 
gebruik van te maken was de beschikbaar gestelde subsidie. In de gemeente Ambt-Hardenberg 
bedroeg deze in 1921 50 procent van de loonkosten van de tewerkgestelde arbeiders. Hiervan werd 
40 procent door het Rijk betaald en 10 procent door de gemeente. De bijdragen van het Rijk en de 
gemeente mochten echter samen niet meer dan 300 gulden per hectare bedragen.185 Deze subsidie 
verschilde van jaar tot jaar, zo werd de subsidie in 1922 op 40 procent gesteld, waarvan het Rijk 30 
procent betaalde en de gemeente 10 procent.186 Een andere factor was een regeling voor 
belastingvrijstelling waar de gemeente Ambt-Hardenberg gebruik van maakte, waarbij een vrijstelling 
van de belasting voor een periode van 28 jaar werd verleend bij de ontginning van een woest perceel 
grond. Wanneer al was begonnen met ontginnen, werd een periode van 8 jaar gehanteerd.187 
 

                                                           
178 Slicher van Bath, 1957, 501; Thissen, 1993, 290. 
179 Thissen, 1993, 290-291. 
180 Bieleman, 2008, 409. 
181 Van Zanden, 1985, 255-256. 
182 http://www.historischeprojecten.nl/geheugenvanhardenberg/toen-op-25-januari-cooperatie-hardenberg-
opgericht/ 
183 Bieleman, 2008, 282-284. 
184 Hendrikx, 1989, 97. 
185 Gemeentearchief Hardenberg, toegangsnummer 013, inventarisnummer 913. 
186 Ibidem. 
187 Gemeentearchief Hardenberg, toegangsnummer 050, inventarisnummer 587. 
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Bij deze ontginningen waren, naast de eigenaar van de grond en de arbeiders die in het kader van de 
werkverschaffing de ontginningen uitvoerden, ook de Nederlandsche Heidemaatschappij en N.V. 
Grontmij bij de uitvoering van de ontginningswerken betrokken. Uit brieven tussen het Ministerie 
van Arbeid en de burgemeester en wethouders van Ambt-Hardenberg blijkt dat de eigenaren van de 
grond onder eigen leiding de werkzaamheden lieten uitvoeren en toezicht werd gehouden door de 
Nederlandsche Heidemaatschappij of N.V. Grontmij. De kosten van dat toezicht werden voor de helft 
door de gemeente en voor de andere helft door het Rijk betaald. 188 
 
Een idee van de omvang de werkverschaffing in de gemeente Ambt-Hardenberg krijgen we uit het 
werk Waterstaten in Overijssel. Hierin geeft A. van Linden van den Heuvel een overzicht van het 
aantal werkzame arbeiders in de werkverschaffing in de gemeenten van de provincie Overijssel 
tussen de periode 1 juli 1935 tot 30 juni 1936.189 Voor Ambt-Hardenberg gold dat 21 arbeiders 
werkzaam waren in de gemeentelijke werkverschaffing en maar liefst 410 arbeiders in de particuliere 
werkverschaffing. De particuliere werkverschaffing in Ambt-Hardenberg ging daarmee procentueel 
ver boven andere gemeenten uit en bedroeg zelfs één derde deel van alle particuliere 
werkverschaffingen in Overijssel. De lonen bedragen in deze periode 8.900 gulden in de 
gemeentelijke werkverschaffing en 199.000 in de particuliere werkverschaffing.190 In de jaren hierop 
volgend vinden we cijfers van de Rijksinspectie voor de werkverschaffing (zie tabel 3.1). Tot 
november 1937 blijft een stijging zichtbaar in particuliere werkverschaffing, waarna het aantal 
werkzame arbeiders in 1939 sterk afneemt. Het is ook rond deze tijd dat de crisisjaren voorbij waren 
en steeds meer mensen werk vonden. In de hele gemeente werd in totaal maar liefst 3400 hectare 
aan heidegrond met behulp van werkverschaffingsprojecten ontgonnen.191 Belangrijk om te 
vermelden is echter wel dat waarschijnlijk niet alle ontginningsprojecten in het kader van 
werkverschaffingsprojecten werden uitgevoerd, maar particuliere ontginningen plaats bleven vinden. 
 

Maand en jaar Geplaatst in gemeentelijke 
werkverschaffing 

Geplaatst in particuliere 
werkverschaffing 

Doorlopend Periodiek Doorlopend Periodiek 

November 1936 5 10 264 329 

November 1937 27 14 426 231 

Augustus 1939 12 1 123 9 

 
Tabel 3.1 Het aantal geplaatste arbeiders in werkverschaffing in de gemeente Ambt-

Hardenberg tussen 1936 en 1939 
  

                                                           
188 Gemeentearchief Hardenberg, toegangsnummer 013, inventarisnummer 913. 
189 Hij ontleende de gegevens aan het verslag van de Rijksinspectie voor de Werkverschaffing te Zwolle. 
190 Linden van den Heuvell, 1939, 14. 
191 Hendrikx, 1989, 97. 
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Ontwerp en uitvoeringspraktijken 
Bij de particuliere werkverschaffingsprojecten waren het de Nederlandsche Heidemaatschappij of 
N.V. Grontmij die een plan van bewerking opstelden voor het betreffende perceel. In het archief van 
de gemeente Hardenberg zijn nog verschillende van deze plannen te vinden. Er zijn ook tientallen 
plannen voor percelen in het studiegebied opgesteld (figuur 3.15).  
 
Een plan van bewerking bestond doorgaans uit een aantal verschillende onderdelen, beginnend met 
een beschrijving van de ligging en toestand van het betreffende perceel. Hierbij kwamen zaken aan 
de orde als bodemopbouw, hoogteligging, aanwezige vegetatie en afwatering. Vervolgens werd op 
basis van deze beschrijving een plan van bewerking opgesteld. Dit plan bestond uit een beschrijving 
van de te verrichten werkzaamheden, gevolgd door een kostenbegroting, waarin de arbeidskosten 
vaak de grootste kostenpost waren. Daarnaast werden kosten in rekening gebracht voor verletten, 
rentezegels, ziekte- en ongevallenverzekeringen, kosten van toezichthouden, huur van materiaal en 
onvoorziene kosten. 
 
Qua uitvoeringspraktijken kwamen een aantal zaken steeds weer terug in de plannen. Zo werden 
gronden vaak geëgaliseerd, door de lage gedeelten op te vullen met zand uit hoger gelegen delen. 
Voor het vervoer van dit zand werd vaak een smalspoor en zogenaamde kipkarren gehuurd. Het zand 
werd met kruiwagens over planken naar deze kipkarren vervoerd. Een voorbeeld van zo’n kipkar 
vinden we in een fotocollectie van de Nederlandsche Heidemaatschappij (figuur 3.16). 
De bewerking van de grond bestond vrijwel altijd uit het ‘diepspitten’ van de grond. De grond werd 
dan met de schop omgespit tot een diepte 50 tot 70 centimeter, waarbij het grijze zand (oftewel: de 
arme uitspoelingslaag van de heidepodzolgrond) naar beneden werd gewerkt, gevolgd door de 
heidezode en bovenop een laag bruingeel zand uit de ondergrond. Tenslotte werden voor de 
ontwatering en de scheiding van percelen vaak sloten gegraven. 
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Figuur 3.15 Plan van bewerking voor een perceel heidegrond in Radewijk uit 1936, opgesteld door 

N.V. Grontmij. 
  



