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VOORWOORD 

Tijdens een bijeenkomst van de vereniging Plaatselijk belang Nijbroek vertelde Ferdinand van Hemmen over de 
geschiedenis van het gebied. Het bleek toen hoe betrokken de gemeenschap is bij de ontwikkelingen binnen de 
polder want de drukbezochte bijeenkomst werd afgesloten met het Nijbroekse Volkslied, dat uit volle borst 
werd meegezongen door de aanwezigen. Het begint met de tekst:  
 

“Omringd door groene weiden 
ligt in de IJsselstreek 

Een dorp dat door zijn burgers 
zijn plaats steeds waardig bleek” 

 
Nijbroek is van oorsprong een agrarische polder. In de loop van de eeuwen zijn er ontwikkelingen in de 
economie en agrarische bedrijfsvoering geweest die veranderingen in het landschap teweeg hebben gebracht. 
Zowel de verschijning als de uiteindelijke verdwijning van boomgaarden, struweelhagen, knotwilgen en 
elzensingels zijn voortgekomen uit ontwikkelingen die verbetering van de agrarische bedrijfsvoering beoogden. 
Tegenwoordig waarderen velen de overgebleven landschapselementen om de schoonheid, maar ze zijn ooit 
ontstaan omdat ze gebruiksnut hadden voor boeren. De denkwijze van agrariërs is in essentie nog hetzelfde als 
eeuwen geleden en de belangrijkste functie van de polder is nog altijd de landbouw. Dus als direct economisch 
nut het enige criterium zou zijn bij beslissingen of landschapselementen wel of niet behouden moeten blijven, 
zouden vrijwel alle landschapselementen verdwijnen. Er zijn tegenwoordig andere redenen om deze 
elementen wel in stand te houden. De landschapselementen kunnen ecologische waarden vertegenwoordigen. 
Dit wordt tegenwoordig steeds belangrijker gevonden. Ook voor recreatie, een sector die in belang toeneemt 
in Nederland, kan de instandhouding van landschappelijke structuren belangrijk zijn. Heel belangrijk is dat ook 
veel boeren het belang van behoud van hun landschapselementen inzien. Landschap is tevens een steeds 
belangrijker thema binnen het discours over erfgoed. Er wordt nu beleid toegepast en er zijn programma’s 
bedacht die beogen om landschappelijke waarden te behouden. Tegelijkertijd kunnen de doorgaande 
ontwikkelingen in de landbouw en andere economische drijfveren een bedreiging vormen voor het 
voortbestaan van het landschappelijk erfgoed.  
 
Vanuit de Gemeente Voorst was de behoefte ontstaan aan een onderzoek naar dit gebied: welke 
oorspronkelijke landschapsstructuren zijn nog aanwezig? Wanneer bekend is welke structuren en elementen 
nog aanwezig zijn, kunnen keuzes worden gemaakt voor toekomstige ontwikkelingen met betrekking tot het 
behoud van landschappelijke waarden. 
 
De adviezen en motivatie van prof.dr.ir. Theo Spek hebben mij door het proces van afstuderen geholpen. Zijn 
aanstekelijke enthousiasme heeft de soms wat weggezakte motivatie bij mij weer aangewakkerd. Zijn 
optimisme en zijn adviezen met betrekking tot de scriptie zijn van grote waarde geweest. 
 
De interesse van René Harleman voor mijn scriptie en de hieruit voortgekomen discussies hebben me geholpen 
om mijn eigen werk beter te kunnen beschouwen. Zijn kantoor waarin ik het onderzoek grotendeels heb 
uitgevoerd is een prettige werkplek. Met de aldaar aanwezige professionals van verschillende vakdisciplines 
heb ik interessante en nuttige gesprekken gevoerd over dit project.  
 
Ik dank gemeentearchivaris Annemarie Geerts. Zij heef mij op de nodige literatuur en vindplaatsen van 
archieven gewezen. Ook gaat mijn dank uit naar Ben Roeterd. 
 
Tot slot wil ik mijn vriendin, familie en vrienden bedanken voor de steun die ze mij op de nodige momenten 
hebben geboden.  
 
 
 
 

 
 



  
 

  



  
 

SAMENVATTING 

Deze scriptie gaat over de cope-ontginning Nijbroek in de IJsselvallei. Sinds begin 20e eeuw zijn verschillende 
facetten uit de geschiedenis van deze polder onderwerp van historisch onderzoek geweest. Onderhavig 
onderzoek draagt bij aan de kennis van de ontstaans- en ontwikkelingsgeschiedenis van het landschap van 
Nijbroek in de vorm van een landschapsbiografie, waarbij landschapsrelicten en kernkwaliteiten zijn benoemd. 
Er is gebruik gemaakt van archivalia, historische cartografie, literatuur en veldwerk. Het onderzoek is in twee 
delen uitgevoerd. Het eerste deel gaat over de ontstaansgeschiedenis het broekgebied tot en met de 
ontginning. Het natuurlijke landschap en de (pre-)historische antropogene geschiedenis staan hierin centraal. 
Vanaf deel twee wordt de ontwikkeling van de polder gevolgd door te kijken naar bewoning, 
waterhuishouding, landbouw en cultuurlandschap. Tot slot wordt vastgesteld welke structuren en elementen 
uit het verleden in het huidige landschap nog te herkennen zijn.  
 
Het Pleistoceen en Holoceen zijn de bepalende perioden geweest voor de vorming van het natuurlijke 
landschap van Nijbroek. De vaste basis van zand en grind werd in het Pleistoceen gelegd. IJstijden en relatief 
korte, warmere tussenpozen wisselden elkaar af in het Pleistoceen. In een ijstijd genaamd het Saalien heeft 
landijs afkomstig uit Scandinavië stuwwallen en het IJsselbekken gevormd. In het Weichselien werden door de 
wind dekzandruggen gevormd. Voorlopers van de IJssel hebben in deze periode steeds een wisselend 
stroomkarakter gehad. Een dekzandrug dwars op in het IJsselbekken was de waterscheiding tussen de 
noordelijke helft en de zuidelijke helft van het IJsseldal. In het begin van het warmere Holoceen stroomden 
slingerende beekjes traag door het landschap. Broekveen vormde zich, bestaande uit een moerasachtige 
vegetatie met vochtminnende boomsoorten zoals els en wilg. Door overstromingen is de waterscheiding 
overtopt en vormde de moderne IJssel door zich verplaatsende crevassecomplexen. De moderne IJssel vormde 
brede, zandige oeverwallen van 1,5 meter hoogte met daarachter een laaggelegen komgebied. Nijbroek is een 
van de laagstgelegen komgebieden en ontving water van de IJssel tijdens overstromingen. Daarnaast stroomde 
water van talrijke van de Veluwe en elders afkomstige beken door het gebied, waardoor het zeer nat was. De 
IJssel heeft in de loop van de eeuwen een meters dik kleipakket afgezet in Nijbroek. Het veen verdween in deze 
periode. Bewoners van vroege nederzettingen op de oeverwallen maakten collectief gebruik van Nijbroek door 
er vee te weiden en hout te oogsten. Ondertussen werden broekgebieden vanuit het westen en vanaf de 
oeverwallen ontgonnen. De bedijking van de IJssel werd rond het begin van de Late Middeleeuwen voltooid. In 
1328 was er nog één onontgonnen broekgebied over dat de graaf via een cope-constructie ter ontginning 
uitgaf. De ontginners kregen land in gebruik en als tegenprestatie betaalden zij tijns aan de landheer. Men ging 
uit van vaste hoevematen van 55 a 60 meter breed en ongeveer 2500 meter lang. In het grootste gedeelte van 
de polder was het mogelijk om deze afmetingen aan te houden, maar in het noorden en westen stuitte men op 
de reeds ontgonnen broekgebieden van Emst en Epe. De kavels waren hier onregelmatig van vorm, maar 
hadden wel dezelfde oppervlakte. In 1342 waren er 95 hoeven aanwezig in de polder. Met de uitgifte van 
Nijbroek beoogde de graaf ook dat het waterbeheer in de regio verbeterde met Nijbroek als centrum. Nijbroek 
kreeg hierbij een voorrangspositie, het water van omliggende gebieden mocht niet langer door Nijbroek 
stromen. De oplossing was dat bewoners van omgrenzende gebieden water om Nijbroek heen moesten leiden. 
Hiertoe werden de Groote en de Terwoldsche wetering gegraven.   
 
De eerste decennia na ontginning werd vooral haver als gewas verbouwd. De natuurlijke beginvruchtbaarheid 
was nog voldoende hoog dat rotatie in gewas en bemesting niet nodig was. Het grootste gedeelte van de 
polder bestond waarschijnlijk uit bouwland, maar er waren ook percelen als grasland in gebruik. De bedijking 
van de IJssel zorgde aanvankelijk voor een drogere polder, maar door de versmalling van de stroomgeul kwam 
deze hoger in het terrein te liggen waardoor overstromingen frequenter werden. Boerderijen werden op 
kunstmatige heuvels bovenop dekzandruggen gebouwd. Kerkelijke instellingen bouwden ondertussen een 
goederencomplex in de polder op, die ertoe leidde dat in de 17e eeuw 40% van de polder in bezit van kerkelijke 
instellingen was, met name het Arnhemse klooster Monnikhuizen had veel bezit, met een eigen spieker 
(verdedigbare graanschuur) midden in de polder. In de 17e eeuw bestond iets minder dan de helft van de 
polder uit bouwland, de andere helft bestond uit grasland. Twijgweerden en boomgaarden worden voor het 
eerst als gebruiksvorm genoemd. Naast kerkelijke instellingen waren er ook rijke particulieren met veel 
grondbezit. Dit waren vooral bestuurders, adellijke families en investeerders. Driekwart van de huishoudens 
leefde in de 18e eeuw van de landbouw. Er werden meer boerdijen in de polder gebouwd in de vorm van 
katersteden. Dit waren aanvankelijk kleine bedrijfjes maar deze groeiden weldra uit tot grote bedrijven. In de 



  
 

19e eeuw werden veel bouwlandpercelen omgezet in hakhout. Het kerkelijk bezit verdween en ging over op 
grootgrondbezitters en kleinere bedrijven. 
 
Nijbroek heeft in de loop van de geschiedenis verschillende veranderingen doorgemaakt. Uit verschillende 
momenten in de geschiedenis zijn relicten bewaard gebleven die in zekere mate nog herkenbaar zijn in het 
landschap. Het landschap heeft bepaalde kernkwaliteiten behouden. Landbouw is vanaf ontginning de enige 
vorm van grondgebruik geweest en is nog altijd de belangrijkste drager van de Polder Nijbroek. Het agrarische 
cultuurlandschap en bijbehorende grondgebruiksvormen is daarom ook heden ten dage een belangrijke 
kernkwaliteit van deze polder. Historische hakhoutpercelen, hoogstamboomgaarden en houtranden vormen 
waardevolle cultuurhistorische relicten van het vroegere grondgebruik. De middeleeuwse Middendijk, de 
voormalige Hanzeweg ter plekke van de Vaassenseweg, de dijken rond de polder als ook de onverharde lokale 
verbindingswegen in de polder vormen belangrijke cultuurhistorische relicten van de historische infrastructuur 
en daarmee ook een belangrijk kernkwaliteit van de polder Nijbroek. Voor het merendeel is de historische 
percelenstructuur ten opzichte van 1812 intact gebleven. Historische bewoningslocaties zijn bewoond 
gebleven. Dit geldt voor alle bekende historische boerderijlocaties. Het historische bewoningspatroon is op 
hoofdlijnen intact gebleven. Het met klei bedekte dekzandreliëf is intact gebleven. Door microreliëf en 
kavelsloten is de loop van een natuurlijke beek herkenbaar in het terrein.
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1. INLEIDING 

1.1 AANLEIDING TOT HET ONDERZOEK 

Midden in de IJsselvallei ligt Nijbroek. Wie bekend is met het rivierenlandschap van de IJssel en de Veluwe, 
maar vervolgens Nijbroek betreedt zal het waarschijnlijk niet ontgaan dat dit een bijzonder gebied is. Het lijkt 
alsof je opeens in het westen van Nederland beland bent. De langgerekte, parallel aan elkaar gelegen percelen 
wijzen erop dat er een planmatige en gemeenschappelijke ontstaansgeschiedenis aan ten grondslag ligt. Het is 
een agrarisch gebied en dat is goed te zien. Grote veehouderijen met forse stallen en nieuwe woonhuizen 
vormen tegenwoordig een prominent onderdeel in het landschap. Ook staan er nog veel oude boerderijen en 
landhuizen met karakteristieke erven. Het uitgestrekte landschap wordt onderbroken door weteringen, 
knotwilgen, hagen, elzensingels en bosjes.  
 
De gelegenheid om een onderzoek uit te voeren naar de historie van Nijbroek diende zich aan toen de 
gemeente Voorst besloot een project voor de polder Nijbroek uit te gaan voeren. Dit project heeft de naam 
‘Polder Nijbroek, plattelandsdynamiek in een historisch cultuurlandschap’.1 Het doel van het project is om de 
verschillende ambities die in de loop van de jaren voor de polder zijn opgesteld uit te voeren. Delen van de 
polder vallen binnen het Natuurnetwerk Nederland (voormalige ecologische hoofdstructuur). De ambitie 
binnen het Natuurnetwerk is om natuurgebieden met elkaar te verbinden en beter te laten aansluiten op de 
agrarische functies van gebied. In het gemeentelijk Landschapsontwikkelingsplan staan aanbevelingen voor 
Nijbroek om het ‘historische heggenlandschap’ te herstellen, nieuwe agrarische bebouwing landschappelijk in 
te passen en de beplantingen langs wegen te herstellen.2 Deze ambities spelen zich af tegen een achtergrond 
van veranderende agrarische bedrijfsvoering, waarvan de gevolgen voor het landschap met de decennia beter 
zichtbaar worden.  
 
Er zijn in het verleden al verschillende studies verschenen over de polder Nijbroek. De cope-ontginning Nijbroek 
van G.J. Borger betreft een studie naar de ontstaansgeschiedenis van de polder en in Geschiedenis Terwolde: 
meer dan 1050 jaar geschiedenis van J. Lubberts bevat veel informatie over de ontwikkelingen in de polder op 
agrarisch gebied. Een interdisciplinaire studie naar de landschapsgeschiedenis van Nijbroek is echter nog niet 
eerder uitgevoerd. Het is goed om interdisciplinair naar de ontstaansgeschiedenis, het historisch landgebruik 
en de landschappelijke veranderingen van Nijbroek te kijken. Met deze kennis kunnen weloverwogen keuzes 
worden gemaakt bij het verwezenlijken van genoemde ambities.  
 
  

                                                           

1 Gemeente Voorst, 2016. 
2 Gemeente Epe, Heerde en Voorst, 2011. 
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AFBEELDING 1.2 | ZICHT OP DE WOONKERN NIJBROEK VANAF HET NOORDWESTEN. HET LIGT CENTRAAL 
IN DE POLDER EN WORDT OMRINGD DOOR BOMENRIJEN, STRUWEELHAGEN EN KNOTWILGEN (EIGEN 
FOTO) 

AFBEELDING 1.1 | ZICHT OP DE POLDER VANAF DE BEKENDIJK (EIGEN FOTO) 
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1.2 STAND VAN HET ONDERZOEK 

Het dorp en buitengebied van Nijbroek zijn in de afgelopen decennia onderwerp geweest van talrijke 
publicaties. De belangrijkste onderzoeken worden hieronder nader toegelicht. Daarbij worden drie perioden in 
de ontwikkelingsgeschiedenis van de polder Nijbroek behandeld. De eerste fase gaat in op de 
landschapsvormende processen van de polder Nijbroek tot en met de ontginning. Het eerste gedeelte hiervan 
is de vorming van het natuurlijke landschap. Omdat er geen specifieke studie bestaat binnen dit thema over 
Nijbroek, maken we gebruik van literatuur die ingaat op landschapsvormende processen van de Veluwe en de 
IJssel in meer algemene zin. Er bestaan ook studies naar de geomorfologie en bodem van het gebied. Van de 
resultaten van deze studies zijn kaarten beschikbaar die bruikbaar zijn om de natuurlijke processen te 
beschrijven. Van de vroegste bewoningsgeschiedenis is weinig bekend maar er wordt in enkele studies wel 
aandacht aan besteed.3 Over de middeleeuwse ontginningsgeschiedenis van de polder Nijbroek is veel meer 
bekend. Omdat het een Middeleeuwse ontginning naar Hollands model betreft, is het bij deze fase van de 
ontwikkelingsgeschiedenis relevant om studies uit andere delen van Nederland te betrekken. Ook naar de 
inrichting van de polder na de ontginning is reeds onderzoek gedaan.  

ONDERZOEK U7NAAR LANDSCHAPSONTWIKKELING TOT DE PERIODE VAN ONTGINNING 

Aan de basis van het ontstaan van de polder liggen fysisch-geografische processen. Nijbroek ligt tussen de 
stuwwalplateaus van de Veluwe en de IJssel. De vorming van het land biedt een goed aanknopingspunt voor de 
geologische processen die ten grondslag liggen aan de vorming van het stuwwalplateau en de IJssel.4 De IJssel 
stroomt dichtbij de polder Nijbroek en heeft een bepalende rol gespeeld bij het ontstaan ervan. De 
geschiedenis van de stroomgordel en de kommen van de IJssel komen uitgebreid aan bod in het boek Van de 
Hunnepe tot de Zee.5 Dit boek heeft de geschiedenis van het Waterschap Salland als onderwerp. Vooral de 
passages over de IJssel bieden waardevolle informatie voor onderhavig onderzoek. Ook het Waterschap 
Veluwe heeft een boek gepubliceerd met de geschiedenis van het Waterschap als onderwerp. In Veluws Water 
- Tien eeuwen waterbeheer op de Veluwe is een uitgebreid hoofdstuk opgenomen over de ontwikkeling van de 
waterhuishouding van de westkant van de IJsselvallei.6 Een belangrijke bron voor het onderzoek naar het 
natuurlijke landschap is de aardkundige kaart die vervaardigd is door het onderzoeksbureau RAAP in 2017.7  

ONDERZOEK NAAR VEENONTGINNINGSGESCHIEDENIS IN NEDERLAND 

Over veenontginningen in Nederland is in de afgelopen decennia vanuit verschillende vakdisciplines onderzoek 
verricht. Om meer te weten te komen over de ontwikkeling van middeleeuwse veenontginningen moeten we 
Gelderland verlaten en onze aandacht richten op de Provincies Utrecht en Noord- en Zuid-Holland. Op 
academisch niveau kwam het onderzoek naar middeleeuwse veenontginningen pas in de jaren ’50 op gang 
toen rechtshistoricus H. van der Linde er zijn dissertatie over schreef. Van der Linden bestudeerde 
topografische kaarten van Noord-Holland en Utrecht en analyseerde de verkavelingspatronen. Het viel hem op 
dat de percelen voortkomend uit de ontginningen regelmatig van vorm waren en de stroken vergelijkbaar van 
vorm waren. Door middeleeuwse oorkonden en akten te bestuderen kwam hij tot de conclusie dat er een 
bepaald type ontginning in Nederland bestond, die hij ‘cope-ontginning’ noemde. Bij een cope-ontginning 
maakten de landheer en ontginners een afspraak: de landeigenaar schonk het land aan de ontginners, die het 
mochten ontginnen en vervolgens in gebruik nemen in ruil voor een regelmatig te betalen belasting (tijns). De 
lengte en breedte van de percelen werden van tevoren vastgelegd.8 
 
Het onderzoek van van der Linden kreeg navolging van wetenschappers die veenontginningen vanuit andere 
vakdisciplines benaderden. Zo heeft E. Gottschalk als historisch geografe onderzoek gedaan in de Stichtse 
Venen. Ze stelde vast dat de veenontginningen vanuit de ontginningsbasis gefaseerd in de lengterichting 

                                                           

3 Boven et al., 2007; Fockema Andreae, 1950. 
4 Stouthamer, Cohen, & Hoek, 2015. 
5 Spek, Zeiler, & Raap, 1996. 
6 De Jonge, Van Boven & Petri, 2007. 
7 Keunen, Willemse, & Ro, RAPPORT 3030 - Erfgoed in de gemeente Voorst, i.v. 
8 Van der Linden, 1955.  
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opschoven, waarbij complete nederzettingen opschoven met de ontginningsas mee.9 Waarom de 
nederzettingen opschoven werd daarna door ingenieur T. Edelman in een wetenschappelijk artikel uiteengezet. 
De veenkolonisten konden niet anders dan verderop in het veen opnieuw beginnen met ontginnen. Doordat 
het veen oxideerde kreeg men op de oorspronkelijke ontginningsbasis namelijk te kampen met wateroverlast.10 
 
Historisch geograaf G. Borger heeft zijn dissertatie over veenontginningen geschreven. Borger heeft onderzoek 
gedaan naar processen van inklinking en oxidatie van veen. Een belangrijke conclusie van zijn onderzoek is dat 
door ontwatering van het veen de bodem veel meer inklinkt dan bij turfwinning. Dat ook zandlandschappen 
bedekt konden zijn met veen was voorafgaand aan het onderzoek van Borger ook nog niet bekend.11 Borger 
heeft in de decennia hierna vaker onderzoek gedaan naar veenontginningen, waaronder specifiek op de polder 
Nijbroek.  
 
Op basis het onderzoek van zijn voorgangers heeft C. de Bont een model kunnen ontwikkelen voor de 
veenontginningen in Nederland, dat gehanteerd kan worden om reconstructies te maken van 
veenontginningen.12 Binnen de opleiding Landschapsgeschiedenis zijn vervolgens in de afgelopen jaren een 
aantal scripties geschreven over veenontginningen in Nederland. In 2012 heeft D. Worst een onderzoek gedaan 
naar het natuurlijke landschap, ontginningsgeschiedenis en landgebruik van agrarische veenontginningen in 
oostelijk Opsterland.13 In 2016 verscheen de dissertatie van J. Zomer getiteld Middeleeuwse veenontginningen 
in het getijdenbekken van de Hunze. 14 Beide studies bevatten nieuwe inzichten in veenontginningen. De 
gebruikte methoden van deze onderzoeken vormen een inspiratie voor onderhavige studie. 

ONDERZOEK NAAR DE ONTGINNINGSGESCHIEDENIS VAN NIJBROEK 

In Bijdragen en mededelingen deel 68 van de Vereniging Gelre uit 1975 heeft R. Wartena het artikel 
Ontginningen en “Wüstungen” op de Veluwe in de veertiende eeuw geschreven. In dit artikel zijn de 
middeleeuwse ontginningen die werden georganiseerd door het Hertogdom Gelre beschreven. Aan de hand 
van Gelderse landsheerlijke rekeningen uit 1313/14 en 1335/36 wordt inzicht verschaft in de omvang van de in 
tijns uitgegeven woeste grond, waaronder ook Nijbroek.15 
 
In 2000 verscheen in hetzelfde tijdschrift van de Vereniging Gelre het artikel De cope-ontginning Nijbroek, dat 
onder anderen door Borger geschreven is.16 In dit artikel komen de ontginningsgeschiedenis en inrichting van 
de polder Nijbroek uitgebreid aan bod. De organisatie van de ontginning, het graven van weteringen en de 
locaties van de ontginningsassen worden beschreven. Omdat de omgeving rondom de huidige polder Nijbroek 
al ontgonnen was konden de percelen, in tegenstelling tot de meeste cope-ontginningen, niet overal een 
gelijke afmeting krijgen. Borgers verklaart verder dat er geen aanwijzingen bestaan dat de geestelijke 
instellingen een rol hebben gespeeld bij de aanvankelijke ontsluiting van Nijbroek. Er is wel een kerkhoeve 
bekend maar afgezien daarvan zijn er uit de beginperiode geen kerkelijke bezittingen in Nijbroek bekend. In de 
jaren na de ontginning begonnen de kanunniken van Zutphen pas met het aankopen van gronden en hoeven. 

REGIONAAL HISTORISCH ONDERZOEK IN EN ROND NIJBROEK 

Nijbroek is vanaf vroeg in de 20e eeuw een populair gebied geweest voor historisch onderzoek. In 1914 
publiceerde A.W. Scholten een boek over de agrarische geschiedenis van Nijbroek, getiteld Geschiedenis van de 
boerderij en het boerenbedrijf in de IJsselstreken.17 Hij heeft hier tussen 1898 en 1914 aan gewerkt. De titel van 
het werk doet vermoeden dat het een studie betreft met de hele IJsselstreek als studiegebied, maar de polder 
Nijbroek is in werkelijkheid de focus van deze studie. Scholten beschrijft eerst de middeleeuwse geschiedenis 

                                                           

9   Gottschalk, 1956. 
10 Edelman, 1958. 
11 Borger, 1975. 
12 Bont, 2008. 
13 Worst, 2012. 
14 Zomer, 2016. 
15 Wartena, 1974/75. 
16 Borger, Horsten, & Reichgelt, De cope-ontginning Nijbroek, 2000. 
17 Scholten, 1914. 
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van Gelderland tot 1581 en welke economische en politieke ontwikkelingen hebben bijgedragen aan het 
ontstaan de polder Nijbroek. Vervolgens beschrijft hij nauwgezet hoe de ontginning in zijn werk ging en welke 
weteringen werden gegraven of aangepast ten behoeve van de afwatering. De inrichting en de bewoning van 
de polder komen aan bod en hoe tot het besluit is gekomen om er een Richterambt in te stellen. Hij schrijft 
over de periode van de Republiek (1581-1795) en gaat hierbij vooral in op de bestuurlijke organisatie van de 
polder Nijbroek en hoe de grondbelastingen werden geïnd. Het gedeelte van zijn onderzoek van de 
Middeleeuwen tot en met de Republiek is nog voorzien van bronvermelding. Over de periode tussen 1795 en 
1815 schrijft hij onder meer over wateroverlast, wegverbeteringen en twijgwaarden in de polder.18 Interessant 
is dat hij in de volgende hoofdstukken zeer uitgebreid over de landgebruik indeling, gewasprijzen, woningen en 
leefwijze verteld en hierbij nauwelijks meer naar bronnen verwijst, maar uit eigen ervaringen put.  
 
In 1969 bracht J. Vredenburg een boek uit met de historie van de kerspelen Terwolde en Nijbroek als thema.19 
Rond de eeuwwisseling verschenen in korte tijdspanne verschillende werken over de historie van de gemeente 
Voorst. 20 Het meest recente werk waar de geschiedenis van Nijbroek in voorkomt is van dorpshistoricus J. 
Lubberts.21 Uit dit veel omvattende werk zijn voor onderhavig onderzoek met name de hoofdstukken over de 
bestuurlijke organisatie van Nijbroek en de waterstaatskundige geschiedenis interessant.  
 
D. Otten heeft in 2009 twee publicaties over toponiemen binnen de gemeente Voorst uitgebracht. In deze 
werken staan alle boerderijnamen binnen de gemeente die langer dan vijftig jaar in gebruik zijn geweest en 
geven verklaringen over de namen. In veel gevallen zegt de naam van een boerderij iets over de lokale fysische 
omstandigheden. Hetzelfde geldt voor de namen van percelen.22 
 
De polder Nijbroek is voor historisch onderzoek dus geen onbekend terrein. Er is al veel wetenschappelijk 
historisch onderzoek in de polder Nijbroek verricht waarbij vooral gebruik is gemaakt van archiefmateriaal. Ook 
voor amateurhistorici is Nijbroek een populair onderzoeksgebied gebleken. De nadruk van die onderzoeken ligt 
op literatuuronderzoek. Het landschap zelf als bron van onderzoek is in Nijbroek nog veel minder aan bod 
gekomen. Boeren hebben veel sporen in het landschap achtergelaten terwijl ze weinig over hun 
werkzaamheden hebben opgeschreven.23 Veel van deze sporen zijn in het landschap nog herkenbaar. Ook zijn 
er historische kaarten beschikbaar die veel informatie verschaffen over het vroegere landgebruik en de 
landbouwkundige ontwikkelingen in de polder. Deze bronnen zijn nog weinig benut. De landbouwkundige 
ontwikkelingen van de afgelopen eeuwen en de landschappelijke veranderingen die hiermee gepaard zijn 
gegaan staan centraal in onderhavige studie.  
 
In 2007/2008 is in de gemeente Voorste een archeologische waarden- en verwachtingskaart uitgebracht die in 
2015 is geactualiseerd.  De verspreiding van archeologische vondsten is gerelateerd aan de opbouw van het 
landschap. Deze kaart biedt voor onderhavige studie dus een waardevolle bron van informatie over bewonings- 
en grondgebruiksgeschiedenis.24 
 

ONDERZOEK NAAR WATERSTAATSGESCHIEDENIS 

Om een veengebied te kunnen ontginnen moest men ingrijpen in de waterhuishouding. De organisatie van een 
dergelijk grootschalige ingreep in het natuurlijke landschap was en is, naast een cultuurtechnische, 
economische, bestuurstechnische en maatschappelijke, vooral een waterstaat technische opgave. In 1950 
heeft Fockema Andreae onderzoek verricht naar de geschiedenis van het polderdistrict Veluwe. Voordat er 
sprake was van een organisatievorm die ging over de waterstaat op de Veluwe werd in 1308 al het Waterschap 
Salland opgericht. Ook de districten Rijn, Waal en Maas waren in de loop van de 14e eeuw al volledig 
georganiseerd. De Veluwe bleef achter. Volgens Fockema moet dit te maken hebben gehad met een 

                                                           

18 Scholten, 1914, p. 39. 
19 Vredenburg, 1969. 
20 Groenenberg 2004; Bourgondiën 1998; Baas 1999. 
21 Lubberts, 2010. 
22 Otten, 2009. 
23 Renes, 2010. 
24 Keunen, Willemse, & Ro, RAPPORT 3030 - Erfgoed in de gemeente Voorst, i.v. 
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verbrokkeling van organisatievormen en invloedssferen binnen het hertogdom Gelre.25 Hij beschrijft hoe 
Nijbroek aanvankelijk een centrale rol in de oprichting van het Polderdistrict Veluwe was toebedacht door de 
hertog van Gelre. Fockema beschrijft in zijn werk vervolgens de organisatie van de ontginning van ‘al het broek 
en wildernis, dat voortaan Nijbroek zou heten,’ wat het eigendom was van Graaf Reinald in 1328. Hij beschrijft 
in dit werk ook de organisatie van het graven van de weteringen en bekadingen, waarbij, zeker in de 
beginperiode, Nijbroek een centrale rol blijkt te hebben gespeeld.  
 
Onderzoek naar de watergangen op de Oost-Veluwe heeft in de afgelopen decennia navolging gekregen van 
enkele onderzoekers. Zo heeft bodemkundige C. Hamming onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van de 
watergangen van de Oost-Veluwe. Een uitwerking van zijn onderzoek is opgenomen in een publicatie van het 
Waterschap Veluwe.26 F. van Hemmen heeft onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van bedijkingen langs de 
Gelderse rivieren en heeft meer recent zijn aandacht specifiek op de IJssel gericht maar heeft nog geen 
publicatie hierover uitgebracht. 
  

                                                           

25 Fockema Andreae, 1950. 
26 Hamming, 2007, in: Boven et al., 2007.  
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AFBEELDING 1.4 |DE WOONKERN NIJBROEK IN MAART 2018. (FOTO: Y. GERRITS) 

AFBEELDING 1.3 | LINKS IN BEELD DE SPLITSING TUSSEN DE KADIJK MET DE MIDDENDIJK. DE MIDDENDIJK IS DE 
ENIGE BEWONINGSAS DIE IN NOORD-ZUID RICHTING BINNEN DE POLDER LIGT. (FOTO: Y. GERRITS) 
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1.3 PROBLEEMSTELLING 

Landbouw is vanaf het ontstaan de belangrijkste economische pijler in Nijbroek. De wijze van landbouw in 
Nijbroek heeft in de loop der eeuwen ontwikkelingen doorgemaakt die verschillende sporen in het landschap 
hebben nagelaten. Sommige van deze sporen zijn door de voortdurende ontwikkelingen op agrarisch gebied 
inmiddels uit het landschap van Nijbroek gewist.27 Tegenwoordig is landbouw nog de belangrijkste 
economische pijler in het gebied.  
 
Vanaf de jaren ’50 van de 20e eeuw heeft de ruilverkaveling zich ontwikkeld tot instrument om de landbouw in 
brede zin aan te kunnen passen aan de nieuwe eisen van rationaliteit en efficiëntie.28 Ook in Nijbroek hebben 
ruilverkavelingen plaatsgevonden. Veel van de huidige ontwikkelingen binnen de polder zijn nog steeds gericht 
op het verbeteren van de efficiëntie van de landbouw. Mogelijk kunnen deze ontwikkelingen negatieve 
gevolgen hebben voor landschappelijke waarden. Er zijn beleidsvormen die in zekere mate in de bescherming 
van landschappelijke waarden voorzien, maar dit is zeer beperkt en geldt alleen voor gemeentelijke gronden. 
Landschappelijke structuren en elementen op agrarische grond bestaan tegenwoordig nog maar zijn vogelvrij.  
 
Dit interdisciplinaire onderzoek richt zich op landschappelijke patronen, structuren en elementen van Nijbroek. 
Welke structuren allengs gevormd en welke zijn nog aanwezig? Wanneer dit bekend is kunnen beleidsmakers 
in de toekomst overwogen keuzes maken die de agrarische functie van het gebied respecteren maar ook 
voorzien in bescherming van landschappelijke waarden. 
 

GEBIEDSAFBAKENING 

Het onderzoeksgebied is de polder Nijbroek. Bestuurlijk valt het gebied onder de gemeente Voorst. De 
begrenzingen van de polder zijn in 2000 door Borger aangewezen op basis van de middeleeuwse uitgifte-
brieven en andere archiefstukken.29 In onderhavig onderzoek worden daarom de in het artikel van Borger 
aangewezen grenzen gehanteerd. Die grenzen van de polder bestaan uit dijken en de even hierbuiten gelegen 
weteringen die bij het voltooien van de ontginning aan de west- en oostzijde van de polder zijn aangelegd (afb. 
1.5). Aan de oostzijde is dit de Zeedijk met de Terwoldse wetering. Aan de westzijde is dit de Bekendijk met de 
Kromme beek en de Veluwse dijk met de Groote wetering. Aan de zuid- en noordzijde zijn dijken aangelegd. Dit 
zijn respectievelijk de Kadijk en de Vloedgraaf. 
 
Het huidige landschap kenmerkt zich door de oost-west georiënteerde, evenwijdig aan elkaar gelegen 
percelen. De zuid-noordas in het midden van de polder is de Middendijk en staat haaks op de percelen. 
Opvallend is de uitgestrektheid van de polder die in wisselende mate onderbroken wordt door beplantingen op 
perceelsgrenzen en langs wegen. Her en der verspreid zijn er loofhoutbosjes met poelen in het gebied te 
vinden. De boerderijen staan vooral langs de Middendijk en buitenste dijken van de polder. De enige woonkern 
is het kleine plaatsje Nijbroek zelf. De drukste weg door het gebied is de Provinciale weg tussen Deventer en 
Vaassen. 

                                                           

27 Gemeente Epe, Heerde en Voorst, 2009 
28 Bieleman, 2008 
29 Borger, Horsten, & Reichgelt, 2000 
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AFBEELDING 1.5 | MODERNE TOPOGRAFISCHE KAART VAN HET ONDERZOEKSGEBIED NIJBROEK MET 
HIEROP ZICHTBAAR GEMAAKT DE BELANGRIJKSTE DIJKEN, WATERGANGEN, WEGEN EN NEDERZETTINGEN. 