77 
 

 
Figuur 3.16 Foto van een kipkar, welke in de werkverschaffing werden gebruikt voor het vervoer 

van zand over een spoor. 
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3.6 Restontginningen (1935-1975) 
 
Omvang en locatie 
In 1935 was nog ongeveer 87 hectare onontgonnen heide aanwezig, waarvan het grootste gedeelte 
achterin Radewijk lag. Tot het begin van deze fase maakten deze heidegronden deel uit van een 
jachtgebied van enkele honderden hectaren groot. Onder het jachtgebied vielen onder andere 
gebieden in Holtheme, Hoogenweg, Venebrugge en Wielen. Hier jaagden enkele voorname mannen 
uit het hele land, zoals een notaris, enkele bankiers en de commissaris van de Fricofabrieken.192 
Langzamerhand werd de heide ontgonnen en op de topografische kaart van 1975 valt te zien dat 
geen heide meer aanwezig is in het gebied. 
 
De ontginningen in deze fase behelzen ruim 10 procent van het totale oppervlak aan ontginningen in. 
Het overgrote gedeelte van de nog aanwezige heide, namelijk ruim 79 hectare, werd voor 1965 
ontgonnen. Een kleine 8 hectare werd na 1965 ontgonnen.193 Opvallend aan deze fase is dat de 
ontginningen niet meer bestonden uit een combinatie van een huis met bouw en/of weiland, maar 
alleen nog ontginningen plaats vonden tot bouw- en weiland.  
 

 
Figuur 3.17 Locatie van de heideontginningen in de marke Gramsbergen, Loozen en Radewijk in 

de periode 1935-1975. 

  

                                                           
192 Wolbink et al, 1999, 218. 
193 Ontginningsstudie arcgis. 
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Organisatie 
 
Ontginningen in het kader van werkverschaffing 
In de vorige paragraaf kwamen de ontginningen in het kader van werkverschaffing al aan bod. Uit 
archieven van de gemeente Hardenberg is af te leiden dat de laatste ontginningen die in dit kader 
werden uitgevoerd in het studiegebied in ten einde 1943 liepen.194 In een krantenbericht uit 1940 
lezen we dat de meeste landarbeiders werk hadden gevonden bij landbouwbedrijven en de overigen 
werk hadden gevonden in Duitsland (figuur 3.12). Tot 1943 werden de meeste percelen in het 
studiegebied echter nog wel op deze wijze ontgonnen, zo blijkt uit de hoeveelheid plannen van 
bewerking die voor percelen in het studiegebied werden opgesteld. 
 

 
Figuur 3.18 Krantenbericht uit 1940 waarin wordt vermeld dat de werkverschaffing is stopgezet. 
 
Overijsselse Landbouw Maatschappij 
De overige ontginningen zullen zijn uitgevoerd door de eigenaren van de betreffende percelen. 
Mogelijk werden zij hierbij bijgestaan door de Overijsselse Landbouw Maatschappij, welke in het 
begin van de jaren ’50 een afdeling kreeg in Radewijk. In het eerste jaar van de oprichting werden al 
veertig boeren lid van de afdeling. 
  

                                                           
194 Gemeentearchief Hardenberg, toegangsnummer 008, inventarisnummer 1652. 
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Ontwerp en uitvoering 
De nog resterende heide van de in de vorige fasen ontstane splitsingen werd op veel plekken 
ontgonnen. Bij de grotere percelen heidegrond kwamen nog nieuwe splitsingen voor.  
 
De techniek die in deze fase werd toegepast zal bij de werkverschaffingsprojecten hetzelfde zijn 
geweest als in de vorige fase, zo blijkt uit de plannen van bewerking die zijn opgesteld door N.V. 
Grontmij en de Nederlandsche Heidemaatschappij. 
 
Voor de andere ontginningen zullen in deze fase werden steeds meer mechanische hulpmiddelen zijn 
gebruikt. Zo werden soms tractors gebruikt bij het ontginningen van woeste grond (figuur 3.14). 
Steeds meer boeren beschikten over een tractor in de loop van de twintigste eeuw. Na 1965 waren 
er zelfs meer trekkers dan landbouwpaarden.195  
 
Mondelingen bronnen bevestigen dat ontginningen met tractors voorkwamen in het studiegebied. 
Zo weet Gerrit Jan van der Veen nog te vertellen hoe hij in de jaren ’50 heeft geholpen bij het 
ontginnen van enkele percelen heide van familieleden met behulp van een trekker en een ploeg. De 
trekker en ploeg hadden ze zelf niet in eigendom, maar werden gehuurd van het plaatselijke 
loonbedrijf Eggengoor.196 Het resultaat van dit soort ontginningen is op sommige plekken nog in de 
bodem terug te vinden. Zo heeft Herbert Oldehinkel, een nog actieve boer in Radewijk, bij het graven 
van een bouwput voor een nieuw agrarisch bedrijfsgebouw de achtergebleven lijnen van de ploeg 
nog gezien.197 
 

 
Figuur 3.19 Ontginningen met diepploeg en tractor in Hardenberg ergens halverwege de 

twintigste eeuw.   

                                                           
195 Van den Wittenboer, 2017, 128. 
196 Persoonlijke communicatie Gerrit Jan van der Veen, d.d. 15 januari 2019. 
197 Persoonlijke communicatie Herbert Oldehinkel, d.d. 18 januari 2019. 
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3.7 Ruimtelijke opbouw van het landschap na de ontginningen 
 
De heideontginningen hebben grote landschappelijke gevolgen voor het studiegebied gehad. Alle 
ontginningen tezamen hebben ervoor gezorgd dat een groot heidegebied in ruim 100 jaar werd 
getransformeerd tot aaneengesloten percelen bouw- en weiland. Doordat de percelen werden 
geëgaliseerd, vlakte het reliëf daarnaast grotendeels af. Er ontstond een geheel nieuw agrarisch 
landschap. 
 
Om een beeld te krijgen van de ruimtelijke structuren die zijn ontstaan tijdens de ontginningen, zijn 
de aanwezige bebouwing, verkaveling, waterlopen en wegen op een kaart uit 1965 ingetekend 
(figuur 3.20). Op de kaart wordt duidelijk zichtbaar dat een rechtlijnige structuur is ontstaan, 
bestaande uit rechte wegen en waterleidingen, met daartussen blokvormige percelen. De bebouwing 
ligt verspreid door het gebied, veelal direct langs de wegen. Grotere concentraties aan bebouwing 
zijn te zien bij de oude dorpen Gramsbergen en Radewijk en in mindere mate bij Loozen. 
 

 
Figuur 3.20 Ruimtelijke opbouw van het studiegebied omstreeks 1965. 
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Wegen, waterlopen en verkaveling 
Voor het ontstaan van de rechtlijnige structuur in het gebied kan grotendeels worden teruggegrepen 
op het bij de markeverdeling opgestelde plan van wegen en waterleidingen. Het uiteindelijk 
aangelegde wegen- en waterlopenpatroon komt nagenoeg geheel overeen met het wegen- en 
waterlopenpatroon welke op de kadastrale kaarten uit 1862 is te zien (figuur 2.26 en 2.27). De 
hoofdstructuur is daarmee dan ook niet meteen het gevolg van de ontginningen, maar deze werd 
wel aangelegd met de achterliggende gedachte om ontginningen aantrekkelijker te maken.  
 
Ook de verkaveling die ontstond met de markeverdeling heeft aan de basis gestaan van de 
verkaveling zoals we die terugvinden in het gebied na de ontginningen. Weliswaar werden percelen 
door zaken als verkoop en vererving gesplitst of juist samengevoegd, toch bleef de verkaveling zoals 
die met de markeverdeling ontstond op hoofdlijnen aanwezig. Enkele percelen kennen na de 
ontginningen zelfs nog precies dezelfde omvang als met de markeverdeling (figuur 3.21). 
 

Figuur 3.21 Een voorbeeld van een aantal percelen in het Radewijkerveld welke na de 
ontginningen nog dezelfde perceelsomvang kennen als bij de markeverdeling. 

 
Bebouwing 
Na afloop van de ontginningen is een typerend verschil waarneembaar tussen de oude dorpen langs 
de Vecht en de Radewijkerbeek enerzijds en de ontginningsgebieden anderzijds. In het 
eerstgenoemde gebied worden voornamelijk oude familiebedrijven aangetroffen. Deze zijn in het 
algemeen van grotere omvang en vaak meer versnipperd dan die in het ontginningsgebied.198 De 
boerderijen in het ontginningsgebied betroffen dikwijls kleine keuterboerderijtjes. In figuur 3.22 en 
3.23 is duidelijk te zien om wat voor verschillen in omvang het kon gaan. 

                                                           
198 Cultuurtechnische Dienst, 1964, 9. 
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Figuur 3.22 Foto uit circa 1975 van erve Takman, een boerenhoeve gelegen in het meest 

oostelijke deel van het oude dorp Radewijk.  
 

 
Figuur 3.23 Foto uit circa 1960 van een woning aan de Roelofsdijk, te midden van het voormalige 

heidegebied. De woning werd in de jaren 70 afgebroken. 
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Vegetatie 
Een goed beeld van de aanwezige vegetatie krijgen we aan de hand van kaarten waarin 
Staatsbosbeheer in de periode 1938-1942 het totale bosareaal in kaart heeft gebracht (figuur 3.24 en 
3.25). Hoewel nog niet alle heide is ontgonnen in deze periode, geeft het een gedetailleerd beeld van 
de aanwezige houtopstanden in de laatste jaren van de ontginningen. Op de kaart is te zien dat de 
aanwezige bomen voornamelijk als singels langs de wegen, op erven en aan de randen van de essen 
staan. Daarnaast ligt op de ‘Slingenberg’ een hakhoutbosje. De houtopstand bestaat voornamelijk uit 
loofhout en eiken, waarbij de bomen in het heideontginningsgebied een leeftijd van beneden de 40 
jaar hebben en de bomen langs de essen een leeftijd van boven de 40 jaar.  
 

 
Figuur 3.24 Bosareaal in het westelijke gedeelte van het studiegebied in de periode 1938-1942. 

Legenda opgenomen in figuur 3.25. 
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Figuur 3.25 Bosareaal in het oostelijke gedeelte van het studiegebied in de periode 1938-1942. 
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3.8 Conclusie 
 
Omvang en locatie 
De heideontginningen in de marke Gramsbergen, Loozen en Radewijk zijn op basis van de 
overzichtskaart, historische gebeurtenissen en verschillende betrokken partijen op te delen in vier 
fasen. Bij elk van deze fasen zijn andere oorzaken aan te wijzen voor de hoeveelheid en de locatie 
van de ontginningen: 
 
1830-1862: Ontginningen ten tijde van het markestelsel 
In de periode dat het markestelsel nog in werking was, werd slechts in beperkte mate ontgonnen. 
Dat men gebonden was aan de regels en beperkingen van de marke was een belangrijke oorzaak 
hiervoor. Gezamenlijk hadden de ontginningen in deze fase een omvang van 59 hectare, wat 
neerkomt op 8 procent van het studiegebied. De vroegste ontginningen concentreerden zich met 
name in het westelijke gedeelte van het studiegebied. Vooral bij de Burger kampen vonden veel 
ontginningen plaats. De overige ontginningen kwamen verspreid door het studiegebied voor. 
 
1862-1912: Ontginningen in de decennia na de markeverdeling 
Met de verdeling van de marke Gramsbergen, Loozen en Radewijk in 1862, kwam de eeuwenlang 
gemeenschappelijk beheerde heide in privébezit. Desondanks bleven grootschalige ontginningen in 
deze fase nog uit. Tussen 1860 en 1880 werd ruim 70 hectare heidegrond ontgonnen, wat neerkomt 
op 8 procent van het studiegebied. Tot aan het begin van de 20ste eeuw werd nog eens 190 hectare 
ontgonnen, wat neerkomt op 23 procent van het studiegebied. Problemen met bemesting zullen, 
met name in de beginfase van deze periode, een remmende werking hebben gehad. Kunstmest was 
nog nauwelijks beschikbaar, waardoor heidegronden hun functie behielden. 
De ontginningen vonden vrijwel altijd bij kleine perceeltjes plaats, langs de grens van het al 
gecultiveerde land of langs de nieuw aangelegde zandwegen. Ook concentreerden de ontginningen 
zich op de hogere delen van het landschap, waaronder de belten.  
 
1912-1935: Grootschalige ontginningen onder overheidsinvloed 
Vanaf 1912 nam het aantal ontginningen explosief toe. Tussen 1912 en 1935 werd 423 hectare 
ontgonnen, wat neerkomt op ruim 18 hectare per jaar. In totaal werd ruim 50 procent van het 
studiegebied ontgonnen tussen 1912 en 1935. De ontginningen vonden verspreid door het gebied 
plaats, waarbij Radewijk-Achterin achterbleef qua oppervlakte ontgonnen grond ten opzichte van de 
rest. Voor de explosieve toename van het aantal ontginningen in deze fase zijn een aantal mogelijke 
oorzaken aan te wijzen: 

- de gunstige toestand op het agrarisch gebied; 
- het beschikbaar komen van kunstmest tegen dalende prijzen, onder andere doordat boeren 

zich verenigden zich in coöperaties; 
- gesubsidieerde particuliere werkverschaffingsprojecten o.l.v. de Heidemaatschappij of 

Grontmij werden mogelijk; 
- de gemeente Ambt-Hardenberg stelde een regeling in, waarbij een vrijstelling van belasting 

voor een periode van 28 jaar werd verleend bij de ontginning van een woest perceel grond; 
 
1935-1975: Restontginningen 
In 1935 was nog ongeveer 87 hectare onontgonnen heide aanwezig, waarvan het grootste gedeelte 
achterin Radewijk lag. De resterende heidevelden werd tussen 1935 en 1975 ontgonnen. Er zijn in 
deze fase geen belangrijke ontwikkelingen meer aan te wijzen welke de ontginningen hebben 
beïnvloed. 
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Organisatie en uitvoering 
 
1830-1862: 
Bij de ontginningen gedurende het markestelsel waren al verschillende actoren betrokken. Er werden 
gronden aangekocht door de Overijsselsche Kanalisatie Maatschappij voor de aanleg van het 
Overijssels kanaal, de boeren uit de buurschappen ontgonnen heide als uitbreiding van het areaal 
bouw- en weiland en keuters ontgonnen midden op de heide kleine perceeltjes heide om zo een 
bestaan op te bouwen. 
Afgezien van de ontginningen door de Overijsselsche Kanalisatie Maatschappij, was bij de meeste 
ontginningen waarschijnlijk niet sprake van een echt ontwerp. Doordat van echte mechanisatie in 
deze fase nog geen sprake was, zal men zich voor de uitvoering veelal hebben moeten redden met de 
spade. Hierbij zullen keuters en kleine boeren de ontginningen waarschijnlijk zelf hebben moeten 
uitvoeren, terwijl de Overijsselsche Kanalisatie Maatschappij hier arbeiders voor inhuurde. 
 