 17 

 
 

TIJDSAFBAKENING 

Voor het eerste gedeelte van het onderzoek, waarbij de ontwikkeling van het natuurlijke landschap tot 
aanvang van de ontginningsgeschiedenis centraal staat, nemen we als startpunt de voorlaatste IJstijd het 
Saalien. In deze periode werden de stuwwallen van onder andere de Veluwe en Salland gevormd. Als eindpunt 
van dit gedeelte houden we het jaar 1334 aan, waarin de inrichting van de polder werd voltooid. De 
ontwikkelingen van het landschap van Nijbroek worden tot en met 1832 onderzocht, waarin de periode tussen 
1334 en 1648 met behulp van enkele voorhanden zijnde archiefbronnen onderzocht. Mede gezien de beperkte 
reikwijdte van het onderzoek betrekken we deze periode er beperkt bij. We maken hierna een paar sprongen 
in de tijd, naar jaartallen waarin gebied dekkende inventarisaties zijn gedaan door officiële instanties. Er zijn 
historische kaarten beschikbaar van onder andere de Man uit 1812 en kadastrale informatie uit 1832. Deze 
kaarten verschaffen veel informatie over ontwikkelingen in het landschap.  
 

THEMATISCHE AFBAKENING 

Het onderzoek bestaat uit drie thema’s. Onderzoeksthema A is de vroege geschiedenis van Nijbroek en bestaat 
uit twee gedeelten. Het eerste deel handelt over de vroegste geschiedenis van de polder Nijbroek en beschrijft 
welke geologische, bodemkundige en hydrologische processen de basis hebben gevormd voor het ontstaan van 
het natuurlijke landschap van Nijbroek. Het tweede gedeelte van thema A richt zich op de 
ontginningsgeschiedenis van Nijbroek op hoofdlijnen. De actoren die verantwoordelijk waren voor de 
ontginningen worden beschreven en vervolgens wordt het verloop van het ontginningsproces beschreven. Dit 
gedeelte sluit af met een beschrijving van de inrichting van de polder na voltooiing van de ontginning.  
 
Onderzoeksthema B betreft de middeleeuwse en moderne geschiedenis van Nijbroek. Dit wordt onderzocht 
door verschillende aspecten van de demografische, agrarische, sociaalhistorische en waterstaatkundige 
ontwikkelingen te belichten. Door de aspecten aan elkaar te koppelen wordt geprobeerd tot een beter inzicht 
in de landschappelijke ontwikkelingen van de polder te komen.  
 
De resultaten van de twee vorige onderzoekthema’s worden gebruikt om vast te stellen welke oorspronkelijke 
structuren en losse elementen er nog aanwezig zijn in de polder in de vorm van watergangen, boerderijen en 
groene structuren.  
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1.4 ONDERZOEKSTHEMA’S EN ONDERZOEKSVRAGEN 

Onderzoeksthema A: De vroege geschiedenis van de polder Nijbroek 
 
Om de ontwikkelingen die tot het huidige cultuurlandschap van Nijbroek hebben geleid te kunnen begrijpen is 
het noodzakelijk om te weten hoe het landschap eruitzag voordat men het gebied koloniseerde. De ontginners 
zullen te maken hebben gehad met obstakels die ze werden opgelegd door de natuurlijke omstandigheden, 
maar ook met kansen die de natuurlijke terreingesteldheid hen bood. Om de beperkingen van het natuurlijke 
landschap te kunnen overwinnen hebben de ontginners maatregelen getroffen die we beter kunnen begrijpen 
als we meer weten over de natuurlijke omstandigheden van het gebied voorafgaand aan de ontginningen. 
Vervolgens kan worden onderzocht hoe de ontginning, inrichting en ingebruikname in zijn werk ging. Hier 
horen de volgende onderzoeksvragen bij: 
 
Welke hoofdlijnen kunnen worden onderscheiden in de landschapsontwikkeling van de polder Nijbroek tot en 
met de periode van de middeleeuwse ontginning?  
 

1. Welke geologische, bodemkundige en hydrologische processen hebben de basis gevormd voor het 
ontstaan van het natuurlijke landschap van Nijbroek? 

2. Hoe is de middeleeuwse ontginning van Nijbroek op hoofdlijnen verlopen; wie waren de actoren, hoe 
ging het ontginningsproces in zijn werk en welke inrichting was daarvan het gevolg? 

 
Onderzoeksthema B: De latere geschiedenis van de polder Nijbroek 
 
Na de periode van ontginning en inrichting heeft het landschap van de polder ontwikkelingen doorgemaakt op 
verschillende vlakken. De wijze van gebruik van de polder en aanpassingen in de inrichting hebben structuren 
en elementen nagelaten in het landschap. Door daaropvolgende ontwikkelingen kan het landschap opnieuw 
zijn veranderd. Daarom is het belangrijk om te weten hoe het landschap van Nijbroek zich op verschillende 
vlakken heeft ontwikkeld. Om dit uit te zoeken zijn de volgende onderzoeksvragen opgesteld: 
 
Hoe hebben bewoning, waterhuishouding, landbouw en cultuurlandschap van de polder Nijbroek zich tussen 
middeleeuwen 1832 zich ontwikkeld? 
 

1. Welke demografische ontwikkelingen zijn er sinds het midden van de zeventiende eeuw geweest en 
welke verspreidingspatronen van bebouwing zijn te onderkennen? 

2. Welke agrarische ontwikkelingen heeft de polder sinds het midden van de zeventiende eeuw 
doorgemaakt? 

3. Welke ontwikkeling heeft de waterhuishouding van de polder sinds de zeventiende eeuw 
doorgemaakt? 

4. Welke landschappelijke veranderingen zijn er in diezelfde periode geweest? 
 
De resultaten van onderzoeksthema’s A en B worden gebruikt om de slotvraag te kunnen beantwoorden 
 
Welke landschappelijke structuren en elementen uit het verleden zijn tegenwoordig nog te herkennen en welke 
kernkwaliteiten zijn te benoemen? 
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1.5 BRONNEN EN METHODEN 

Aardwetenschappen, archeologie, historische geografie en landbouwgeschiedenis spelen elk een rol in dit 
onderzoek. Elk onderzoeksthema heeft een apart hoofdstuk gekregen. Het onderzoek gaat over de lange 
termijn ontwikkeling van de polder Nijbroek en integreert verschillende vakdisciplines in een diachroon 
verhaal. Een landschapsbiografie is een geschikt middel hiervoor.30 Door interdisciplinair onderzoek kunnen 
nieuwe inzichten in landschappelijke ontwikkelingen ontstaan. In het eerste deel van thema A worden 
geologische, bodemkundige, paleoecologische en archeologische met elkaar verbonden om begrip te vormen 
van de vroege ontwikkelingen in Nijbroek. Voor de latere geschiedenis worden cartografische, historisch 
geografische en veldnaamkundige methoden met elkaar gecombineerd. Hieronder wordt per 
onderzoeksthema beschreven welke onderzoeksmethode is gebruikt en de belangrijkste bronnen worden 
genoemd.  
 
Thema A 
Om tot een reconstructie te komen van het natuurlijke landschap van Nijbroek is gebruik gemaakt van 
geologische, bodemkundige, hydrologische, historische, paleoecologische bronnen. Enkele belangrijke bronnen 
worden hierna genoemd. 

 THEMA A DEEL 1: 

Bronnen 
 

Literatuur: Berendsen, H. (1999). De Vorming van het land - inleiding in de geologie en de geomorfologie.  
Assen: Koninklijke van Gorcum. 

 
Boven, H. v., Hamer, D., Hamming, C., Jonge, E. d., Koornberg, J., Petri, T., & Tenten, M. (2007).  
Veluws Water - Tien eeuwen waterbeheer op de Veluwe. Utrecht: Uitgeverij Matrijs. 

 
Spek, T., Zeiler, F. D., & Raap, E. (1996). In Van de Hunnepe tot de zee - De  

geschiedenis van het Waterschap Salland.  
 
 

Kaart: Bodemkaart 1:50.000 

Aardkundige kaart: kaartbijlage 1 RAAP rapport 3030 
 

Geomorfologische kaart 
 

Boorpunten DINO-loket  
 

AHN  

Veldwerk: Grondboringen in het veld 

Methoden Literatuurstudie, kaartanalyse, analyse boordata DINO en eigen boringen  

 
 

 

 

                                                           

30 Worst, 2012; Zomer, 2016 
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THEMA A DEEL 2: 

Bronnen 
 

Literatuur: Bont, C. de (2008). Vergeten land; Ontginning, bewoning en waterbeheer in de westnederlandse  
veengebieden (Proefschrift, Wageningen Universiteit). Wageningen. 

 
Borger, G., Horsten, F., & Reichgelt, T. (2000). De cope-ontginning Nijbroek. In W. Frijhoff, & M.  
Evers, Bijdragen en mededelingen Deel XCI (pp. 78-103). Arnhem: Vereniging Gelre. 

 
Evers, M., Frijhoff, T. M., Nijsten, G., Thissen, B., Venner, G., & Winter, J. v. (2003). Hertogdom  
Gelre. Utrecht: Uitgeverij Matrijs. 

 
Keunen, L., Willemse, N., & Ro, F. d. (i.v.). In RAPPORT 3030 - Erfgoed in de gemeente Voorst 

 

Lubberts, J. (2010). Geschiedenis Terwolde: meer dan 1050 jaar geschiedenis. Bussloo: Drukkerij  
Bussloo. 

 
 

Methoden Literatuurstudie, kaartanalyse 

Thema B 
Begrip van de landschappelijke ontwikkelingen van de polder Nijbroek kan door interdisciplinair onderzoek 
ontstaan. Er is gebruik gemaakt van literatuur op het gebied van archeologie, rechtsgeschiedenis, agrarische 
geschiedenis en toponymisch onderzoek. Ook is gebruik gemaakt van beschrijvingen van de 
landschapsgeschiedenis binnen de gemeente Voorst die door andere onderzoekers in het verleden zijn gedaan. 
Daarnaast zijn enkele archieven geraadpleegd om tot nieuwe inzichten te komen. Enkele belangrijke bronnen 
worden hierna genoemd. 
 

Bronnen 
 

Literatuur: Baas, H. (1999). Cultuurhistorie in de gemeente Voorst – Een archeologische, historisch-geografische 
en historisch-bouwkundige inventarisatie en waardering. Hoorn: Landview BV, afd.  
Cultuurhistorie & Landschap. 

 
Bieleman, J. (2008). Boeren in Nederland; Geschiedenis van de landbouw 1500-2000. Wageningen:  
Uitgeverij Boom. 

 
Bourgondiën, K. (1998). Nijbroek: Momenten uit de geschiedenis van een plattelandsgemeenschap.  
Apeldoorn: Nederlandse Uitgeverij van Jubileumboeken. 

 
De Monté ver Loren/Spruit. (2000). Hoofdlijnen uit de ontwikkeling der rechterlijke organisatie in  
de Noordelijke Nederlanden tot de Bataafse omwenteling 7e druk. Deventer: Kluwer. 

 
Fockema Andreae, S. (1950). Studiën over waterschapsgeschiedenis. Leiden: E.J. Brill. 

Groenenberg, J. (2004). De Fransenburg te Nijbroek. Kroniek. Twello: OKV Twello 
 

Lubberts, J. (2010). Geschiedenis Terwolde: meer dan 1050 jaar geschiedenis. Bussloo:  
Drukkerij Bussloo. 

 
Otten, D. (2006). Veldnamen in Voorst: Geschiedenis, naamsverklaring en atlas. Kampen:  
IJsselacademie Kampen. 
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Otten, D. (2009). Boerderijnamen in Voorst: Lexicon van ruim 900 boerderijnamen uit de 
 periode 800-2000. Kampen: IJsselacademie Kampen. 

 
Vredenburg, J. (1969). Uit de historie van de kerspelen van Terwolde en Nijbroek: van de 
 vroegste tijden tot ca. 1900. Voorst. 

 
 

Archief: Gemeentearchief Voorst 
 

1503. Fotocollectie, 19e-20e eeuw, 6 m. 
 

Brieven van de schoutambt Nijbroek 
 

 
 

Gelders archief 
 

Verpondingskohieren 1648 
 

Haardstedenregister 1749 
 

Minuutplans OAT 1832 
 

 

Methoden: Literatuurstudie, archiefonderzoek, kaartanalyse, toponiemen, interviews met lokale deskundigen 
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HOOFDSTUK 2: DE VROEGSTE GESCHIEDENIS VAN DE POLDER 
NIJBROEK 

2.1 INLEIDING 

Het is tegenwoordig in het veld goed te zien dat de mens invloed heeft gehad op het landschap van Nijbroek. 
Maar er is een periode geweest dat deze invloed niet of nauwelijks aanwezig was. De centrale vraag van dit 
hoofdstuk is “Welke hoofdlijnen kunnen worden onderscheiden in de landschapsontwikkeling van Nijbroek 
vanaf het Pleistoceen tot en met de periode van de middeleeuwse ontginning?” Om deze vraag te kunnen 
beantwoorden is het belangrijk om onderscheid te maken tussen de periode voorafgaand aan het systematisch 
ingrijpen van de mens in Nijbroek en de periode erna. Daarom bestaat dit hoofdstuk uit twee delen.  
 
Het eerste gedeelte betreft het natuurlijke landschap. Het natuurlijke landschap vormt de basis voor alle 
cultuurlandschappen en heeft kansen maar ook beperkingen gevormd voor de ontginners. De maatregelen die 
de ontginners hebben genomen kunnen we beter begrijpen als we kennis hebben over de historische 
natuurlijke omstandigheden van het gebied. Een reconstructie van het natuurlijke landschap op hoofdlijnen 
vormt daarom het thema van het eerste gedeelte van dit hoofdstuk. Het reconstrueren wordt gedaan door 
onderzoek te doen naar de geologische, bodemkundige en hydrologische omstandigheden van het gebied. 
Hierbij wordt de vraag beantwoord welke geologische, bodemkundige en hydrologische processen de basis 
hebben gevormd voor het ontstaan van het natuurlijke landschap van Nijbroek. Om het natuurlijke landschap 
te kunnen onderzoeken moet verder gekeken worden dan de grenzen van de huidige polder. De vorming van 
de stuwwallen en de ontwikkelingen in de IJsselloop zijn bepalend geweest voor het ontstaan van Nijbroek. Het 
begint met een beschrijving van de afzettingen uit het Pleistoceen en het daar op volgende Holoceen. Er wordt 
voor dit doel gebruik gemaakt van geologische, bodemkundige en hydrologische bronnen. De vroegste 
bewoningsgeschiedenis wordt ook in dit eerste deel beschreven. 
 
Het tweede thema van dit hoofdstuk is de antropogene oorsprong van de polder. Hierbij wordt onderzocht hoe 
de middeleeuwse ontginning van Nijbroek op hoofdlijnen is verlopen. Wie waren de actoren, hoe ging het 
ontginningsproces in zijn werk en welke inrichting was daarvan het gevolg? Om deze vragen te beantwoorden 
zal gebruik gemaakt worden van literatuur, oude kaarten, historische kaarten en archiefmateriaal. De sociaal-
economische ontwikkelingen tijdens de Middeleeuwen zullen hierbij worden belicht. 

2.2 HET NATUURLIJKE LANDSCHAP VAN NIJBROEK 

PLEISTOCEEN 

De ondergrond van Nederland is, afgezien van enkele locaties in bijvoorbeeld Limburg, op geologische 
tijdschaal gezien erg jong en bestaat voornamelijk uit grind, zand en kleiafzettingen uit het Laat-Kwartair. Het 
landschap van de IJsselvallei is in twee perioden gevormd: het Pleistoceen en het Holoceen. In het Pleistoceen 
werd de vaste basis onder dit landschap gelegd in de vorm van zand- en grindgronden, in het Holoceen de 
nadere stoffering daarvan in de vorm van veen- en kleilagen. 
 
Het Pleistoceen startte 2.588.000 jaar geleden en eindigde 11.700 jaar geleden. In dit geologische tijdvak 
wisselden ijstijden en relatief kortdurende warmere perioden, zogenaamde interglacialen, elkaar af.31 Het 
landschap van de IJsselvallei is in de twee meest recente ijstijden gevormd. De voorlaatste ijstijd wordt het 
Saalien genoemd en duurde in Nederland van ongeveer 240.000 tot 130.000 jaar geleden.32 In deze periode 
schoof een immens dik pakket landijs vanuit Scandinavië Nederland binnen. Een van de ijslobben boorde zich 
in het gebied van het latere IJsseldal. Hierbij werden zand, grind en kleiafzettingen zijwaarts en voor het ijs uit 
gestuwd. De voorheen horizontaal op elkaar gelegen afzettingen werden naar weerskanten en naar boven 
gedrukt en kwamen scheef op elkaar te liggen. Het materiaal aan weerszijden en uiteinden van het landijs werd 

                                                           

31 Stouthamer, E., Cohen, K., & Hoek, W., 2015, p. 205. 
32 A. Jongmans, M. Van den Berg, M. Sonneveld, G. Peek,  R. van den Berg van Saparoea, 2013 p.213. 
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opgedrukt tot zogenaamde stuwwallen (afb. 2.1). De Veluwe en de Sallandse heuvelrug zijn op deze wijze in 
het Saalien ontstaan. De massa en de stuwende kracht van het landijs zorgde er daarnaast voor dat in het 
huidige IJsseldal een gletsjerbekken werd gevormd tot zo’n 150 meter diep en ongeveer 25 kilometer breed.33 
De ijslob is niet verder naar het zuiden geschoven en smolt aan het eind van het Saalien af. Ten zuiden van het 
landijs stroomden de Rijn en Maas, waarop de smeltwaterstromen van het landijs van de IJsselvallei werden 
opgenomen (afb. 2.2). De piekafvoer van deze gecombineerde rivieren was zeer groot waardoor een breed, 
vlechtend patroon ontstond met meerdere stroomgordels. Hier werd veel zand en grind afgezet. Deze 
afzettingen worden binnen de geologie gerekend tot Kreftenheye Formatie.34  
 
Op verschillende plekken in Nederland zijn na het afsmelten van de lokale ijskappen glaciale bekkens 
achtergebleven.35 Naast het IJsselbekken gaat het onder meer om de Gelderse Vallei en een bekken in de 
ondergrond van Amsterdam en omgeving. In het IJsselbekken ontstond een smeltwaterbinnenmeer en op de 
diepste delen werden zand- en kleilagen afgezet, die in de geologie warven worden genoemd. De zandkorrels, 
silt en klei zijn netjes onder elkaar afgezet. De gelaagdheid ontstond doordat in de winters de fijnste 
kleideeltjes de mogelijkheid kregen om te bezinken. In het voorjaar werd met het smeltwater nieuw sediment 
aangevoerd. Ook dit kon bezinken. De jaarlijkse cyclussen hebben talrijke dunne laagjes van zand, silt en klei 
gevormd. Op sommige plekken hebben de laagjes een pakket gevormd van tientallen meters dikte.36 Binnen de 
Kreftenheye Formatie worden deze pakketten tot het Laagpakket van Twello gerekend. In Nijbroek is dit 

                                                           

33 Spek, 1996 p. 47. 
34 Stouthamer et al., 2015 p. 154. 
35 Jongmans et al., 2013 p. 221. 
36 Spek, 1996 p. 47. 

AFBEELDING 2.1 | SCHEMATISCHE WEERGAVE VAN DE INVLOED VAN VOORTSCHUIVEND LANDIJS OP DE 
VORMING VAN STUWWALLEN. IN DE EERSTE FASE DRUKT HET LANDIJS DRUKT HET LANDIJS DE 
ONDERGROND IN. IN LATERE FASES WORDEN DE AFZETTINGEN IN DE ONDERGROND OPGESTUWD EN 
KRULLEN OM. BRON: BERENDS, 2004 
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laagpakket ook aanwezig en varieert in dikte van 30 tot 70 meter, beginnend op ongeveer 35 meter onder NAP, 
tot maximaal 110 meter onder NAP37 (afb. 2.3). 
 