1862-1912 
In de decennia na de markeverdeling waren met name arbeiders en landbouwers betrokken. Deze 
kwamen zowel uit het studiegebied als uit omliggende (Duitse) plaatsen als Echteler en Laar. Ook in 
deze fase zal geen sprake zijn geweest van een echt ontwerp. Vaak werden percelen in delen 
ontgonnen. 
 
1912-1935 
Naast de particuliere eigenaar die besloot tot ontginning over te gaan raakten vanaf de jaren twintig 
ook andere actoren betrokken. Bij de veelvuldige particuliere werkverschaffingsprojecten werd door 
de Nederlandsche Heidemaatschappij of N.V. Grontmij een plan van bewerking opgesteld, welke 
werd uitgevoerd door tewerkgestelde arbeiders. Voor de uitvoering werd de grond met de schop 
omgespit. Daarnaast werden lage gedeelten opgevuld met zand uit hoger gelegen delen. 
 
1935-1975 
Tot 1943 werden ontginningen in het kader van de werkverschaffing uitgevoerd. De overige 
ontginningen zullen zijn uitgevoerd door de eigenaren van de betreffende percelen. Deze eigenaren 
hebben hier in de loop van de negentiende eeuw steeds meer mechanische hulpmiddelen voor 
hebben gebruikt, zoals een tractor met ploeg. 
 
Ruimtelijke opbouw 
Na de ontginningen was een rechtlijnig landschap ontstaan, bestaande uit rechte wegen en 
waterleidingen, met daartussen blokvormige percelen. Deze structuur was in zeer grote mate het 
gevolg van de markeverdeling en de daarbij aangelegde wegen en waterlopen. De grootste 
verandering die de ontginningen teweeg hadden gebracht zat in het nederzettingspatroon. In het 
voormalige heidegebied waren kleine keuterboerderijtjes gebouwd, waardoor een typerend verschil 
ontstond tussen het oude cultuurland, waar voornamelijk oude familiebedrijven lagen. Daarnaast 
was de vegetatie veranderd. Enerzijds doordat de heide was ontgonnen, anderzijds doordat nieuw 
ontstane erven en wegen werden beplant met bomen. 
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4 Het landschap na de ontginningen 
 

4.1 Inleiding 
 
In de literatuur wordt de ruilverkaveling de belangrijkste oorzaak van landschapsveranderingen 
tussen 1950 en 1980 genoemd.199 Ruilverkaveling heeft ook een belangrijke invloed gehad op het 
landschap van de marke Gramsbergen, Loozen en Radewijk. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de 
organisatie van de ruilverkaveling in het studiegebied en de manier waarop de ruilverkavelingen het 
landschap dat na de ontginningen was ontstaan hebben veranderd. Ook wordt naar het hedendaagse 
landschap gekeken en de aanwezige relicten vanuit verschillende tijdslagen. Hiermee wordt 
antwoord te geven op de volgende onderzoeksvragen: 

- Hoe hebben de ruilverkavelingen het landschap na de ontginningen veranderd? 
- Hoe is de huidige ruimtelijke structuur van het landschap opgebouwd en welke elementen 

van het natuurlijke landschap, het ontginningsproces, de betrokken actoren en de 
ruilverkavelingen zijn hier zichtbaar in? 

 

4.2 Het ruilverkavelingslandschap 
 
De verkavelingstoestand in het studiegebied 
Na de ontginningen was een landschap ontstaan met relatief kleine landbouwbedrijven, welke hun 
landbouwgronden versnipperd over het gebied hadden liggen. De gemiddelde omvang van de 
boerenbedrijven was 10,1 hectare, verspreid over 4,3 percelen. De gronden van de bedrijven in de 
oude dorpen (Gramsbergen, Loozen en Radewijk) lagen met name zeer verspreid. 
Landbouwbedrijven boven 3 hectare hadden hier gemiddeld ruim acht kavels met een gemiddelde 
grootte van 1,5 hectare. Doordat bij de kolonisatie van het ontginningsgebied de boerderijen veelal 
verspreid werden gebouwd, lag het aantal kavels per bedrijf hier gemiddeld lager dan in de oude 
bewoningsgebieden.200 
 
In de literatuur wordt de markeverdeling als reden voor de plaatselijk zeer grote versnippering van 
gronden aangehaald.201 Dit is ook een belangrijke reden geweest voor de versnippering van de 
gronden in het studiegebied. In paragraaf 2.4 kwam al naar voren dat met de verdeling rekening 
werd gehouden met de kwaliteit van de grond, waardoor de rechthebbenden verschillende kavels 
met bijvoorbeeld heide, veengrond of grasland kregen. Na de verdeling kon de versnippering verder 
toenemen door onder andere erfdeling.202  
 
Wens tot ruilverkaveling 
Versnippering van landbouwgronden was niet zonder meer nadelig voor de boeren uit de 
negentiende eeuw. Het bracht onder andere als voordeel met zich mee dat het risico van schade 
door hagel, droogte en overstromingen enigszins gespreid kon worden. Daarnaast had versnipperd 
bezit als voordeel dat boeren verschillende soorten grond bezaten, zodat ook verschillende teelten 
mogelijk waren.203 
  

                                                           
199 Dijkstra et al., 1997, 17. 
200 Cultuurtechnische Dienst, 1964, 16. 
201 Van den Bergh, 2004, 37. 
202 Ibidem, 38. 
203 Ibidem, 38. 
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Echter zaten ook nadelen aan de grote versnippering. Enkele nadelen waren bijvoorbeeld dat veel 
land verloren ging aan wegen en scheidingsvormen. Ook ging veel tijd verloren doordat het tijd 
kostte om van de bedrijfsgebouwen bij de verschillende percelen te komen. De introductie van 
allerlei technische innovaties benadrukte de nadelige gevolgen van de versnippering nog extra.204 
 
De steeds verder gaande versnippering onder een sterk groeiende bevolking op het platteland leidde 
tot een toenemende vraag naar een doelmatigere herindeling van eigendom.205 In 1924 kwam het 
tot de in werking stelling van de eerste ruilverkavelingswet. De doelstelling van deze wet was 
agrarisch van aard. In het eerste artikel van de wet stond het volgende: ‘Ter bevordering van de 
landbouw kan ruilverkaveling plaatshebben volgens de voorschriften dezer wet’. Dit werd vooral 
bereikt door verbetering aan te brengen in de waterhuishouding, de ontsluiting en de verkaveling. In 
de volgende decennia werd de wet als gevolg van veranderende maatschappelijke omstandigheden 
enkele keren aangepast.206 
In 1954 werd een geheel nieuwe wet voor ruilverkavelingen aangenomen. Reden hiervoor was dat 
ruilverkavelingen steeds meer omvattend en complexer werden.207 De doelstelling van de wet bleef 
op de agrarische sector gericht, echter werd een landschapsplan, dat het behoud van 
landschapsschoon zoals bestaande groenelementen als doel had, een vast onderdeel van de 
ruilverkavelingen. De ruilverkavelingen die onder deze wet werden uitgevoerd worden ook wel 
aangeduid als ruilverkavelingen ‘nieuwe stijl’. Dit omdat het instrument zo ingrijpend van karakter 
veranderd was, dat het nog nauwelijks te vergelijken was met de vooroorlogse aanpak.208 
 
De ruilverkavelingen van Hardenberg-Oost 
Enige tijd na de invoering van de ruilverkavelingswet uit 1954 werd ook het studiegebied opgenomen 
in een ruilverkaveling. De betreffende ruilverkaveling, genaamd ‘Hardenberg-Oost’, heeft een 
oppervlakte van 7950 hectare en beslaat de tussen de Vecht en de grens gelegen gedeelten van de 
gemeente Gramsbergen en Hardenberg (met uitzondering van het veenkoloniale zuidelijke deel van 
de gemeente Hardenberg). In figuur 4.1 is de ligging van het ruilverkavelingsblok te zien. 
 
Aanleiding tot de ruilverkaveling van dit gebied waren vijf aanvragen welke tussen 1941 en 1951 voor 
verschillende gebieden in het ruilverkavelingsblok werden ingediend bij het College van 
Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel. De aanvragen werden ingediend door het 
waterschap Holtheme, het waterschap Radewijk en Baalder, de Raad van de gemeente Hardenberg 
en de Raad van de gemeente Gramsbergen.209 Omdat voor de doorgang van een ruilverkaveling 
minimaal de helft van de eigenaren vóór moest stemmen en deze belanghebbenden ook nog eens de 
helft van het in stemming gebrachte land moesten vertegenwoordigen, kwam het in 1964 tot een 
stemming onder de eigenaren van de gronden.210 Hierbij stemde de ruime meerderheid (83%) voor 
de ruilverkaveling. De stemmen vertegenwoordigden samen 73% van de oppervlakte van het gebied. 
 

                                                           
204 Ibidem, 39. 
205 Hendrikx, 1989, 27. 
206 Ibidem, 37, 43. 
207 Hendrikx, 1989, 51. 
208 Van den Bergh, 2004, 52. 
209 Cultuurtechnische Dienst, 1964, 2. 
210 Van den Bergh, 2004, 43. 
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Figuur 4.1 Begrenzing ruilverkavelingsblok Hardenberg-Oost en de ligging van het studiegebied 

in dit blok.   
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Ontwerp 
De ruilverkavelingswet van 1954 legde de uitvoering van een ruilverkavelingsprojecten in de handen 
van een Plaatselijke Commissie, bijgestaan door experts van de Cultuurtechnische Dienst, het 
Kadaster en andere experts.211 Nadat uit de stemming onder alle kadastraal bekendstaande 
eigenaren duidelijk was geworden dat de ruilverkaveling door kon gaan, werd dan ook een 
Plaatselijke Commissie aangesteld door de Gedeputeerde Staten. De commissie bestond uit een 
aantal vertegenwoordigers van de streek, aangevuld met vertegenwoordigers van de gemeenten 
Hardenberg en Gramsbergen en onder andere het waterschap de Bovenvecht.212 
 
Als voorbereiding op de ruilverkavelingen en de mogelijkheden tot verbetering van het gebied 
werden een groot aantal gegevens verzameld: 

- op basis van gegevens van zowel het Kadaster als door middel van een enquête werden bij 
de betrokken grondgebruikers de indeling van het grondeigendom en -gebruik vastgelegd; 

- de Nederlandsche Heidemaatschappij heeft de inhoud van de sloten en watergangen 
opgenomen en gegevens voor het samenstellen van een cultuurkaart verzameld; 

- de Stichting voor Bodemkartering voerde een onderzoek uit naar de bodemgesteldheid in 
het ruilverkavelingsgebied en legde de resultaten hiervan vast in een rapport; 

- het Landbouw Economisch Instituut stelde op basis van de eerdergenoemde enquête een 
rapport op over de huidige en de te verwachten bedrijfsgroottestructuur;  

- de doelmatigheid van het wegennet en de kwaliteit van de wegverharding werd onderzocht; 
- de Landschapscommissie en de Natuurwetenschappelijke Commissie van de Voorlopige 

Natuurbeschermingsraad hebben na een terreinbezoek adviezen uitgebracht met betrekking 
tot een aantal gebieden en terreinen, waarvan het behoud uit landschappelijk en/of 
natuurwetenschappelijk oogpunt wenselijk was.213 

 
Vervolgens werd door de Plaatselijke Commissie en haar adviseurs een plan van wegen en 
waterlopen, een plan van toedeling en een landschapsplan opgesteld. Deze plannen hadden 
betrekking op de nieuwe situatie. De noodzakelijk geachte verbeteringen werden beschreven in een 
rapport voor de ruilverkaveling. 
 
Zowel het definitieve plan van wegen en waterlopen als het definitieve landschapsplan werden in 
1971 opgesteld en het definitieve plan van toedeling werd in 1974 opgesteld. De totale kosten van 
de ruilverkaveling werden door de Nederlandsche Heidemaatschappij geschat op f16.480.000.-, 
waarvan ongeveer 70 procent zou worden betaald door de overheid. Het overige deel, f4.942.000.-, 
werd betaald door de belanghebbende eigenaren.214 
  

                                                           
211 Van den Berg, 2004, 22. 
212 Wolbink et al., 1999, 183. 
213 Cultuurtechnische Dienst, 1964, 3. 
214 Ibidem, 27. 
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Plan van wegen en waterlopen 
Het plan van wegen en waterlopen was er enerzijds op gericht de ontsluiting van de percelen te 
verbeteren en anderzijds de ontwatering van het gebied te verbeteren. Het definitieve plan van 
wegen en waterlopen voor de ruilverkaveling Hardenberg-Oost bestaat uit twee kaarten, welke de 
ligging van de nieuwe wegen en waterlopen laten zien. In figuur 4.2 is de plankaart voor het 
noordelijke gedeelte van het ruilverkavelingsblok, waaronder ook het studiegebied valt, te zien. Uit 
het plan blijkt dat de wegenstructuur zoals deze aanwezig was voor de ruilverkavelingen bijna 
volledig werd gehandhaafd.  
 
Omdat bijna alle wegen in het gebied in 1959 al waren verhard, bleef de situatie van veel wegen 
hetzelfde.215 Uit een in 1964 opgestelde kaart (bijlage 1) is te zien dat een aantal nog onverharde 
wegen werden verhard en dat bij een aantal wegen verbeteringswerken werden uitgevoerd. 
Daarnaast werd op een enkele plek een nieuwe weg toegevoegd. 
 
Ook bleef het systeem van waterleidingen in grote mate hetzelfde als voor de ruilverkavelingen. In 
het Radewijkerbroek werd een aantal kronkelige waterloopjes vervangen door een nieuwe 
waterleiding en ook werden enkele waterleidingen toegevoegd in het beekdal van de Vecht.  
Daarnaast komen – in samenhang met de nieuwe waterstaatkundige structuur – een aantal nieuwe 
civiele werken voor, zoals bruggen, duikers en gemaaltjes. 
 

 
Figuur 4.2 Plankaart van wegen en waterlopen voor het noordelijke gedeelte van het 

ruilverkavelingsblok. 
  