Na de verdwijning van het landijs kon de Rijn zijn loop door het IJsselbekken opnieuw kiezen. Er ontstond nu 
ook in het IJsseldal een stelsel van vlechtende, snelstromende rivieren waarin veel grind en zand werd afgezet. 
Het voorheen diepe bekken werd langzaam opgevuld met zand en grind. Ook deze afzettingen worden tot de 
Kreftenheye Formatie gerekend. In Nijbroek beginnen deze afzettingen op ongeveer 4 meter diepte tot 
maximaal 30 meter diepte. Er brak een warmere periode aan die het Eemien wordt genoemd. Deze relatief 
korte periode duurde ongeveer van 130.000 tot 120.000 jaar geleden. De ijskappen op de polen smolten in 
deze periode steeds verder weg waardoor de zeespiegel steeg. Het snelstromende, vlechtende rivierenpatroon 
werd afgeremd en veranderde in een kronkelende en meanderende rivier.38 Door de stijgende temperatuur 
verdween ook de spaarzaam aanwezige arctische vegetatie. De combinatie van een traag stromende rivier en 
een warmer klimaat bood vestigingsmogelijkheden voor naaldbomen en berken, vergelijkbaar met de huidige 
bossen in Scandinavië. Later ontstond de mogelijkheid voor de ontwikkeling van gemengd loofbos met soorten 
als eik, iep, linde en esdoorn. De rivier zette minder grind en zand af, en meer klei en slib. Veel van deze 
afzettingen zijn later weg geërodeerd.  
  

                                                           

37 DINOloket.nl, 8 februari 2018. 
38 Spek, 1996 p. 48. 

AFBEELDING 2.2 | KAART VAN DE SITUATIE IN HET LAAT-SAALIEN. DE HUIDIGE LOOP VAN DE GROTE 
RIVIEREN VAN NEDERLAND IS ONDER DE KAART GEPROJECTEERD. DE AANWEZIGHEID VAN HET LANDIJS EN 
DE STUWWALLEN DWONG DE MAAS EN RIJN OM IN NOORDWESTELIJKE RICHTING TE STROMEN. DOOR HET 
SCHUIVENDE LANDIJS ONTSTONDEN GLACIALE BEKKENS. NA HET AFSMELTEN VAN DE IJSKAPPEN 
ONTSTONDEN IN DE BEKKENS BINNENMEREN VAN SMELTWATER WAARIN IN DE WINTER KLEIDEELTJES 
BEZONKEN EN IN DE WARMERE PERIODEN SILT EN ZAND. ER VORMDEN DUNNE LAAGJES DIE JAARLIJKS 
DEZELFDE SAMENSTELLING HADDEN. OP SOMMIGE PLEKKEN IN DE IJSSELVALLEI HEBBEN DEZE LAGEN 
PAKKETTEN VAN TIENTALLEN METERS DIK GEVORMD. BRON: BERENDSEN, 2004 
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AFBEELDING 2.3 | DOORSNEDE WAAROP DE LITHOSTRATIGRAFISCHE EENHEDEN VANAF HET MIDDEN-
PLEISTOCEEN TOT EN MET HET HOLOCEEN ZICHBAAR ZIJN GEMAAKT. BRON: DINOLOKET.NL, 8 FEBRUARI 2018 

AFBEELDING 2.4 | DOORSNEDE MET DAAROP ZICHTBAAR GEMAAKT DAT DEKZANDRUGGEN UIT HET 
WEICHSELIEN (GEEL) DICHT ONDER HET KLEIPAKKET LIGGEN. BRON: DINOLOKET.NL, 8 FEBRUARI 2018 

AFBEELDING 2.5 | ZWARTE ELS EN SCHIETWILG ZIJN SINDS HET HOLOCEEN VAN NATURE VOORKOMENDE 
BOOMSOORTEN IN NIJBROEK. WAAR DE MENS NIET INGRIJPT KOMEN DEZE SOORTEN SPONTAAN OP. OOK 
WORDEN DE SOORTEN NOG VEEL GEBRUIKT ALS BEPLANTING IN HET LANDSCHAP (EIGEN FOTO). 
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Na het warme Eemien brak opnieuw een ijstijd aan, het Weichselien. Deze periode duurde van ongeveer 
120.000 tot 11.000 jaar geleden. In het Weichselien worden drie chrono-stratigrafische eenheden 
onderscheiden: vroeg-glaciaal, pleniglaciaal en laat-glaciaal. Nederland werd in deze periode niet bedekt met 
landijs zoals in het Saalien het geval was. De aangegroeide ijskappen in het noorden zorgden echter wel voor 
zeer koude omstandigheden. De loofbossen verdwenen en maakten plaats voor een poolwoestijn. In de 
minder koude tussenperioden, zogenaamde interstadialen tijdens het Vroeg- en Laat-Weichselien, bestond de 
vegetatie uit bossen met dennen, berken en wilgen.39 De groei van de ijskappen in het noorden zorgden ervoor 
dat de zeespiegel zakte en de rivieren opnieuw sneller gingen stromen. In de open vlakten die ontstonden 
kregen wind en water vat op de ondergrond waardoor de rivieren meer materiaal te verwerken kregen. Veel 
van dit zand en grind is in de ondergrond van het IJsseldal nog terug te vinden. Na verloop van tijd verlegde de 
Rijn zijn loop meer langs de zuidflank van de Veluwe waardoor de tak van de IJssel minder water af ging 
voeren. Later kwam de IJssel zelfs helemaal los van de Rijn en werd het een vlechtende zelfstandige rivier die 
regelmatig zijn loop verlegde binnen het IJsseldal. Deze rivier werd gevoed door de Oude IJssel en een 
voorganger van de Berkel. 
 
In het laat-Pleniglaciaal, rond 14.000 jaar geleden, lag de gemiddelde temperatuur in de zomer soms onder 0 
graden Celsius. In deze periode was er vrijwel geen vegetatie. De extreem koude omstandigheden zorgden dat 
de ondergrond permanent bevroren was. De combinatie van harde wind en gebrek aan vegetatie zorgde 
ervoor dat zand door de wind werd aangevoerd en ruggen vormde op de oudere afzettingen. In de polder 
Nijbroek zijn plaatselijk dicht onder het kleidek nog dekzandruggen en welvingen te vinden uit deze periode. In 
een veel latere periode zijn de dekzandafzettingen bedekt geraakt met klei.40 In het Midden-Weichselien en 
Laat-Weichselien is er een belangrijk fysisch proces geweest dat de ondergrond van de polder Nijbroek heeft 
gevormd. De situatie van permafrost zorgde ervoor dat slechts enkele meters van de bovenlaag van de bodem 
ontdooide in de zomer. Vrijkomend smeltwater kon niet wegzakken in het deel van de bodem dat bevroren 
bleef. Het water vermengde zich met het materiaal uit de bovenlaag en zo ontstond een waterige substantie 
van slib, zand en grind. Bij een hellingshoek van enkele graden kon deze laag al naar beneden glijden over de 
bevroren ondergrond. Dit geleidelijke proces van erosie zorgde dat het waterige materiaal van de hellingen 
afgleed en waaiers vormde aan de monding van het dal. Deze zogenaamde daluitspoelingswaaiers en 
glooiingen zijn in een periode van tienduizenden jaren ontstaan en hebben een gelaagd landschap gevormd.41 
In de ondergrond van de polder Nijbroek zijn uit het midden en laat-Weichselien afkomstige 
daluitspoelingswaaiers en daluitspoelingsvlakten aanwezig. Deze waaiers en vlakten uit de laatste ijstijd zijn in 
de loop van het Holoceen, net als de dekzandruggen, bedekt geraakt met kleiafzettingen. 
 

HOLOCEEN 

Het geologische tijdvak waarin we nu leven sluit aan op het Weichselien en heet het Holoceen. Het Holoceen 
begon 11.700 jaar geleden direct na de laatste koude fase van het Weichselien, welke bekend staat als het 
Jonge Dryas. Het Holoceen wordt onder geologen ook wel gezien als een interglaciaal, een periode tussen twee 
ijstijden in. Sommige van de processen die kenmerkend zijn voor het Holoceen hebben we eerder gezien in het 
Eemien, namelijk dat door de stijgende temperatuur de ijskappen wegsmolten en de zeespiegel steeg.42 
Vegetatie kreeg meer mogelijkheid zich te ontwikkelen. De aanwezigheid van bossen voorkwam erosie van de 
Pleistocene bodem door wind en water, zoals gedurende Pleistoceen met regelmaat gebeurde. De voorheen 
steeds terugkerende piekafvoeren van smeltwater kwamen minder vaak voor, aangezien er geen smeltende 
ijskappen waren. De IJssel begon minder snel te stromen en er werd minder zand en grind afgezet. Het patroon 
veranderde van een brede vlechtende rivier met meerdere stroomgordels naar een smalle, meanderende rivier 
met maar één hoofdstroom. Deze ontwikkelingen voltrokken zich in het vroeg-Holoceen (11.700-9.000 jaar 
geleden).  
  

                                                           

39 Stouthamer et al., 2015 p. 207. 
40 Keunen et al., 2017 kaartbijlage 1. 
41 Keunen et al., 2017 p.76. 
42 Stouthamer et al., 2015 p. 231. 
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Vroeg-Holoceen 
Het vroeg-Holoceen is opgedeeld in twee tijdvakken: het Preboreaal en het Boreaal. (afb 2.6). 
Pollendiagrammen laten zien dat in het Preboreaal de samenstelling van boomsoorten nog beperkt was tot 
berk en den.43 Vanaf het Boreaal nam het aandeel hazelaar en els toe. Toen de temperatuur in het midden-
Holoceen verder steeg verschenen ook meer warmte minnende loofboomsoorten als eik, iep, linde en es. De 
gebieden die regelmatig overstroomden en de beekdalen bleven nog wat langer open van karakter. De 
voorloper van de IJssel stroomde nog altijd los van de Rijn en kreeg minder water te verwerken.  
 
Midden- en laat-Holoceen 
Vanaf het Atlanticum, dat ongeveer 9.000 jaar geleden begon, begon veen te ontstaan in Nederland. Het 
ontstaan van veen in Nederland heeft meerdere oorzaken. Allereerst zorgde de stijging van de zeespiegel voor 
minder verhang in de grotere rivieren. Beekjes die vanaf de hoger gelegen Veluwse en Sallandse stuwwallen 
richting het IJsseldal stroomden kregen eveneens te maken met minder verhang, waardoor ze minder snel 
gingen stromen.44 De hiermee gepaard gaande stijgende grondwaterspiegel zorgde mede voor veenvorming in 
de beekdalen en in de laagst liggende gebieden.45 Nijbroek heeft in deze periode waarschijnlijk uit een 
praktisch aaneengesloten veendek bestaan, doorsneden door smalle, veenvrije zones.46 De stagnerende 
stroming en de stijgende grondwaterspiegels waren oorzaken voor het aangroeien van veen. Een andere 
oorzaak was de verandering in samenstelling van boomsoorten. In het Atlanticum verminderde het aandeel 
naaldbossen sterk ten gunste van gemengde loofbossen. Omdat naaldbomen meer water verdampen dan 
loofbomen bleef meer water achter in de bodem, waardoor een vochtoverschot ontstond dat de veengroei 
bevorderde.47 De beekjes vanaf de stuwwallen werden gevoed door lokaal regenwater, maar ook door kwel 
afkomstig van de Veluwse stuwwal. Bij deze watergangen kwamen broekgebieden tot ontwikkeling met 
broekbossen broekbossen. De term ‘broek’ is afkomstig van het middeleeuwse ‘broke’ en verwijst naar 
laaggelegen, nat land.48 De naam ‘Nijbroek’ verwijst nog naar de natte omstandigheden in dit laaggelegen 
gebied, die overigens nog duizenden jaren voort zouden duren. Broekbos is een verzamelnaam voor 
bosecosystemen die min of meer permanent onder invloed van grondwater staan en waarin zwarte els en 
zachte berk de hoofdboomsoorten zijn in de boomlaag. Het onderscheidende kenmerk met andere bostypen 
zijn de natte, zuurstofarme condities. Van het veen dat ooit aanwezig was in Nijbroek resteert door de 
eroderende werking van IJsseloverstromingen niets meer. De enige plekken waar in deze regio nog veen uit 
deze periode van het Holoceen te vinden is, zijn de zogenaamde verdrinkingsvenen, zijn te vinden ten noorden 
van Olst.49  
 
De periode na het Atlanticum wordt het Subboreaal genoemd en duurde van 3.850 tot 1.100 v. Chr. Het 
aandeel kruiden ten opzichte van bomen in Nederland gedurende het Subboreaal neemt voor het eerst sinds 
het laat-Weichselien toe. In het Weichselien waren de kouder wordende omstandigheden er de oorzaak van 
dat gebieden waar overheersend bomen aanwezig waren veranderden in gebieden met overheersend kruiden. 
In het Subboreaal is het verschil in temperatuur echter niet de oorzaak van deze verschuiving. We zien in de 
verschuiving van verhouding bomen-kruiden voor het eerst de invloed van de mens terug in de 
pollendiagrammen door de opkomst van de landbouw. Het mesolithicum, of midden-steentijd, begon aan het 
einde van de laatste ijstijd. Mensen leefden toen als jager-verzamelaars. Op de hogere zandgronden is het 
aantal mensen gedurende de midden-steentijd gestaag toegenomen.50 Vanaf de nieuwe steentijd die in onze 
streken zo’n 5.000 jaar geleden begon, ving men aan met landbouw. Bossen werden gekapt om akkers aan te 
kunnen leggen en de omliggende bossen werden deels gekapt voor brandhout of men liet er vee grazen. Een 
deel van de bossen verdween geheel en veel van het resterende bos werd opener van karakter. Er ontstond 
een halfopen parklandschap met cultuurgrond, bossen en heidevelden. Deze ontwikkelingen speelden zich 
buiten het onderzoeksgebied af, maar hadden wel indirect invloed. 