                                                           
215 Wolbink et al, 1999, 181. 
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Landschapsplan 
Het definitieve landschapsplan richt zich met name op het handhaven van de bomenrijen langs de 
wegen (figuur 4.3). Ter versterking van de beplantingsstructuur werd daarnaast aanplant van een 
aantal bomen gepland langs nieuwe wegen en wegen waar beplanting ontbrak. 
 
Door het behoud van beplanting blijft het contrast tussen het oude cultuurland bij de dorpen en het 
ontginningslandschap duidelijk zichtbaar. Bij het oude cultuurlandschap bevinden zich bosjes en 
singels rondom de essen en kronkelige wegen, terwijl de beplanting in het ontginningsgebied de 
rechtlijnige wegen volgt. 
 

 
Figuur 4.3 Landschapsplan voor het noordelijke deel van het ruilverkavelingsblok.  



94 
 

Plan van toedeling 
Bij het opstellen van het plan van toedeling werd gestreefd naar het zoveel mogelijk samenvoegen 
van de bij elk bedrijf in gebruik zijnde kavels en naar een goede kavelvorm, zodat rationeel 
exploiteerbare kavels werden gevormd. Daarbij dienden echter de waardevolle landschappelijke 
facetten zo weinig mogelijk te worden aangetast.216 
 
Om tot een optimale bedrijfsvoering te komen werd daarnaast gestreefd om de gronden rondom de 
bedrijven te concentreren en de bedrijfsgrootte van verschillende bedrijven te vergroten. Waar 
boerderijen geconcentreerd lagen in dorpen waren de mogelijkheden om tot een concentratie van 
gronden bij de gebouwen te komen in de praktijk echter zeer beperkt. Om concentratie van gronden 
mogelijk te maken werden vier bedrijven in het ruilverkavelingsblok door middel van nieuwbouw uit 
de dichtbebouwde gebieden naar ‘open’ gebieden overgebracht. 217 
Om de vergroting van bedrijven mogelijk te maken, werden gronden door de Stichting Beheer 
Landbouwgronden aangekocht. De verwerving van deze gronden geschiedde door aankoop van 
landbouwers, die hun bedrijven wensten te beëindigen en door het beschikbaar komen van grond 
van de grondgebruikers, die naar domeinbedrijven in de Flevopolders of elders werden 
overgeplaatst.218 
 
Het definitieve plan van toedeling laat een geheel nieuwe verkavelingsstructuur zien voor het 
studiegebied (figuur 4.4 en 4.5). Door het samenvoegen van percelen is het aantal kavels sterk 
gereduceerd en de kavels hebben over het algemeen niet langer een kleine omvang en 
onregelmatige vorm, maar een grote omvang en een regelmatige rechthoekige vorm. Een 
kenmerkend verschil is ontstaan tussen het gebied van de oude dorpen en het ontginningsgebied. 
Waar het verkavelingspatroon in het ontginningsgebied was geënt op de rechtlijnige wegen en 
waterleidingen, werden in het gebied van de oude dorpen bestaande landschapselementen, zoals 
oude beplantings- en wegenstructuren gevolgd. 219 Hierdoor hadden de kavels in het 
ontginningsgebied over het algemeen een regelmatigere vorm dan de kavels in het gebied van de 
oude dorpen. 
 

                                                           
216 Cultuurtechnische Dienst, 1964, 22. 
217 Ibidem, 19. 
218 Ibidem, 20. 
219 Ibidem, 23. 
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Figuur 4.4 Plan van toedeling voor het studiegebied. 
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Het landschap vlak na de ruilverkavelingen 
De topografische kaarten uit figuur 4.6 en 4.7 tonen het studiegebied voor de ruilverkavelingen en 
vlak na de voltooiing van de ruilverkaveling. De kaarten laten zien dat de landschappelijke 
hoofdstructuur van de ontginningen nog duidelijk aanwezig zijn. Het gebied hield een rechtlijnige 
structuur, met rechte wegen en waterleidingen. De grootste omslag vond plaats in de kavelinrichting. 
Kleine onregelmatig gevormde percelen waren omgezet in grote rechthoekige kavels. Er was 
hierdoor een geheel rationeel ingericht agrarisch gebied ontstaan. 
 
Om een beeld te krijgen van de veranderingen die het gebied heeft doorgemaakt met de 
ruilverkavelingen, zijn de aanwezige bebouwing, verkaveling, waterlopen en wegen op een kaart uit 
1990 ingetekend (figuur 4.5). 
 

 
Figuur 4.5 Ruimtelijke opbouw van het studiegebied omstreeks 1990. 
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Figuur 4.6 Het studiegebied voorafgaand aan de ruilverkavelingen. Bron: topografische kaart 

1965. 
 

 
Figuur 4.7 Het studiegebied na de ruilverkavelingen. In de rood gearceerde gebieden zijn bosjes 

te zien die bij de ruiverkavelingen werden aangeplant. Bron: topografische kaart 1990 
 
  

Mastdijk 

Verkavelingsweg 

Lennelwaterleiding 

Roelofsdijk waterleiding 
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Wegen 
De rechte wegen die als gevolg van de markeverdeling werden aangelegd bleven de rechtlijnige 
structuur in het gebied bepalen. Op twee plekken zien we nieuwe verharde landbouwwegen 
ontstaan: de tegenwoordige Mastdijk en Verkavelingsweg (figuur 4.3). Daarnaast werden een aantal 
onverharde wegen alsnog verhard en werden een aantal wegen verbeterd voor de landbouw, door 
deze bijvoorbeeld te verbreden. 
 
Waterlopen 
Ook de waterlopenstructuur bleef in hoofdzaak gehandhaafd. De hoofdwaterleidingen, zoals de 
Lennelwaterleiding en de Roelofsdijk waterleiding bleven ongewijzigd aanwezig. De kleinere 
kronkelige sloten in onder andere het Radewijkerbroek en in het beekdal van de Vecht werden 
echter vervangen door een doelmatiger rechtlijnig leidingstelsel. 
 
Verkaveling 
Zoals al eerder gesteld, vond een grote omslag voor in kavelindeling. Kleine onregelmatige kavels 
werden samengevoegd tot grote rechthoekige kavels. De gevolgen van de nieuwe kavelindeling zijn 
onder andere te zien aan de omvang van de bouwlanden. Waar eerst nog kleine blokjes bouwland 
verspreid door het gebied lagen, zijn nu grote percelen gevormd (figuur 4.6).  
 

Figuur 4.6 Een voorbeeld van een aantal onregelmatig verkavelde percelen in het 
Radewijkerveld (links), die door de ruilverkaveling werden samengevoegd tot grote 
rechthoekige percelen (rechts). Bron: topografische kaart uit 1965 en topografische 
kaart uit 1990. 
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Beplanting 
Doordat het opruimen van houtwallen en/of andere begroeiing slechts plaats vond, als deze geen 
deel uitmaakten van het landschapsplan, bleef een groot deel van de beplanting behouden.220  
Zo bleven de meeste boswallen en singels van voor de ruilverkavelingen (figuur 3.18), zoals de singels 
langs de Lindeldijk, de Vossebeltdijk (tegenwoordig ‘Noord-Oosterweg’) en de Roskampweg, 
aanwezig (figuur 4.11). De laatste heide verdween echter wel uit het gebied. In Het boek van Roke 
lezen we dat de ruilverkavelingscommissie nog wel een stuk heide achterin Radewijk wilde behouden 
als natuurgebied, maar dat dit uiteindelijk toch werd ontgonnen. 
 