                                                           

43 Stouthamer et al., 2015 p. 235. 
44 Keunen et al., 2017 p.78. 
45 Cohen, K., Stouthamer, E., Berendsen, H., & Kempen, H., 2009 p. 83. 
46 Ibidem. 
47 Stouthamer et al., 2015 p. 237. 
48 Stortelder, A., Hommel, P., & Waal, d. R. 1998 p.13. 
49 Cohen et al., 2009 p. 83. 
50 Spek, 1996 p. 49. 
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HET IJSSELDAL TUSSEN ZUTPHEN EN ZWOLLE VANAF HET LAAT-PLEISTOCEEN 

Voor een beter begrip van de natuurlijke processen die hebben bijgedragen aan de vorming van het komgebied 
bij Nijbroek is het goed om nu specifiek te kijken naar de ontwikkelingen in het IJsseldal in het Pleistoceen, 
toegespitst op het ontstaan van de rivier zelf. Hierboven is uitgelegd dat de Rijn in het laat-Weichselien stopte 
water via het IJsseldal af te voeren. Een voorloper van de Berkel kwam daarvoor in de plaats uit oostelijke 
richting en voerde in deze periode wel water af via het IJsseldal, vanaf omgeving Zutphen. Deze waterloop 
heeft gedurende het laatste Glaciaal zowel in noordelijke als zuidelijke richting water afgevoerd. In dezelfde 
periode ontstonden afspoelingswaaiers over de volle breedte van het verlaten gedeelte van het IJsseldal. Ter 
hoogte van Eerbeek was een afspoelingswaaier die zich flink uitbreidde.51 Hier ontstond nu een waterscheiding 
dwars over het IJsseldal. Deze werd door dekzandvorming en andere eolische processen verder opgehoogd. 
Daarom lag de waterscheiding juist hier.52 De Berkel volgde in het Holoceen de zuidwestelijke tak en stroomde 
nu richting de Rijn af. Welbeschouwd bleef de Berkel tot in de Vroege Middeleeuwen een zijtak van de Rijn.53 
 
Het IJsseldal ten noorden van Deventer bestond nu uit een hoofdbeek waarop kleinere zijbeekjes afwaterden, 
afkomstig uit Salland en de Veluwe. Veel stroming was er niet omdat in de beekdalen veen was ontstaan die de 
doorstroom deed stagneren. Langzaam stroomde het water richting Hattem en Kampen.54 De waterscheiding 
tussen het noordelijke en zuidelijke deel van het IJsseldal bleef tot in de Vroege Middeleeuwen voorkomen dat 
overstromingswater van de Rijn het noordelijke gedeelte van het IJsseldal kon bereiken. Op enig moment zal 
het zuidelijke deel van het IJsseldal tijdens hoogwater overstroomd zijn geweest, waarbij het water bij Zutphen 
zo erg was opgestuwd dat het een dekzandrug ter hoogte van Voorst-Wilp overtopte.55 Deze dekzandrug begon 
vervolgens te eroderen. Het water stroomde richting Deventer, waarbij een crevassecomplex begon te 
ontstaan. Een crevassecomplex kan worden gevormd op plekken waar de oeverwal langs een rivier wordt 
doorgebroken.56 Bij volgende overstromingen, waarbij het steeds makkelijker ging om de oeverwal te 
overtoppen, ontstonden steeds meer stroomgeulen en deze bereikten het noordelijke gedeelte van het 
IJsseldal (afb 2.7, 2.8). Een permanent stromende rivier die fungeerde als zijtak van de Rijn was het echter nog 
niet. De vorming van de IJssel zoals we die nu kennen blijkt vanaf dit moment een proces te zijn geweest dat 
drie eeuwen heeft geduurd, waarbij crevassencomplexen zich steeds verder noordwaarts uitbreidden. Dit is 
ontdekt doordat men ter hoogte van Zwolle pas tussen 900 en 100 na Chr. kleisedimenten heeft aangetroffen. 
Ter hoogte van Voorst is dit al tussen 500 en 700 na Chr. voor het eerst aangetroffen. De hoofdgeul van de 
IJssel was een meanderende rivier, waarbij bovenop het crevassecomplex oeverwallen tot 1,5 meter dik 
ontstonden. Naast de hoofdgeul waren er smallere nevengeulen die water afvoerden. De oeverwallen langs de 
hoofdgeul werden steeds verder opgebouwd en daardoor verloren de nevengeulen langzaam hun functie. De 
relicten van deze nevengeulen zouden in de Middeleeuwen worden gebruikt bij de aanleg van weteringen bij 
onder andere Nijbroek.57  

                                                           

51 Cohen et al., 2009, p. 79. 
52 Cohen et al., 2009, p. 81. 
53 Cohen et al., 2009, p. 86. 
54 Cohen et al., 2009, p. 83. 
55 Cohen et al., 2009, p. 87. 
56 Stouthamer et al., 2015 p. 268. 
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AFBEELDING 2.6 | TIJDINDELING IN HET HOLOCEEN (NAAR STOUTHAMER ET AL., 
2015) 

AFBEELDING 2.7 | LINKS DE AFVOERSITUATIE IN HET IJSSELDAL IN HET HOLOCEEN. RECHTS DE SITUATIE 
WAARBIJ DOORBRAKEN EEN CREVASSECOMPLEX BEGONNEN TE VORMEN VANAF ONGEVEER 550 
N.CHR. (NAAR COHEN ET AL., 2009) 
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De overstromingen die het ontstaan van de huidige IJssel hebben veroorzaakt vallen te relateren aan de 
ontginningen in de regio en in het achterland van de Rijn, die rond deze tijd grootschaliger van opzet werden. 
Grote oppervlakten bos veranderden in cultuurgrond met een relatief open karakter. Zoals we hebben gezien 
leidt het verdwijnen van vegetatie tot een grotere waterafvoer in rivieren. De IJssel kreeg in deze periode 
piekafvoeren te verwerken en stroomde vaker over. De komgebieden nabij de IJssel raakten bedekt met klei en 
slib. Na verloop van tijd ontstond door de frequente overstromingen in de laaggelegen gebieden een kleipakket 
van tientallen centimeters dikte. Dichter bij de rivier werden oeverwallen gevormd van zandiger materiaal. De 
oeverwallen liggen wat hoger in het landschap dan de vlakke komgronden. De oeverwallen groeien na verloop 
van tijd niet alleen in hoogte maar ook in de breedte. Ter hoogte van Nijbroek zijn de oeverwallen enkele 
kilometers breed. Ook het komgebied achter de oeverwallen werd in verloop van tijd steeds langer en breder, 
en daarbij werd steeds meer klei afgezet. De IJssel kwam door het proces van opslibbing hoger in het landschap 
te liggen. Voorheen konden de west-oost georiënteerde beken die afkomstig waren van het Veluwse 
stuwwalmassief nog vrij afwateren op de IJssel of ze mondden uit in moerassen of broekbossen. De opgeslibde 
IJssel maakte afwatering na verloop van tijd echter moeilijker, waardoor in het westelijke deel van de 
noordelijke IJsselvallei water evenwijdig langs de rivier in noordelijke richting begon te stromen en pas ter 
hoogte van Hattem in de IJssel vloeide. We kunnen tegenwoordig nog steeds zien dat de wateren die afkomstig 
zijn van de Veluwse stuwwal vanaf de lijn Apeldoorn-Twello niet vrij afwateren op de IJssel, maar naar het 
noorden wegstromen.  
 
In de periode voorafgaand aan de systematische ontginningen van Nijbroek was het gebied een komvormige 
overstromingsvlakte van de IJssel waarop regelmatig een laagje klei werd afgezet. Vanaf de Veluwe stroomden 
daarbij verschillende beken vrij het komgebied in (afb. 2.9) Hier stagneerde de doorstroom, waarna het water 
in noordelijke richting Nijbroek uitstroomde. De vegetatie was waarschijnlijk een mix van open moeras en 
broekbos.  
  

AFBEELDING 2.8 | VORMING VAN EEN CREVASSECOMPLEX. DE GETALLEN GEVEN DE OPEENVOLGENDE STADIA 
AAN. ACHTER “3” LAG IN DIT GEVAL DE NOORDELIJKE IJSSELVALLEI, WAAR DE VOORLOPER VAN DE IJSSEL OP 
ENIG MOMENT EEN VERBINDING MEE MAAKTE TIJDENS DE ONTWIKKELING VAN EEN CREVASSECOMPLEX (NAAR 
STOUTHAMER ET AL., 2015) 
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VROEGSTE BEWONING  

De vroegste bewoningsvormen van het gebied tussen Veluwe en IJssel bevonden zich voornamelijk op de 
stuwwallen en op de oeverwallen. De hogere dekzandruggen werden ook bewoond. Het komgebied bij 
Nijbroek was een vrijwel onbewoond gebied. Dit wordt onder meer duidelijk door het zeer geringe aantal 
archeologische vondsten in het gebied van voor de jaartelling. Wel zijn in Nijbroek op twee plekken 
Prehistorische sporen gevonden die duiden op menselijke aanwezigheid.58 Het is niet waarschijnlijk dat de 
polder permanent bewoond was. Volgens Fockema Andreae golden de moerasachtige komgebieden langs de 
IJssel als een geografische barrière tussen de bewoners van de Veluwse stuwwallen en de bewoners van de 
oeverwallen. De bewoners van de oeverwallen waren door de geografische ligging in hun handel en wandel 
meer gericht op Salland dan op de Veluwe. Het oversteken van de IJssel was in dit verband gemakkelijker dan 
het doorkruisen van een onbegaanbare wildernis.59  
 

                                                           

58 Twee archeologische vondsten binnen het onderzoeksgebied komen uit de Prehistorie. Een randhielbijl is gevonden bij 
boerderij De Beke aan de Bekendijk en is afkomstig uit de midden bronstijd. Ten noorden van de Vaassense weg nabij de 
Zeedijk zijn nederzettingsresten uit de Late Prehistorie gevonden. De overige bijna 300 vondsten uit de Prehistorie binnen 
de gemeente Voorst liggen buiten de grenzen van het onderzoeksgebied. 
Keunen et al., 2017 RAAPcat_nr 87 en 2542. 

59 Fockema Andreae, 1950, p. 5. 

AFBEELDING 2.9 | OP DEZE HOOGTEKAART VAN HET GEBIED ROND NIJBROEK ZIJN DE RELATIEVE HOOGTEN 
WEERGEGEVEN. DE TOESTROOM VAN EEN VOORMALIGE BEEK IS MET RODE PIJL WEERGEGEVEN. DE OUDE 
MEANDERS VAN DE BEEK ZIJN OP SOMMIGE PLAATSEN IN DONKERBLAUW NOG TE HERKENNEN. 
TEGENWOORDIG WORDT HET WATER VIA DE GROOTE WETERING OM NIJBROEK HEEN GELEID. HET WATER VAN 
DE AANGEDUIDE BEEK IS TEGENWOORDIG DE GARTER LEIGRAAF, DIE HET WATER UIT HET BROEKGEBIED VAN 
BEEMTE RICHTING DE GROOTE WETERING LEIDT. VOORAFGAAND AAN DE ONTGINNINGEN KON HET WATER VAN 
DEZE EN VELE ANDERE BEKEN EN STROOMPJES VRIJ HET NIJBROEK INSTROMEN. ALS ONDERGROND IS HET 
ACTUEEL HOOGTEBESTAND NEDERLAND GEBRUIKT. 



 32 

VROEGE INGREPEN VAN DE MENS IN HET LANDSCHAP 

In de Middeleeuwen begon men vanaf de oeverwallen met de ontginning van de lagergelegen komgebieden. 
Dit werd gedaan door percelen uit te zetten vanaf de reeds bewoonde hogere delen. Waarschijnlijk werden 
deze ontginningen voorafgegaan door de bedijkingen van de westelijke oever van de IJssel, dat wil zeggen de 
Veluwse bandijk.60 De ontgonnen gebieden waren tot dan namelijk nog regelmatig overstroomd en daardoor te 
gevaarlijk en te nat voor bewoning. Ze werden door de bewoners op de oeverwallen waarschijnlijk vooral 
gebruikt voor het periodiek laten grazen van vee en voor jacht.  
 

Vergeleken met andere gebieden in Nederland bleef 
men in het gebied tussen grofweg Deventer en Hattem 
achter met het aanleggen van dijken. Gebieden bij de 
Rijn, Maas en Waal waren in de loop van de 13e eeuw 
al georganiseerd in waterschappen en rivieren als de 
Lek en de Hollandse IJssel waren zelfs al voorzien van 
een doorgaande bedijking. Ook aan de oostelijke oever 
van de IJssel in Salland, liep men vanaf de 12e eeuw 
voor met de organisatie van de waterstaat ten 
opzichte van het gebied op de westelijke oever van de 
IJssel. Hoewel ook in Salland van een echt waterschap 
nog geen sprake was. De vroegste aanwijzing van 
aanwezigheid van een dijk langs de IJssel komt uit 
1169. Er werd toen gesproken over een 
uitwateringssluis onder de naam ‘Randerzijl’, bij 
Deventer. Als er een uitwateringssluis was, moet er 
ook een rivierdijk zijn geweest. Technisch gezien was 
dat al mogelijk. De technieken voor het bedijken van 
rivieren werden in deze periode elders in Nederland al 
toegepast. Van een aaneengesloten dijk langs de IJssel 
was toen echter nog geen sprake. Er zijn drie 
vermeldingen van dijken die uit de eerste helft van de 
13e eeuw stammen. Dit moeten compartimentdijken 
geweest zijn die losse gemeenschappen en 
nederzettingen beschermden tegen het rivierwater.61  
 
De aanleg van dijken ging voort tot er in 1308 een 
doorgaande bedijking langs de oostelijke oever van de 
IJssel was ontstaan. Dit blijkt uit een document dat de 
Stichtse bisschop Guy van Avesnes bezegelde.62 De 
regels in dit document gaan over het dijkonderhoud en 
het kreeg de wettelijke status van een dijkrecht. Om 
de regels te kunnen handhaven werd een dijkstoel 
ingesteld, bestaande uit een dijkgraaf en heemraden. 
De heemraden waren afkomstig uit de betrokken 
kerspelen Deventer, Olst, Wijhe, Zwollekerspel en 
Zwolle en zij fungeerden feitelijk als rechters. De 
uitgifte van de dijkbrief sloot een periode af waarin 
langs de oostzijde van de IJssel fanatiek dijken werden 
aangelegd, die uiteindelijk hebben geleid tot een 
aaneengesloten bedijking van Deventer tot de 
Zuiderzee. De bewoners van de oeverwallen aan de 

                                                           

60 Keunen et al., 2017 p. 132. 
61 Zeiler, 1996, p. 82. 
62 Salland behoorde in de Middeleeuwen tot het bisdom het Sticht. De gebieden ten oosten van de IJssel die toebehoorden 
aan het Sticht staan bekend als het Oversticht. Een Bisschop stond aan het hoofd van deze bestuurlijke eenheid.  

AFBEELDING 2.10 | VOORAFGAAND AAN DE 
GEORGANISEERDE DIJKAANLEG AAN DE WESTZIJDE 
VAN DE IJSSEL WOONDE MEN  VOORNAMELIJK OP DE 
OEVERWALLEN. DE LAGERE DELEN VAN DE 
OEVERWALLEN WERDEN IN DE 12E EN 13E EEUW AL 
WEL MET ELKAAR VERBONDEN DOOR MIDDEL VAN 
PRIMITIEVE DIJKJES. IN DE 19E EEUW WERDEN DE  
HOGER EN DROGER GELEGEN OEVERWALLEN 
VOORAL GEBRUIKT ALS BOUWLAND. BRON: 
BONNEBLAD 375 - 1865 
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westzijde kregen bij hoog water nu waarschijnlijk nog vaker dan voorheen te maken met overstromingen, 
aangezien het water nu vooral het Veluwse deel van de overstromingsvlakten koos.  
 
Hoewel men in Salland voorliep met de bescherming tegen het water bleef men aan de Veluwse zijde niet stil 
zitten. Op lokale schaal ondernam men vanaf de 12e en 13e eeuw op de oeverwallen al activiteiten om 
cultuurgronden tegen overstromingen te beschermen. Bewoners van nederzettingen op de oeverwallen zoals 
Veessen, Welsum en Terwolde legden al primitieve dijken aan door de lage gedeelten van de oeverwallen en 
aangesneden dekzandkoppen met elkaar te verbinden.63 64 De boerderijnaam Zielegoed bij Welsum en de 
straatnaam Zijlweg verwijzen waarschijnlijk naar uitwateringssluizen die men in deze verbindingsdijkjes 
aanlegde.65 Vermoedelijk werden ook in de komgebieden al zij- en achterkaden opgeworpen om weidegrond 
en hooiland nabij de nederzettingen te beschermen tegen binnenstromend water. Bovenstrooms van de IJssel 
keerden de zijkaden het van de IJssel afkomstige water. Achterkaden keerden het water dat vanuit de kommen 
binnen wilde stromen. Van een doorgaande bedijking langs de westelijke zijde van de IJssel was vooralsnog 
geen sprake, maar de situatie dat alleen de oostelijke zijde van de IJssel een aaneengesloten dijk had heeft niet 
lang geduurd. Ook aan de westelijke zijde werd ondertussen gewerkt aan een aaneengesloten dijk. 66 
 
In de nederzetting Terwolde, grenzend aan het westelijker gelegen Nijbroek waren boeren georganiseerd in 
een mark. Het woord mark betekent oorspronkelijk “grens”. In dit verband kreeg het de betekenis van grens 
van een verzameling boerderijen of erven die samen een bestuurlijke eenheid vormden. Markegenoten met 
een boerderij en grond werden gewaarden genoemd. Iedere gewaarde had recht op een aandeel van de 
onverdeelde grond. Aan het hoofd van de marke stond een markerichter die zijn functie op zijn erfgenamen liet 
overgaan. De grootte van het aandeel in de marke werd bepaald door de grootte van het bedrijf van de boer.67 
De gewaarden waren doorgaans eigenaar van een gedeelte van de akker, maar weilanden waren vaak 
onverdeeld. Op de onverdeelde weilanden liet men het vee gezamenlijk grazen. Dit werd de meente of meinte 
genoemd.68 Het nog onontgonnen gebied rond Nijbroek behoorde tot de marke van Terwolde. Het gebied werd 
vooral gebruikt door de markegenoten voor kleinschalige hout- en rietoogst.69 Verspreid in het gebied moeten 
er ook al boerderijen hebben gestaan, daarover in de volgende paragraaf meer.  
 
 
  

                                                           

63 Hemmen, 2010, p. 10. 
64 Cohen et al., 2009,  p. 87. 
65 Instituut voor de Nederlandse taal, (www.ivdnt.org), 30 april 2018. 
66 Reichgelt, 2011, p. 5. 
67 Vredenburg, 1969 p. 10. 
68 Tussen Terwolde en Nijbroek, grenzend aan de polder is tegenwoordig een natuurgebiedje dat “de Meintjes” heet. De 

naam verwijst naar de voormalige weilanden waar de markegenoten van Terwolde het vee gezamenlijk lieten grazen. In 
de twintigste eeuw is klei in dit gebied afgegraven voor baksteenproductie. 

69 Vredenburg, 1969 p. 9. 
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2.3 DE ONTGINNING EN INRICHTING VAN DE POLDER NIJBROEK 

In deze paragraaf zal worden aangegeven hoe de middeleeuwse ontginning van Nijbroek op hoofdlijnen is 
verlopen, wie de actoren waren, hoe het proces van ontginning verliep en hoe de navolgende inrichting van de 
polder vorm kreeg. Door onderzoek van primaire bronnen uit de Middeleeuwen is in de afgelopen decennia 
veel bekend geworden over dit onderwerp. Uit de 14e eeuw zijn akten, rekeningen en oorkonden bewaard 
gebleven die veel vertellen over de ontginning van het Nijbroek en het daarmee samenhangende ontstaan van 
het waterschap Veluwe. Deze bronnen zijn door verschillende onderzoekers in de afgelopen decennia gebruikt 
om de ontginningsgeschiedenis van Nijbroek en het ontstaan van het Waterschap Veluwe te onderzoeken.70 De 
meer recente onderzoeken waarbij gebruik is gemaakt van de primaire bronnen vormen een leidraad voor 
deze paragraaf. Daarnaast zullen hoogtekaarten (AHN) en geomorfologische gegevens worden gehanteerd om 
de onderzoeksresultaten te staven en ook nieuwe aanwijzingen en verklaringen te zoeken voor enkele nog 
onopgeloste vragen.  
 

DE AFWATERING VOORAFGAAND AAN DE ONTGINNINGEN 

Het komgebied van Nijbroek en omstreken ontving in de oorspronkelijke situatie water van beken die 
afkomstig van de Veluwse stuwwallen, water uit beken die ontsprongen in het gebied rond Twello en water dat 
afkomstig was van de oeverwallen. Het water kwam dus vanuit zowel westelijke, oostelijke als zuidelijke 
richting. Op hoogtekaarten is te zien hoe een aantal van deze beken oorspronkelijk hebben gestroomd, voordat 
ze werden rechtgetrokken en de weteringen rondom en in Nijbroek werden gegraven (afb. 2.9, 2.11). 
Natuurlijke voorlopers van de Garter Leigraaf en de Groote Wetering stroomden bij de Geer de komgronden 
van Nijbroek binnen. Deze waterlopen werden ook nog gevoed door water uit beken afkomstig van de Veluwe. 
Van andere beken, zoals de Fliert en de Kraaigraaf, is het niet meer na te gaan of ze door Nijbroek hebben 
gestroomd, maar het is wel aannemelijk dat ze Nijbroek hebben gepasseerd. De oeverwallen van de IJssel 
vormden immers vanaf de middeleeuwen een barrière voor de beken, waardoor het water wel in noordelijke 
richting móest afstromen. Deze watergangen stromen van zuid naar noord en waterden tot de aanleg van het 
Toevoerkanaal in de 20e eeuw nog af in de wetering bij de Kadijk, die het water uit zuidelijke richting keerde. 
Het is aannemelijk dat ook het water afkomstig uit zuidelijke richting door Nijbroek stroomde. Daarbij kreeg 
Nijbroek ook water te verwerken vanuit de reeds ontgonnen Emster- en Eper broekgebieden en vanuit de 
Terwoldse stroomrugontginningen. Het gebied was dus het natste gebied van de regio en zal voor veel 
menselijke activiteiten niet aantrekkelijk zijn geweest. De omliggende gebieden waren recent al ontgonnen of. 
Nijbroek was een restant wildernis in een gebied dat in rap tempo door de middeleeuwse mens ontsloten en in 
gebruik genomen werd.  

                                                           

70 Belangrijkste onderzoeken naar de ontginningsgeschiedenis van Nijbroek zijn gedaan door S.J. Fockema Andreae in 1950, 
door J. Vredenburg in 1969 en door Borger, Horsten en Reichgelt in 2000. In 2011 is door Reichgelt uitvoerig ingegaan op 
de waterstaatkundige ingrepen die hebben geleid tot de vorming van de polder Nijbroek en de totstandkoming van het 
waterschap Veluwe. 
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DE GRENZEN VAN NIJBROEK 

Ondertussen werden in het Hollands-Utrechtse veengebied uitgestrekte veengebieden systematisch 
ontgonnen. H. van der Linden heeft in zijn publicatie voor dergelijke ontginningen voor het eerst de term cope-
ontginning gebruikt en sindsdien staan deze als zodanig bekend.71 Gebieden die door de landsheer werden 
beschouwd als wildernis behoorden tot het zogenaamde wildernisregaal en de landsheer was hiervan de 
eigenaar.72 De veenwildernissen konden al wel in gebruik zijn geweest door bewoners voor het snijden van riet, 
weiden van vee of het steken van plaggen, maar de landsheer kon op elk moment de aanspraak op zijn 
wildernis doen gelden en beslissen om het ter ontginning uitgeven.  
 
Bij cope-ontginningen werden van tevoren regels juridisch vastgelegd. De ‘copers’ kregen de volledige 
beschikking over een vastgelegd gebied. De tegenprestatie was dat ze jaarlijks een vergoeding betaalden aan 
de landsheer, zogenaamde tijns. Bij een cope-ontginning werd het te ontginnen gebied precies vastgelegd. 
Hierbij werd rekening gehouden met een vaste maatvoering voor de percelen. De standaardmaat voor een 
perceel was dertig roeden (ca 100 meter) breedte en zes voorling (ca 1250 meter) lengte. In de uitgestrekte 
veengebieden van Holland en Utrecht begon men in de 12e eeuw met het op grote schaal uitgeven van 
gebieden ter ontginning. In Gelderland zijn ook cope-ontginningen bekend, maar op veel kleinere schaal. Het is 
een echt Hollands product. Binnen de huidige grenzen van Gelderland zijn drie cope-ontginningen bekend 
waarvan Hoevelaken de oudste  

                                                           

71 Linden, 1955 p. 79. 
72 De Monté ver Loren, Spruit, 2000 p. 153. 
 

AFBEELDING 2.11 | VANUIT DE LUCHT IS NOG VAAG DE LOCATIE TE ONDERSCHEIDEN WAAR DE 
NATUURLIJKE VOORLOPERS VAN DE GARTER LEIGRAAF EN DE GROOTE WETERING DE KOMGRONDEN VAN 
DE TOEKOMSTIGE POLDERINSTROOMDEN, TEGENWOORDIG IS DIT DE GEER. OOK DE AFWATERINGSLOOT IS 
HIER NIET RECHT MAAR GEKROMD, DE OUDE INSTROOMRICHTING VOLGEND. (FOTO: Y. GERRITS) 
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AFBEELDING 2.12 | DE DONKERE LIJNEN GEVEN DE GRENZEN VAN DE POLDER NIJBROEK AAN ZOALS 
DEZE IN 1328 UITGEGEVEN WERD, GEPROJECTEERD OP DE TOPOGRAFISCHE KAART VAN DE MAN UIT 
1812. BINNEN DE POLDER ZIJN VERSCHILLENDE VERKAVELINGSSTRUCTUREN TE HERKENNEN. HET 
ZUIDELIJKE GEDEELTE IS HET MEEST REGELMATIG VAN VORM EN IS AANGEGEVEN MET GROENE LIJNEN. 
DE “GEER” (BETEKENIS : RESTANTONTGINNING) TEN WESTEN HIERVAN EN HET “BOVENBROEK” TEN 
NOORDEN HIERVAN ZIJN ONREGELMATIG VAN VORM. OORZAAK HIERVAN IS DAT HET OMLIGGENDE 
GEBIED AL EERDER WAS ONTGONNEN. DIT WORDT DUIDELIJKER ZICHTBAAR WANNEER MEN KIJKT NAAR 
DE EMSTER EN EPER BROEKGEBIEDEN, DIE WEL EEN REGELMATIG GEVORMD ONTGINNINGSBLOK 
VORMEN (RODE PIJLEN) 
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is. De oorkonde van uitgifte van deze ontginning is bezegeld in 1132. Verder zijn er de cope-ontginningen 
Oldenbroek (Noord-Veluwe) en Nijbroek (IJsseldal). Van Oldenbroek zijn geen eigentijdse documenten 
bewaard gebleven, dus de precieze datering van deze ontginning is niet bekend. Als de namen van deze 
Gelderse cope-ontginningen met elkaar samenhangen, zou Oldenbroek dus ouder dan Nijbroek moeten zijn. 
 
Het initiatief om het gebied ten westen van Terwolde te ontginnen werd in 1328 genomen door Graaf Reinoud 
van Gelre. Dat blijkt uit een uitgifte-oorkonde waarvan een afschrift bewaard is gebleven.73 In dit veelzeggende 
document staan uitgebreide bepalingen voor de uitgifte en ook de afwatering van het gebied. De 
oorspronkelijke begrenzing van het te ontginnen gebied is door onderzoekers verschillend geïnterpreteerd. De 
graaf beschrijft de grenzen van het gebied vrij vertaald als “alle broek en wildernis die wij voortaan Nijbroek 
zullen noemen, dat gelegen is tussen Sthoenenburch en Werven”. Door het woord ‘wildernis’ lijkt het er in dit 
verband op dat de graaf aanspraak wil maken op zijn recht om het broekgebied te ontginnen, aangezien dit 
onder het wildernisregaal te rekenen viel. In het verband van landuitgiften ten behoeve van ontginningen was 
de gebruikmaking van de aanspraak op het wildernisregaal voor landsheren een veel gebruikte manier om het 
areaal landbouwgrond binnen zijn grenzen te vergroten. Het wildernisregaal betrof grond waarop nog geen 
rechten waren vastgelegd. Gemene gronden van buurschappen vielen niet onder het wildernisregaal van de 
landsheer. We weten dat het gebied Nijbroek door de inwoners van Terwolde gebruikt werd als gemeengoed. 
Dit zou dus niet onder het wildernisregaal vallen van de landsheer. Het is echter niet ondenkbaar dat Reinoud 
aanspraak heeft gemaakt op een gebied dat feitelijk al in gebruik was genomen door de buren. Zoals in de 
vorige paragraaf te lezen valt, waren omvangrijke gebieden in de 14e eeuw al vanaf de oeverwallen van de 
IJssel ontgonnen. Dus van een uitgestrekte wildernis zal ondertussen geen sprake meer zijn geweest. Er zijn 
ook voorbeelden bekend van conflicten tussen landsheer en marken die ontstonden door aanspraken van de 
landsheer op wildernisregaal dat al door omwonenden gebruikt werd. De uitkomst van dergelijke conflicten 
was afhankelijk van de feitelijke macht van de landsheer enerzijds en de mate van organisatie en assertiviteit 
van de buren anderzijds. 74 Daarbij kan worden opgemerkt dat de grenzen tussen markegronden en het gebied 
dat tot het wildernisregaal werd gerekend doorgaans vaag waren. De vage grenzen boden mogelijkheden aan 
landsheren om te proberen het eigen gebied te vergroten. Bovendien werden in de uitgiftebrief bepalingen 
opgenomen ten behoeve van de Nijbroekse waterhuishouding die oudere rechten verwierpen, hetgeen 
bijzonder was voor die tijd. Over deze bepalingen volgt in een volgende paragraaf meer. 
 
Dat in Middeleeuwse teksten beschrijvingen van grenzen niet zo nauwkeuring in woorden werden gevat, 
ondervinden we ook in de tekst van de uitgiftebrief. Het uit te geven gebied wordt aangewezen door twee 
locaties, Sthoenenburch en Werven, als twee uiterste grenzen te noemen. Sthoenenburg wordt door 
Vredenberg gelinkt aan de nog bestaande boerderij Steunenberg bij de Kadijk.75 In een schenkingsoorkonde uit 
1342 wordt een boerderij met deze naam ook als grens van Nijbroek genoemd.76 De locatie Werven, dat in de 
uitgiftebrief genoemd wordt is niet zo eenduidig te lokaliseren als Steunenberg. Fockema Andreae concludeert 
door de verwijzing naar ‘Sconenborch’ en Werven dat de uitgifte ‘over de gehele lengte van de kom’ aan een 
groep ontginners werd gegeven.77 Werven is de naam van een buurtschap nabij de IJssel, ten oosten van 
Wapenveld aan het noordelijke uiteinde van de rivierkom tussen Veluwe en IJssel. Bij Werven zijn ook de 
uitwateringssluizen van de Oost-Veluwse weteringen gelegen. Het uitgegeven gebied zou dan wel fors 
uitgestrekter zijn geweest dan de huidige grenzen van de dorpspolder en het lijkt daarom niet aannemelijk dat 
de noordgrens van het uitgegeven gebied echt bij het huidige buurtschap Werven lag. De naam Werven komt 
ook voor in een 16e eeuwse oorkonde als naam van een hoeve in Nijbroek. Deze hoeve wordt door Vredenberg 
om onduidelijke reden in het noorden van de polder gelokaliseerd. De naam Werven komt in latere 
documenten niet meer voor en ook als boerderij- of veldnaam op kadastrale kaarten is deze niet meer terug te 
vinden.78 Wanneer men kijkt naar de Middelnederlandse betekenissen van het lemma werf, kan het ook een 
verhoogde plek in het landschap, of wilgenbos, betekenen.79  
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In het artikel van Borger, Horsten en Reichgelt wordt verwezen naar de latere schenkingsoorkonde van 1342, 
waarin als noordgrens wordt genoemd de “Vloytdycke die beneden in den broeke ghelegen is”.80 Beneden in 
het broek moet in dit verband als het noordelijke uiteinde van het gebied gezien worden. Tegenwoordig vormt 
de Vloeddijk de noordelijke begrenzing van dorpspolder Nijbroek. Het kan worden aangenomen dat de 
“Vloytdycke” de huidige Vloeddijk is en in elk geval vanaf de schenkingsoorkonde de noordgrens van Nijbroek 
vormde. 
 
De oorspronkelijke noord- en zuidgrens van het uitgegeven gebied zijn te achterhalen, maar de westelijke en 
oostelijke begrenzing worden niet genoemd. Blijkbaar was het niet nodig om deze grenzen in de brief te 
beschrijven en lagen ze voor de betrokkenen al eenduidig vast. Om de oorspronkelijke begrenzing van het 
gebied Nijbroek nu te kunnen reconstrueren kunnen we het topografische kaartbeeld bekijken. Vanaf het 
oostpunt van de Vloeddijk wordt richting het zuiden een duidelijke scheiding gevormd door de Terwoldsche en 
de Zeedijkse wetering, tot aan de Kadijk in het zuiden. Deze aaneengeschakelde weteringen vormen een 
zichtbare scheiding tussen het rechthoekige patroon van Nijbroek en het onregelmatige kavelpatroon van de 
oeverwallen bij Terwolde en Welsum. Aan de westzijde van Nijbroek vormt de Groote Wetering een scheiding. 
Het noordelijke tracé van deze kaarsrechte wetering is aan de oostzijde bedijkt door de Veluwsche Dijk en 
vormt een grens met het Emster- en Eper broekgebied. Verder naar het zuiden gaat de Veluwsche Dijk over in 
de Bekendijk en loopt rechtdoor tot aan de zuidgrens van Nijbroek: de Kadijk. Het topografische kaartbeeld van 
Nijbroek toont dus aan de west- en oostzijde een duidelijke grens die de eenvormigheid van de percelen in 
oost-westelijke richting benadrukt. Geconcludeerd kan worden dat Nijbroek een afzonderlijke 
ontginningseenheid vormt.  
 
Borger, Horsten en Reichgelt concluderen aan de hand van de uitgiftebrief en de topografische kaartbeelden 
dat het in 1342 geschonken gebied niet groter is geweest dan de latere dorpspolder Nijbroek.81 Deze conclusie 
wordt ondersteund wanneer men kijkt naar de structuur van de percelen in het gebied (afb. 2.12, 2.13). De 
vorm van de percelen aan weerszijden van het tracé van de Veluwse Dijk wijzen erop dat het ontginningsblok 
van het Emster en Eper broek tezamen een min of meer regelmatig rechthoek vormen, terwijl het 
ontginningsblok in het noordelijke gedeelte van Nijbroek richting de Vloeddijk juist smaller en onregelmatiger 
van vorm wordt. Dit verschil in vorm maakt het aannemelijk dat Nijbroek later is ontgonnen dan de 
broekgebieden van Emst en Epe, en dat de grenzen van de polder Nijbroek al in 1328 vast waren gelegd. 
Immers ook het gebied op de oeverwallen bij Welsum en Terwolde was eertijds al in gebruik genomen.  

DE SITUATIE VLAK VOOR DE ONTGINNING 

De beschrijvingen van grenzen in de uitgiftebrief en de schenkingsoorkonden in combinatie met de 
constatering dat het omliggende gebied al volledig ontsloten en in gebruik genomen was, maakt het wat 
onwaarschijnlijk dat Nijbroek een onbewoonde wildernis was. Van een wildernis in de huidige betekenis van 
het woord zal waarschijnlijk geen sprake zijn geweest. Het is goed mogelijk dat er al boeren aanwezig waren in 
Nijbroek vóórdat het gebied door de graaf ter ontginning uitgegeven werd. Vredenburg acht zelfs bewezen dat 
Nijbroek in 1328 al bewoond was, aangezien er toen al een kapel stond in Nijbroek.82 Deze kapel betaalde 
belastingen aan de kerk van Terwolde, die in ruil daarvoor een pastoor kerkelijke diensten liet vervullen in de 
kapel. Er zijn in elk geval redenen om te denken dat delen van Nijbroek al door boeren in gebruik waren 
genomen, maar de bewoners van de vroegste boerderijen hebben het broekgebied niet op grote schaal 
systematisch ontgonnen. Individuen kunnen per definitie niet zelfstandig rechthoekige percelen in 
moerasachtige gebieden uitzetten en vervolgens ontwateren. De Bont stelt over veenontginningen in het 
algemeen dat het kappen, branden ontwateren en drooghouden van één perceel in een veengebied 
onmogelijk is. In hoger gelegen, drogere, beboste gebieden op zand konden individuen wel stukken grond 
geschikt maken voor agrarische bedrijfsvoering. Na het kappen van de bomen, verwijderen van de stronken en 
andere begroeiing kon de boer het stuk grond in gebruik nemen.83 Als we kijken we weer naar de ondergrond 
van Nijbroek is te zien dat verspreid in het gebied dekzandruggen aanwezig zijn die tot maximaal een meter 

                                                           

80 Borger, Horsten & Reichgelt, 2000 p.82. 
81 Ibidem. 
82 Vredenburg, 1969 p. 13. 
83 Bont, 2008 p. 156. 



 39 

hoger in het landschap liggen dan het omliggende gebied (afb 2.14). Op deze plekken zal het iets droger zijn 
geweest.  
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AFBEELDING 2.13 | KAART VAN HET GEBIED NIJBROEK WAAROP DE BELANGRIJKSTE WETERINGEN, BEKEN, 
KADES EN DIJKEN ZIJN AANGEGEVEN. DE BUITENGRENZEN VAN HET GEBIED DATEREN UIT DE 
ONTGINNINGSPERIODE. GEPROJECTEERD OP DE HUIDIGE TOPOGRAFISCHE KAART. 
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Vroege Nijbroekse boeren zullen op en rond deze dekzandruggen waarschijnlijk houtige begroeiing hebben 
aangetroffen. Na het geschikt maken van het terrein kon een boer proberen een bestaan te voeren. Ze hebben 
nog veel te maken gehad met overstromingen van de IJssel omdat er nog geen doorgaande bedijking was. Ze 
hebben daarom zelf maatregelen genomen om droog te blijven. Op de dekzandruggen staan een handjevol 
boerderijen die bovenop kunstmatige heuvels zijn gebouwd. Deze heuvels zijn vergelijkbaar met terpen zoals 
ze in Friesland en Groningen voorkomen. De kunstmatige heuvels moeten zijn aangelegd ter bescherming 
tegen overstromingen. De boerderijen die op heuvels zijn gebouwd stammen uit de beginperiode van de 
ontginning. Deze boerderijen zijn ook genoemd in de uitgiftebrief van 1328 en zijn globaal gelokaliseerd door 
Borger et al.84 Of delen van het gebied in 1328 al in agrarisch gebruik waren genomen valt niet met zekerheid 
te zeggen, maar het is goed mogelijk en ook waarschijnlijk.  
 