Daarnaast werden verspreid door het gebied nieuwe bosjes aangeplant. Zoals gebruikelijk bij 
ruilverkavelingen uit deze periode, werden deze bosjes aangeplant op overhoeken en heidegebieden 
(figuur 4.7). 

Figuur 4.7 Stukken woeste grond die bij de ruilverkaveling werden omgezet in boscomplexjes.  
 
Bebouwing 
De bebouwing in het gebied wordt hoofdzakelijk nog gevormd door de oude familiebedrijven in de 
oude dorpen en kleinere boerderijen in het ontginningsgebied. Veel kleine keuterboerderijen die 
tijdens de ontginningen waren gebouwd zijn in de loop der tijd echter wel vervangen door nieuwe 
woningen of werden door verbouwingen vergroot.221 Door schaalvergroting in de agrarische sector 
werden daarnaast steeds meer agrarische bedrijfsgebouwen (stallen) aan deze boerderijen 
toegevoegd. Relatief kleine boerderijen groeiden hiermee uit tot grote agrarische bedrijven. Andere 
boerderijen beëindigden juist hun agrarische activiteiten, waardoor deze een kleine omvang 
behielden. 
 

  

                                                           
220 Cultuurtechnische Dienst, 1964, 23. 
221 Gemeentearchief Hardenberg, bouwvergunningen. 
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4.3 Het resulterende landschap 
 
Inleiding 
In de loop der tijd heeft het landschap van de voormalige marke Gramsbergen, Loozen en Radewijk 
zich ontwikkeld tot een gebied waarin het agrarisch karakter de boventoon voert. Ook vandaag de 
dag is het gebied voor een groot gedeelte opgebouwd uit bouw- en weilanden (figuur 4.8). De 
ontwikkeling van het gebied staat uiteraard echter nooit stil. Na de ruilverkavelingen werden bij 
verschillende boerenbedrijven grote agrarische gebouwen (stallen) toegevoegd. Aan de andere kant 
beëindigden boeren hun agrarisch bedrijf en gingen boeren zich meer richten op nevenactiviteiten. 
Een andere ontwikkeling betreft een verdere groei van de kernen Gramsbergen en Radewijk.  
 
De karakteristieken van het studiegebied zijn te zien op een topografische kaart uit 2018 (figuur 4.8). 
Binnen de grenzen van het studiegebied zijn vandaag de dag nog elementen herkenbaar uit 
verschillende tijdslagen. Je ziet niet alleen het rationeel herverkavelde landschap van de 
ruilverkavelingen, maar bijvoorbeeld ook beplantingsstructuren uit de heideontginningsperiode of 
oude boerderijen van voor de ontginningen. In deze paragraaf wordt per onderdeel van het 
landschap aandacht geschonken aan de belangrijkste tijdslagen. 
 

 
Figuur 4.8 Actuele topografie van het studiegebied  
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Invloeden van de verschillende tijdslagen op het huidige landschap 
In de onderstaande tabel is wordt een overzicht gegeven van de ruimtelijke elementen in het gebied, 
met daarbij de invloeden van de verschillende tijdslagen op deze elementen.  
 

Ruimtelijk 
element 

Invloed 
cultuurlandschap 

Invloed 
markeverdeling 

Invloed 
heideontginninge
n 

Invloed 
ruilverkavelin
gen 

Wegen Matig, bovenlokale 
wegen langs de oude 
dorpen bleven 
grotendeels 
aanwezig. 

Zeer sterk, het plan 
van wegen dat werd 
opgesteld bij de 
markeverdeling is nog 
bijna helemaal 
actueel. 

Matig, oude 
lokale zandwegen 
door de heide 
verdwenen 
grotendeels met 
de heide-
ontginningen. 

Matig, er 
werden 
slechts twee 
nieuwe wegen 
aangelegd en 
enkele wegen 
werden 
verbeterd 
voor de 
landbouw. 

Verkavelin
g 

Matig, alleen de 
verkaveling rond de 
oude dorpen is geënt 
op oude landschaps-
structuren. 

Relatief sterk, hoewel 
veel percelen werden 
samengevoegd met de 
ruilverkaveling, zijn 
nog steeds 
verschillende 
perceelgrenzen die 
werden gevormd met 
de markeverdeling 
herkenbaar. 

Zeer zwak. Zeer sterk, 
met de 
ruilverkaveling
en ontstond 
een geheel 
nieuwe 
kavelstructuur
. 

Bebouwing Relatief sterk, in het 
gebied van de oude 
dorpen zijn nog oude 
boerderijen te 
vinden. 

Geen invloed. Sterk, met de 
ontginningen 
werden nieuwe 
boerderijen in het 
heidegebied 
gebouwd. Deze 
werden in de loop 
der tijd echter 
wel vaak 
vervangen door 
nieuwe 
woningen. 

Zeer zwak.  

Waterlope
n 

Relatief sterk, 
hoewel in de loop 
der tijd 
gekanaliseerd, zijn 
de Vecht en de 
Radewijkerbeek nog 
belangrijke 
waterlopen in het 
gebied. Daarnaast 
zijn delen van de 
Loozer Linie nog 
aanwezig. 

Sterk, de 
hoofdwaterleidingen 
die met de 
markeverdeling 
werden aangelegd, 
blijven vormen nog 
steeds de 
hoofdstructuur in het 
gebied. 

Matig, de 
kavelsloten die 
werden gegraven 
voor de 
afwatering zijn 
voor een klein 
gedeelte nog 
aanwezig. 

Relatief sterk, 
met name in 
het 
Radewijkerbro
ek en het 
beekdal van 
de Vecht 
werden 
nieuwe 
waterleidinge
n gegraven. 
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Beplanting Matig, 
beplantingstructuren 
langs de essen zijn 
nog aanwezig. 

Geen invloed. Zeer sterk, de 
aanwezige weg- 
en erfbeplanting 
is in grote mate 
aangelegd met de 
ontginningen. 

Sterk, 
verspreid door 
het gebied 
werden 
nieuwe bosjes 
aangeplant. 

 
Tabel 4.1 Overzicht van de invloeden van verschillende tijdslagen op de ruimtelijke opbouw van 

het studiegebied  
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Fotoserie van het huidige landschap 
 

 
Figuur 4.9 Een gedeelte van de Radewijkerweg, een relict van het cultuurlandschap van voor de 

ontginningen, de weg loopt langs de voormalige kampen van Radewijk. 
 

 
Figuur 4.10 De Lennelwaterleiding, aangelegd volgens het plan van wegen en waterlopen van de 

markeverdeling. 
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Figuur 4.11 De Noord-Oosterweg, één van de rechte wegen die werd aangelegd volgens het plan 

van wegen en waterlopen van de markeverdeling. 
 

  
Figuur 4.12 Erfbeplanting werd veelal aangebracht bij de ontginningen, dit is nog goed zichtbaar 

op de erven in het voormalige heidegebied. 
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Figuur 4.13 Eén van de ruilverkavelingsbosjes in het studiegebied. 
 

 
Figuur 4.14 Een relatief groot agrarisch bedrijf in het studiegebied. 
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Figuur 4.15 Het huidige agrarische landschap van het voormalige heidegebied (1). 
 

 
Figuur 4.16 Het huidige agrarische landschap van het voormalige heidegebied (2).  
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4.4 Conclusie 
 
Geconstateerd kan worden dat ook na de ruilverkavelingen de ruimtelijke structuur in grote mate 
bepaald bleef door de markeverdeling. Dit geldt vooral voor het wegen- en waterpatroon. Hier 
werden maar weinig veranderingen in aangebracht. De grootste veranderingen vond plaats in de 
kavelindeling. Kleine onregelmatige kavels werden samengevoegd tot grote rechthoekige kavels, 
waardoor deze uiteindelijk geschikter waren voor de moderne landbouw. Daarnaast werd op 
verschillende plekken nieuw bos aangeplant. In de oude buurschappen vond men dit minder nodig 
dan in het voormalige heidegebied. De bosjes werden voornamelijk aangeplant op overhoeken en de 
laatste resterende heidegebieden. 
 
Uiteindelijk kan geconcludeerd worden dat de ruimtelijke opbouw van het voormalige heidegebied in 
grote mate gevormd door de markeverdeling. Het plan van wegen en waterlopen dat hierbij werd 
opgesteld is nog bijna helemaal actueel. De heideontginningen hebben vooral gezorgd voor de 
toevoeging van nieuwe (keuter)boerderijen in het voormalige heidegebied en weg- en erfbeplanting. 
Bij de ruilverkaveling werd de huidige kavelindeling in grote mate gevormd. Ook bevinden zich nog 
steeds verschillende bosjes in het studiegebied, welke bij de ruilverkaveling werden aangeplant. 
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5 Conclusies en aanbevelingen 
 

5.1 Inleiding 
 
In de voorgaande hoofdstukken werden de veranderingen die het landschap van de marke 
Gramsbergen, Loozen en Radewijk tussen 1830 en heden heeft doorgemaakt gereconstrueerd. 
Hierbij is aandacht besteed aan de landschappelijke uitgangssituatie, het heideontginningsproces, de 
betrokken actoren en de ruilverkavelingen. In dit hoofdstuk zijn de bevindingen uit deze 
hoofdstukken samengebracht om antwoord te geven op de probleemstelling: 
 
Hoe kan de ruimtelijke opbouw van het voormalige heidegebied ten noorden van Radewijk verklaard 
worden vanuit de landschappelijke uitgangssituatie, het heideontginningsproces, de betrokken 
actoren en de ruilverkavelingen? 
 

5.2 Het landschap voorafgaande aan de ontginningen 
 
De basis voor het landschap werd in het Weichselien gevormd, toen het dekzandreliëf ontstond, dat 
– hoewel gedeeltelijk afgevlakt – nog steeds terug te vinden is. Op de dekzandruggen ontstonden de 
nederzettingen van het gebied: Gramsbergen, Loozen en Radewijk. De boeren die zich in deze 
buurschappen vestigden namen het omliggende land in gebruik voor het agrarisch bedrijf. Zij hadden 
groenlanden langs de Vecht en de Radewijkerbeek, essen en kampen op de hogere zandruggen en 
heidevelden verder van het buurschap af. In tegenstelling tot bouwlanden en groenlanden, was de 
heide nog in gemeenschappelijk gebruik en niet verdeeld in percelen. Door de heide liep een wirwar 
aan wegen. De regionale wegen verbonden buurschappen met elkaar, terwijl het dichte netwerk aan 
lokale wegen boerderijen met elkaar en met hun landerijen verbonden.  
 
Met de markeverdeling in 1862 werd de landschappelijke structuur van de heide- en veengronden in 
grote mate veranderd. Op deze gronden werd een nieuw rechtlijnig stelsel van wegen en 
waterleidingen aangebracht. Slechts enkele wegen uit het oude cultuurland werden (gedeeltelijk) 
opgenomen in dit nieuwe systeem. Deze zijn vaak nog te herkennen aan een kronkeliger verloop. 
Ook werden de heidegronden verkaveld in blokvormige percelen.  
 

5.3 De ontginning van de heidevelden 
 
De heideontginningen vonden grotendeels plaats binnen de ruimtelijke structuur die met de 
markeverdeling was ontstaan. Deze werden voornamelijk uitgevoerd door landbouwers en arbeiders, 
soms bijgestaan door de Nederlandsche Heidemaatschappij of N.V. Grontmij. De grootste 
verandering die de ontginningen teweegbrachten zat in het nederzettingspatroon. In het voormalige 
heidegebied waren kleine keuterboerderijtjes gebouwd, waardoor een typerend verschil ontstond 
tussen het oude cultuurland, waar voornamelijk oude familiebedrijven lagen. Daarnaast was de 
vegetatie veranderd. Enerzijds doordat de heide was ontgonnen, anderzijds doordat nieuw ontstane 
erven en wegen werden beplant met bomen. 
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5.4 Het landschap na de ontginningen 
 
De grootste verandering die de ruilverkaveling teweeg bracht, zat in de kavelindeling. De kleine 
kavels die waren ontstaan als gevolg van de markeverdeling werden samengevoegd tot grote 
rechthoekige kavels, waardoor deze uiteindelijk geschikter waren voor de moderne landbouw. 
Daarnaast werden op verschillende plekken nieuwe bosjes aangeplant. De bosjes werden aangeplant 
op overhoeken en de laatste resterende heidegebieden. De invloed van de ruilverkaveling op het 
wegen-, waterlopen- en nederzettingspatroon is daarentegen beperkt te noemen. 
 
Uiteindelijk kan geconcludeerd worden dat de ruimtelijke opbouw van het voormalige heidegebied in 
grote mate gevormd door de markeverdeling. Het plan van wegen en waterlopen dat hierbij werd 
opgesteld is nog bijna helemaal actueel. De heideontginningen hebben vooral gezorgd voor de 
toevoeging van nieuwe (keuter)boerderijen in het voormalige heidegebied en weg- en erfbeplanting. 
Bij de ruilverkaveling werd de huidige kavelindeling in grote mate gevormd. Ook bevinden zich nog 
steeds verschillende bosjes in het studiegebied, welke bij de ruilverkaveling werden aangeplant. 
 

5.5 Aanbevelingen voor nader onderzoek 
 
Een belangrijke aanleiding voor dit onderzoek vormde de wens van de gemeente Hardenberg om de 
eigen identiteit van het landelijk gebied te versterken. In deze scriptie is onderzoek gedaan naar de 
manier waarop verschillende tijdsperioden hebben bijgedragen aan het ontstaan van het landschap 
en daarmee aan de eigen identiteit van het gebied binnen de voormalige marke Gramsbergen, 
Loozen en Radewijk. Er zou nog nader onderzoek kunnen worden gedaan welke landschappelijke 
elementen uit deze perioden het meest worden gewaardeerd door de gebruikers van het gebied en 
hoe deze elementen verder zouden kunnen worden versterkt. Verder zijn de ontwikkelingen die 
vandaag de dag in het gebied plaats vinden onderbelicht gebleven. Een belangrijke ontwikkeling die 
kort benoemd werd, is een verdergaande schaalvergroting in de landbouw. Toekomstig onderzoek 
zou kunnen worden gedaan naar de gevolgen voor het landschap van de verdere schaalvergroting in 
de landbouw en de hergebruiksmogelijkheden van de hierdoor vrijkomende agrarische bebouwing. 
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Bijlage 1 Kaart met verbeteringswerken aan de wegen gedurende de 

ruilverkaveling 

 