Wanneer men kijkt naar de geomorfologie van het gebied wordt het opvallend dat de achterkant van het 
Emster en Eper broekgebied gelijke tred houdt met de dekzandruggen die langs de westzijde van het Nijbroek 
liggen. Dit valt met name op langs de Veluwsche dijk vanaf de Vloedgraaf richting het zuiden. De Emster en 
Eper broekgebieden liggen in een vlakte van sneeuwsmeltwaterafzettingen die abrupt stoppen bij de 
dekzandruggen (afb. 2.14) Het gebied achter de dekzandruggen is een rivieroverstromingsvlakte. Waarschijnlijk 
hadden beide gebieden een moerasachtig karakter, maar was de rivieroverstromingsvlakte achter de 
dekzandruggen, het toekomstige Nijbroek dus, veel natter. Het gebied dat in de brief wordt genoemd betreft 
dus een zeer nat restant onontgonnen gebied met een paar drogere ‘eilandjes’ dat ingeklemd lag tussen de 
reeds ontgonnen broekgebieden van Emst en Epe aan de westzijde en de stroomrugontginningen aan de 
oostzijde. 

HOEVEN, MORGEN EN PENNINGEN 

Na de officiële uitgifte van het gebied en eventuele oplossing van problemen met omwonenden, kon men 
eindelijk van start met de systematische ontginning van het gebied. Zoals hiervoor beschreven kon een 
ontginning op grote schaal alleen collectief plaats hebben. Om de werkzaamheden in goede banen te laten 
verlopen lag er een plan aan ten grondslag. Hierbij had men een praktische indeling van het gebied voor ogen 
dat bestond uit een regelmatige verkaveling, waarbij de kerk een vooraf bepaalde centrale plaats in de polder 
in zou nemen. In de uitgiftebrief worden twee personen met naam genoemd die de ontginning van het gebied 
zouden organiseren: “Johanne Verenbarten soen” en “Martijn Willems”.85 Zij hadden de rol van locator en 
kregen deze opdracht waarschijnlijk van de graaf. Locatores speelden bij de organisatie van ontginningen de rol 
van projectontwikkelaar, opzichter en uitvoerder.86 In West-Nederland bleef het toch al uitgebreide 
takenpakket van de locatores in eerste instantie beperkt tot deze drie rollen ten aanzien van de ontginning. In 
Nijbroek kwam er misschien zelfs nog een project voor de locatores bij, namelijk die van organisator van het 
nog op te richten waterschap. Over de rol die de ontginning van Nijbroek heeft gespeeld bij de ontwikkeling 
van de Veluwse waterstaat volgt later meer.  
 
Bij cope-ontginningen in de veengebieden van Holland en Utrecht werden standaardmaten voor de verkaveling 
gehanteerd die gebaseerd waren op de afmetingen van een hoeve. De standaardmaat van een hoeve was in dit 
gebied 16½ morgen.87 De vraag is of ook in Nijbroek een standaardmaat voor de ontginningshoeven werd 
gehanteerd. Onder een hoeve werd in deze periode over het algemeen verstaan een huisstede met een huis 
erop, het aangrenzende land voor fruit en moestuin, bouwland en een waardeel in de gemene gronden. Dat 
laatste wil zeggen een recht om een bepaald aantal stuks vee te mogen inscharen de gemeengronden, om 
hieruit een bepaalde hoeveelheid hooi te winnen, plaggen te steken en bijvoorbeeld riet te snijden.88 Een 
waardeel voor boeren in Nijbroek zou niet meer van toepassing zijn, aangezien er na ontginning geen 
gemeengronden meer over zijn. Een hoeve moest minimaal bestaan uit een boerenbedrijf dat alle benodigde 
taken kon uitvoeren om het bedrijf draaiende te houden. De benodigde oppervlakte aan land behorend tot de 
hoeve verschilde per regio en ook tussen verschillende periodes zat verschil in omvang van de hoeve.  
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In het artikel van Borger et al is uitgebreid ingegaan op de vraag of ook in Nijbroek een standaardmaat voor de 
hoeve werd gebruikt en zo ja, wat hiervan de oppervlakte was. Om deze vraag te beantwoorden is gebruik 
gemaakt van de lijst van ontvangsten voor het aangraven van grond in de rekening van de rentmeester van de 
Veluwe uit 1333/34.89 Op de lijst komen 58 personen voor en daarnaast de kerk van Nijbroek. 37 personen 
betaalden voor het aangraven van een hele hoeve, 13 personen betaalden voor twee hoeven en vijf personen 
betaalden voor drie hoeven. Daarnaast betaalde een persoon voor het aangraven van een halve hoeve en een 
persoon betaalt voor anderhalve hoeve. Bij één persoon wordt geen aantal hoeven vermeld. Niet voor alle 
genoemde personen is een ontvangst geboekt. Blijkbaar waren sommigen vrijgesteld van betaling. Voor de 
meeste aangravers is een bedrag verantwoord van drie pond per hoeve. Uit deze rekening blijkt in elk geval al 
dat de hoeve inderdaad als standaardmaat is gebruikt bij de inrichting van de polder, maar het formaat van de 
hoeve blijkt hier nog niet uit. Met behulp van een aantal andere gegevens is de grootte van de hoeve 
vastgesteld.90 In de uitgiftebrief van 1328 staat dat per hoeve jaarlijks zes pond aan tijns moest worden 
betaald. In de rekeningen van de Veluwe boekt de rentmeester voor de ontvangsten 454 pond 17 schellingen 
en 6 denieren. Hieruit volgt dan dat 75 hoeven tijnsplichtig waren en er blijft nog een restantbedrag over. Uit 
de schenkingsoorkonde van 1342 blijkt dat het areaal dat tijnsplichtig was 75 hoeven en 13 morgen besloeg. 
Het restantbedrag komt precies overeen met 13/16e deel van zes pond; het jaarlijkse bedrag dat per hoeve aan 
tijns werd betaald. Borger et al concluderen op basis hiervan dat bij de inrichting van Nijbroek een 
standaardhoeve van 16 morgen is gehanteerd. Immers de ontvangsten op de rekening gedeeld door het aantal 
tijnsplichte hoeven komt op 16. Ook blijkt dat het aantal tijnsplichtige hoeven tussen 1333 en 1342 niet is 
toegenomen.  
 
De oppervlakte per hoeve is nu bekend en ook het aantal ontginningshoeven komt in beeld. Het werkelijke 
aantal hoeven in Nijbroek moet echter vanaf het begin groter dan 75 hoeven en 13 morgen zijn geweest. Uit de 
rekening van de rentmeester van de Veluwe uit 1333/34 blijkt namelijk dat voor 75 hoeven aangraafbetalingen 
zijn ontvangen. Vijf hoeven, inclusief de kerkhoeve worden wel genoemd in de lijst van ontvangsten, maar er 
wordt geen bedrag bij opgetekend. In plaats daarvan staat er dat deze “liber” waren, dus vrij van betaling. In de 
schenkingsoorkonde van 1342 worden 75 tijnsplichtige hoeven genoemd. Dit is vrijwel gelijk aan het aantal 
hoeven waarvoor in 1333/34 aangraafbetalingen zijn gedaan. In het artikel van Borger et al wordt hierom 
geconcludeerd dat deze vijf hoeven vrij waren van betaling voor het aangraven en ze waren niet tijnsplichtig. Er 
moeten nog meer tijnsvrije hoeven zijn geweest, zoals ook blijkt uit de rekening van 1333/34. Er worden 
namelijk acht hoeven genoemd waarvoor een pensio moet worden betaald.91 Dit heeft volgens Borger et al 
betrekking op pacht in de moderne zin van het woord. Hierdoor wordt verondersteld dat het om grafelijk bezit 
gaat. Gezien de hoogte van de pacht moeten deze hoeven al ontgonnen zijn. Bij twee van deze hoeven staat de 
naam van een van de locatore Johanne Verenbarten soen. Hij is klaarblijkelijk voor zijn werkzaamheden als 
locator beloond met “acht vrije hoeven lands”. De overige zes hoeven moeten volgens Borger et al ook al 
ontgonnen zijn. Het aantal te herleiden hoeven in Nijbroek komt hiermee op 95. Maar dit kon nog groter zijn 
geweest, omdat de huidige polder meer ruimte biedt dan 95 hoeven van 16 morgen.  
 
Van een aantal hoeven die in de 14e eeuwse bronnen worden genoemd is in het artikel van Borger et al de 
locatie achterhaald. Dit is gedaan door te zoeken in latere bronnen, zoals de verpondingskohieren uit 1650 en 
de kadastrale bronnen van 1832. De namen van de boerderijen komen in deze bronnen ook voor en deze zijn 
tegenwoordig, in tegenstelling tot de 14e eeuwse bronnen te lokaliseren. In de loop van de tijd na de uitgifte 
van Nijbroek is veel van het grondbezit opgeknipt door verhandelingen. Echter de structuur van de polder en 
de uiterste grenzen zijn onveranderd gebleven. Het is daarom zinvol om bij de gelokaliseerde hoeven te kijken 
naar de nog aanwezige doorgaande stroken grond, ook al waren die ondertussen al dan niet in gebruik door 
verschillende eigenaren. Van vier ontginningshoeven is de locatie achterhaald en bij al deze hoeven hoorde 
vanouds 16 morgen grond. Kijkend naar de bijbehorende doorgaande stroken grond in de kadastrale bronnen 
uit 1832 blijkt dat deze tussen de 14,089 en 14,009 hectare groot zijn. Gemiddeld genomen komt dit op 14,033 
hectare per hoeve. Dat betekent dat er in Nijbroek een morgen van 0,877 hectare is gehanteerd.92 Nu blijkt ook 
dat de hoeven in het regelmatig verkavelde deel van de polder met 55 á 60 meter inderdaad smaller zijn dan 
het smal toelopende noordelijke deel, waar de breedte van de Schaarshoeve 86 meter is. De lengte van de 
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percelen in het regelmatig verkavelde gedeelte is 2500 meter lang en de lengte van de kavels in het middeldeel 
varieert van 2325 tot 2375 meter.93 De afmetingen van de percelen in het zuidelijke gedeelte voldoen aan de 
kenmerken van veel middeleeuwse agrarische veenontginningen.94  
 
Het uitzetten van de percelen zal voor de locator in het regelmatig verkavelde zuidelijke gedeelte van de polder 
gemakkelijker zijn geweest dan in het onregelmatig verkavelde noordelijke deel en de Geer ten westen van de 
woonkern Nijbroek. Hier waren de afmetingen per hoeve onderling verschillend. Bij het onderzoek naar de 
systematiek van middeleeuwse veenontginningen is gebleken dat er meestal voorafgaand aan de 
werkzaamheden een ontginningsas werd bepaald van waaruit de ontginning plaats kon vinden.95 De as werd 
bepaald door een ter plaatse aanwezig rechtlopend element zoals een weg of een gegraven waterloop. Dat 
deze as in Nijbroek de noord-zuid lopende Middendijk moet zijn geweest ligt voor de hand. Deze weg is de 
tegenwoordige bewoningsas en ook de kerk ligt langs deze weg. Mogelijk was hier al een voetpad voordat het 
gebied in 1328 werd uitgegeven en was het dus praktisch om van dit pad de ontginningsas te maken. Zoals in 
het artikel van Borger et al ook werd opgemerkt wordt de ligging van deze weg in elk geval niet bepaald door 
de ondergrond. Deze valt namelijk niet te relateren aan hoger liggende, evenwijdig lopende dekzandruggen. 
Hoewel de Middendijk deels op dekzandruggen ligt, is het niet zo dat de dekzandruggen precies worden 
gevolgd. Het is bijzonder dat de ontginningsas en de bewoningskern midden in het te ontginnen gebied zijn 
gepositioneerd en niet aan de rand, zoals gebruikelijk was elders in Nederland. Hier zijn een aantal verklaringen 
voor te geven. Gezien de relatief smalle gemiddelde hoevebreedte (55 á 60 meter) en lange ontginningsdiepte 
(circa 2500 meter) is het een praktische keuze is om de kern van het boerenbedrijf middenin te positioneren. 
Immers men hoefde in Nijbroek in tegenstelling tot de ontginningen van de uitgestrekte venen in Holland en 
Utrecht geen rekening te houden met volgende ontginningsfasen waarbij de boerderij opschoof naar de 
voormalige achterkaden, die de nieuwe ontginningsas zou vormen.96 Het maximaal haalbare areaal 
landbouwgrond in Nijbroek was van tevoren wel ongeveer bekend. Dus er was geen reden om de hoeven aan 
een uiterste grens van het gebied te bouwen. Een ander voorbeeld van een situatie die lijkt op die van Nijbroek 
is de ontginning Langbroek ten zuiden van Doorn en Leersum in Provincie Utrecht. De Langbroekerwetering 
met parallelle weg ligt midden in de langwerpige ontginning. Ook hier wisten de ontginners van tevoren dat 
van een toekomstig opschuivende bewoningsas geen sprake zou zijn.97 Men lijkt in Langbroek ook bewust te 
hebben gekozen voor een hoofdweg en wetering midden in het gebied. Een andere verklaring is dat bij de 
uitgifte van het gebied Nijbroek al was besloten dat het een afzonderlijk richterambt zou worden. Een 
bewoningskern midden in het gebied is hierbij praktisch.98 Ook de Monnikhuizer spieker die in de eerste paar 
eeuwen als graanopslagplaats diende was logischerwijs centraal gelegen. 

DE ROL VAN NIJBROEK ALS WATERBEHEERDER 

Zoals eerder opgemerkt bestond Nijbroek uit een restant van een grotendeels onontgonnen wildernis in de 
rivierkom van de IJssel en het was niet toevallig dat dit broekgebied niet eerder werd ontgonnen. Het was al 
een nat gebied en naarmate de omliggende gebieden werden ontgonnen zal het er nog natter zijn geworden, 
aangezien de bewoners van de reeds ontgonnen gebieden hun water loosden in het moerasachtige gebied dat 
later Nijbroek zou worden. De natuurlijke beken die vanaf de Veluwe naar het oosten stroomden hebben 
voorafgaand aan de menselijke ingrepen in de 14e eeuw ook door het rivierkomgebied van Nijbroek 
gestroomd, alvorens uit te monden in natuurlijke afwaterpunten langs de IJssel.99 Hetzelfde geldt zoals gezegd 
voor de beken die in de omgeving van Twello ontspringen. Het water afkomstig van oeverwallen kwam hier 
nog bij en bovendien vormden de steeds hoger opslibbende oeverwallen in de loop van de middeleeuwen een 
steeds grotere belemmering voor de natuurlijke afstroming van oppervlaktewater van de Veluwe naar de IJssel. 
Het Nijbroek moet hierdoor natter dan ooit zijn geworden: een uitgestrekte badkuip omgeven door hogere 
randen. Alleen in noordelijke richting kon op zeker moment nog afstroming plaatsvinden. 
 

                                                           

93 E.e.a. nagemeten in QGIS. 
94 Bont, 2008 p. 301. 
95 Bont, 2008 p. 156. 
96 Bont, 2008 p. 160. 
97 Bont, 2008 p. 601. 
98 Vredenburg, 1969 p. 13. 
99 Boven et al., 2007 p. 25. 



 44 

Om de ontginning van Nijbroek tot een succes te maken moesten dus nieuwe afspraken over de afwatering 
worden gemaakt. Het vroegste document dat de ontwikkeling van de waterstaat van Nijbroek beschrijft is uit 
1328, de welbekende uitgiftebrief. Hierin stond een aantal bepalingen die grote gevolgen voor de waterstaat in 
het gebied zou hebben. De eerste regel bepaalde dat de bewoners van omliggende dorpen verplicht waren om 
hun water om Nijbroek heen te leiden. Dit ging ten koste van de oudere rechten van de bewoners van de 
oeverwal en de Emster- en Eper broekgebieden. In de Middeleeuwen hadden oude rechten voorrang op 
nieuwe rechten, dus deze eerste bepaling is best bijzonder te noemen.100 Deze bepaling maakte het 
noodzakelijk dat ingrepen moesten worden gepleegd om de nieuwe ontginning Nijbroek vrij te houden van 
gebiedsvreemd water. Hiertoe werd een drietal weteringen aangelegd. De Groote wetering werd gegraven 
door de zuid-noord stromende wateren met elkaar verbinden. Deze wetering stroomt langs de westkant van 
Nijbroek. Naast het water van Nijbroek werd met deze wetering ook hebt gebied van de kerspelen Terwolde, 
Oene, Vorchten en Heerde afgewaterd. De Terwoldsche Wetering stroomt langs de oostkant van Nijbroek en 
watert bij Heerde af in de Groote Wetering. Het oudste gedeelte van de Terwoldsche Wetering werd al in de 
eerste helft van de 13e eeuw gegraven.101 Het jongere gedeelte van deze wetering, tussen de noordgrens van 
Nijbroek en Terwolde, werd na 1328 gegraven en volgt een oude geul van de IJssel. De Nieuwe Wetering werd 
gegraven om het water uit de kerspelen Apeldoorn en Wenum af te voeren. De positie van de kaden van deze 
weteringen waren erop gericht om het water juist buiten Nijbroek om af te laten stromen. Daarom is de 
Terwoldsche Wetering de enige wetering in het gebied met de kade aan de westkant. De overige weteringen 
hebben de kaden aan de oostkant.  
 
De volgende bepaling was dat indien de aangrenzende dorpen gebruik wilden maken van het 
afwateringssysteem van Nijbroek, zij daaraan een bijdrage moesten leveren. Voor deze oplossing werd niet 
gekozen. De derde bepaling betreft de dijk langs de IJssel. Het komgebied moest worden afgewaterd maar men 
wilde zich ook beschermen tegen het overstromingswater van de IJssel. Aan het dijkonderhoud moesten de 
bewoners van Nijbroek ‘morgen-morgen gelijk’ bijdragen. Dat hield in dat alle grondeigenaren in het gebied die 
profiteerden van de aanwezigheid van de dijk aan het onderhoud ervan moesten bijdragen.102 In hoeverre op 
dit moment al van een doorgaande bedijking langs Nijbroek sprake was wordt duidelijk uit de uitgiftebrief van 
1328. Hier wordt namelijk gesproken over “dien” dijk. Hoe ver de dijk doorliep in noordelijke richting is niet 
helemaal zeker. Maar waarschijnlijk is dat deze al doorliep tot ten noorden van Oene. De bewoners van 
Nijbroek waren verantwoordelijk voor het dijkonderhoud bij Welsum en Marle.103 Bij het ontstaan van het 
waterschap heeft de nieuwe ontginning Nijbroek een belangrijke rol gespeeld. De bedoeling in 1328 was dat 
Nijbroek een katalyserende rol zou spelen bij de oprichting van het waterschap en zelfs dé waterbeheerder 
worden. Dat laatste is er nooit van gekomen. Wel hebben de ontginning en de bepalingen voor afwatering 
gezorgd dat er een georganiseerde waterstaat op gang kwam in het gebied.  
 
Een tweede belangrijke document is de dijkbrief uit 1370, waarin het Dijkrecht werd vastgelegd. Hertog Eduard 
stelde een dijkstoel in, met een dijkgraaf aan het hoofd en vijf heemraden uit de Gelderse kerspelen Nijbroek, 
Oene, Heerde en Vorchten. Zij voerden de schouw uit op de dijk, weteringen en bruggen en stelden bepalingen 
op voor onderhoud en vernieuwingen. Nijbroek behield in die zin zijn aparte positie binnen het waterschap, dat 
de gemaakte afspraken uit 1328 voor de afwatering gehandhaafd bleven. Ook lijkt Nijbroek via het klooster 
Monnikhuizen in Arnhem een belangrijke rol bij deze Dijkbrief te hebben gespeeld. De opsteller van de brief 
zelf is Hendrik van Kalkar, die tussen 1368 en 1372 abt was van het Karthuizer klooster Monnikhuizen. Uit deze 
periode zijn geen bezittingen van Monnikhuizen in Nijbroek bekend, maar het klooster zou binnen de polder na 
verloop van eeuwen wel veel bezittingen verwerven in Nijbroek. Mogelijk begon de rol van Monnikhuizen in 
Nijbroek met deze Dijkbrief. 
  

                                                           

100 Bont, 2008 p. 222. 
101 Boven et al., 2007 p. 29. 
102 Reichtgelt, 2011, p. 4. 
103 Fockema Andreae, 1950, p. 14. 
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2.4 SYNTHESE 

Twee geologische perioden zijn bepalend geweest voor de vorming van het natuurlijke landschap van Nijbroek, 
het Pleistoceen en het Holoceen. In het Pleistoceen werd de vaste basis gelegd in de vorm van zand- en 
grindgronden. De werking van het landijs in het Saalien heeft stuwwallen gevormd die de basis zijn geweest 
voor het latere IJsseldal. Dit dal is in het warme interglaciaal, het Eemien, in gebruik geweest door een 
voorloper van de Rijn en was een snelstromende, vlechtende rivier. In deze periode zijn zandige sedimenten 
afgezet die tegenwoordig op enkele of tientallen meters diepte te vinden zijn. Na het Eemien brak opnieuw een 
ijstijd aan, het Weichselien. Uit deze periode stammen de nog steeds aanwezige, door de wind gevormde 
dekzandvlakten en -ruggen. De Rijn verlegde zijn loop naar de zuidflank van de Veluwe en de rivier in het 
IJsseldal kreeg een traag-stromend karakter. De rivier werd gevoed door voorlopers van de Berkel en de Oude 
IJssel. Het Nijbroek was bij aanvang van het Holoceen een vochtig tot nat zandlandschap. Het traag stromende 
water en de stijgende temperatuur gaven gelegenheid voor het ontstaan van een moerasachtige vegetatie op 
het Pleistocene zandlandschap. Ter hoogte van Voorst was in deze periode dwars op het IJsseldal een 
waterscheiding aanwezig die ervoor zorgde dat het ene deel van de uit het westen en oosten afkomstige beken 
naar het noorden afstroomden en het andere deel naar het zuiden. Deze uit dekzandformaties bestaande 
waterscheiding zorgde er tot in de Vroege middeleeuwen voor dat het overstromingswater van de Rijn de 
noordelijke IJsselvallei niet kon bereiken. Op enig moment kon het overstromingswater een dekzandrug 
overstromen waardoor deze begon te eroderen. Bij volgende overstromingen werd het makkelijker voor de 
IJssel om de dekzandrug te overstromen en zo ontstond een crevassecomplex. Deze breidde zich langzaamaan 
verder uit naar het noorden. Het duurde van ongeveer 500 n. Chr. Tot 900 na Chr. voordat de hoofdstroomgeul 
van de IJssel Zwolle had bereikt via dit zich steeds verleggende systeem. Dit is geconstateerd aan de hand van 
dateringen van komklei-afzettingen. De IJssel vormde in deze periode zandige oeverwallen van ongeveer 1,5 
meter hoogte en enkele kilometers breed ter hoogte van Nijbroek. Ook ontstonden nevengeulen, die bij het 
verder groeien van de oeverwallen in onbruik raakten. Bij overstromingen stroomde het water over de 
oeverwallen heen het moerasachtige komgebied in. In de loop van de eeuwen is hier een meters dik pakket 
komklei afgezet, waarop waarschijnlijk een mix van open moeras en broekbos groeide.  
 
De vroegste bewoning in het gebied had plaats op de oeverwallen en de stuwwallen. In de Middeleeuwen liep 
het hertogdom Gelre ten opzichte van andere gebieden in Nederland achter wat betreft bedijkingen van de 
rivieren. Tijdens of niet lang nadat de Sallanders aan de overkant van de IJssel een aaneengesloten bedijking 
hadden begon men ook aan de Gelderse zijde van de IJssel met het aanleggen van dijken. Aanvankelijk nog 
door de oeverwallen en uitlopers van dekzandruggen met elkaar te verbinden en de zavelige 
stroomrugontginningen van kaden te voorzien. In deze periode waren de boeren van Terwolde georganiseerd 
in een mark. Het nog onontgonnen Nijbroek hoorde bij de meinte, waarvan de gewaarden gebruik konden 
maken voor het beweiden, en bijvoorbeeld hout- en rietoogst. Ondertussen werden al broekgebieden bij Emst 
en Epe ontgonnen. In 1328 was er nog een onontgonnen gebied over, dat door de graaf het Nijbroek werd 
genoemd en ter ontginning werd uitgegeven, zo blijkt uit een bewaard gebleven uitgiftebrief. Het was 
waarschijnlijk een zeer nat gebied van zichzelf en ontving nu ook water uit de omliggende ontgonnen gebieden. 
Binnen de huidige grenzen van Gelderland zijn maar enkele situaties bekend waarbij de landheer een gebied 
ter ontginning uit heeft gegeven. Bekende voorbeelden zijn Hoevelaken en Oldenbroek. In de IJsselvallei is het 
Nijbroek zelfs het enige gebied dat door de landheer ter ontginning is uitgegeven. In Holland en Utrecht zijn 
veel meer voorbeelden bekend, en hier is de praktijk van zogenaamde cope-ontginningen ook ontstaan. Het 
principe is dat de ontginners een stuk land in gebruik krijgen en als tegenprestatie jaarlijks een tijns betalen aan 
de landheer. Bij het bepalen van de grenzen van de cope-ontginning Nijbroek ging men uit van vaste 
hoevematen. In het zuidelijke deel was het mogelijk om een rechthoekig ontginningsblok te creëren met 
percelen van 55 á 60 meter breedte en ongeveer 2500 meter lengte (ongeveer de standaard hoevemaat van 
cope-ontginningen die ook elders in het land werd gehanteerd). In het noordelijke deel kon de landmeter deze 
hoevemaat niet uitzetten omdat aan de westzijde het Emster-Eper broekgebied lag en aan de oostzijde de 
Terwoldse stroomrugontginningen. Uit de rekeningen van de Rentmeester van de Veluwe van opbrengsten 
voor aangravingen, blijkt dat ook hier een standaardhoevemaat is gehanteerd maar deze moeten anders van 
vorm zijn geweest. In 1342 waren er in elk geval 95 hoeven aanwezig in Nijbroek, zo blijkt uit nadere 
bestudering van verschillende archiefbronnen door Borgers et al. 
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Met de uitgifte van het gebied Nijbroek werd door de graaf ook beoogd dat de afwatering op de Veluwe-
IJsselzoom beter zou worden georganiseerd. Niet om de minste reden dat het gebied nog natter van de rest 
van de omgeving was. Er werd bepaald dat de bewoners van omliggende gebieden ervoor moesten zorgen dat 
het water uit hun gebied niet langer in Nijbroek mocht stromen. Daarom werden weteringen en kades 
aangelegd. De graaf had voor ogen dat Nijbroek het centrum van een nieuw Waterschap zou worden. Dat is 
niet gebeurd, maar wel heeft de ontginning van het gebied en de bepalingen die hierbij zijn opgenomen 
bijgedragen aan de verbeterde organisatie van de waterstaat in het gebied.  
 
 

 

1 

2 

3 

AFBEELDING 2.14 | DE GRENS TUSSEN DE EPER- EMSTER BROEKGEBIEDEN EN NIJBROEK WORDT 
TEGENWOORDIG GEVORMD DOOR DE VELUWSE DIJK. HET IS OPVALLEND HOE DE GRENS MET NIJBROEK HIER 
GELIJK LOOPT MET TWEE GEOMORFOLOGISCHE EENHEDEN. DE EMSTER EN EPER BROEKGEBIEDEN BESTAAN 
UIT ZANDIGE SNEEUWSMELTWATERAFZETTINGEN (1), TERWIJL NIJBROEK IN EEN 
RIVIEROVERSTROMINGSVLAKTE (2). DE DUIDELIJKE ACHTERGRENS VAN HET EMSTER EN EPER BROEKGEBIED 
GEEFT AAN WAAR OP DAT MOMENT HET VOORLOPIGE EINDPUNT VAN DE ONTGINNING LAG: BIJ HET NATTE 
RIVIERKOMGEBIED VAN NIJBROEK. DE DEKZANDRUGGEN (3) BODEN VOORAFGAAND AAN DE ONTGINNING 
EEN PLEK VOOR VROEGE BOEREN IN NIJBROEK. 



 48 

HOOFDSTUK 3: ONTWIKKELING VAN LANDBOUW EN LANDSCHAP IN 
DE PERIODE 1328-1832 

3.1 INLEIDING 

Tijdens de middeleeuwse ontginning had het broekgebied van Nijbroek een transformatie doorgemaakt van 
een nat moeras tot een uitgestrekte polder met langgerekte kavels en bijbehorende hoeven. De ontstane 
structuur is tot op de dag van vandaag grotendeels onaangetast gebleven. Hoewel het Nijbroek tegenwoordig 
onmiskenbaar nog steeds een agrarische gemeenschap is, rijst de vraag in welke mate de ontwikkelingen in 
landbouw, bewoning en eigendomsverhoudingen van invloed zijn geweest op het landschap.  
 
Om hierachter te komen zullen we gebruik maken van archiefbronnen en historische kaarten. Er zijn tussen de 
Middeleeuwen en de 19e eeuw een aantal momenten geweest waarop officiële instanties een gebied 
dekkende inventarisatie hebben gedaan in de polder. Het betreft inventarisaties die zijn uitgevoerd ten bate 
van de inning van belastingen op grond, huishoudens en opbrengsten. Van deze inventarisaties zijn lijsten 
gemaakt die bewaard zijn gebleven. De gegevens op de lijsten kunnen de ontwikkelingen binnen de polder 
inzichtelijk maken. Een voordeel van Nijbroek hierbij is dat de polder, in tegenstelling tot andere gebieden in de 
IJsselvallei, strak begrensd is zodat we goed kunnen nagaan welke roerende en onroerende goederen er waren 
binnen de polder, en op welke wijze deze werden gebruikt. Echter met behulp van deze lijsten is het soms 
moeilijk om te achterhalen op welke locaties binnen de polder de beschreven hoeven en percelen zich precies 
bevonden, aangezien de locaties niet of weinig beschreven worden. Kennelijk werd de beschreven locatie voor 
de betrokkenen meestal bekend geacht. Vooral uit de middeleeuwse bronnen zijn precieze locaties moeilijk op 
te maken. In sommige gevallen echter werden de hoevenaam en de veldnaam wel genoemd. Omdat deze 
namen meestal ook op latere kaarten en registers werden gebruikt, kunnen door gecombineerd 
bronnengebruik sommige locaties herleid worden.  
 
Het startpunt van dit hoofdstuk zijn de 14e-eeuwse rentmeesterrekeningen die zijn opgesteld een paar jaar na 
de ontginning, tussen 1332 en 1334. Vervolgens maken we een sprong naar de 16e eeuw. Uit de bronnen van 
deze periode wordt duidelijk dat kerkelijke instellingen een grote rol speelden in Nijbroek. In het Register van 
Monnikhuizer tijnsen in Nijbroek uit 1534 staan de tijnsopbrengsten van het Klooster Monnikhuizen, en ook 
andere kerkelijke instellingen opgetekend. Omstreeks het jaar 1598 zijn de kerkelijke goederen opnieuw 
geïnventariseerd, dit keer naar aanleiding van de confiscatie van katholieke bezittingen tijdens de Reformatie. 
Een volgend moment in de geschiedenis waarop de inwoners van Nijbroek zijn bezocht door een belastinginner 
is 1648. De zogenaamde verpondingskohieren zijn hiervan bewaard gebleven. Vervolgens is in 1749 een Lyst of 
Cedulle gemaakt van de huizen, bewoners, beroepen en bezittingen. Grondbezit is in deze lijst specifiek 
meegenomen. Toen in 1832 het Kadaster werd opgericht is Nijbroek opnieuw geïnventariseerd, waarbij het 
gebied ook is ingemeten door een landmeter. De leggers en minuutplans bieden een blik op de 
bezitsverhoudingen en het grondgebruik per perceel.  Zo hebben we met intervallen van enkele decennia tot 
maximaal twee eeuwen een aantal momenten waarop een overzicht van de situatie in Nijbroek is gemaakt. 
Hieruit worden bezitsverhoudingen en grondgebruik duidelijk. Voortvloeiend een blik worden geworpen op 
ontwikkelingen in het landschap.   

3.2 NIJBROEK IN DE 14E EEUW; DE VELUWSE REKENINGEN 

De bewaard gebleven rentmeesterrekeningen, brief van uitgifte en de lijst van aangegraven gronden van 
1332/33 en 1333/34 geven een beeld van de situatie in het pas ontgonnen Nijbroek. Door Borger et al. zijn 
deze bronnen uitgebreid onderzocht.104 We bespreken de belangrijkste conclusies uit dit artikel met betrekking 
tot het grondgebruik in de 14e eeuw.  
 

                                                           

104 Borger, Horsten & Reichgelt, 2000 p.83. 
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Er waren in 1328 minstens 95 hoeven binnen de polder, maar het daadwerkelijke aantal hoeven is 
waarschijnlijk nog hoger geweest. De polder bood namelijk ruimte aan 110 hoeven van 16 morgen, hetgeen 
gelijk staat aan iets meer dan 14 hectare per hoeve. In de loop van de eerste helft van de 14e eeuw werden de 
aangegraven hoeven in cultuur gebracht. Hoe vlot het gebied in cultuur werd gebracht is niet precies te zeggen, 
maar Borger heeft met behulp van de lijsten van tiendopbrengsten uit 1333/34 uitgerekend dat een aanzienlijk 
gedeelte van de polder al in cultuur moet zijn gebracht, ruim vóór de datum dat deze rekeningen werden 
opgemaakt.105 In de rekening wordt een totale hoeveelheid geïnde haver genoemd van 1600 malder. Een 
malder is een oude inhoudsmaat waarmee onder meer hoeveelheden graan konden worden aangeduid. Voor 
malders werden in deze rekeningen twee maten gehanteerd, een grote en een kleine. De grote malder is 
omgerekend 136,5 liter, een kleine is 125 liter.106 Borger gaat ervan uit dat de 1600 malder de kleine maat 
betreft. Dit staat gelijk aan 2.000 hectoliter graan aan tiende, oftewel een totale graanopbrengst van 20.000 
hectoliter. Omdat gemiddelde opbrengsten per hectare uit de 14e eeuw periode niet bekend zijn, baseert 
Borger zijn berekeningen op de gegevens uit Drenthe, die door Bieleman zijn uitgerekend en die betrekking 
hebben op het jaar 1840.107 Bieleman heeft uitgerekend dat de gemiddelde opbrengst aan haver in de 
Provincie Drenthe minder dan 30 hectoliter per hectare bedroeg. Door dit gemiddelde te gebruiken komt 
Borger voor Nijbroek op een bebouwd areaal van 667 hectare, oftewel bijna 48 hoeven die voor de gehele 
oppervlakte met haver zijn verbouwd. Er moet echter ook grasland zijn geweest, omdat in de rekening ook een 
andere maat malder wordt gehanteerd. Het wordt niet helemaal duidelijk welke maat malder daadwerkelijk als 
uitgangspunt is gehanteerd bij deze berekening, maar door iets andere uitgangspunten te nemen zouden de 
uitkomsten nogal verschillen. Bovendien lijkt het wat vergezocht om de gemiddelde haveropbrengst per 
hectare van de Provincie Drenthe uit 1840 te projecteren op de Gelderse polder Nijbroek in de 14e eeuw. De 
lokale omstandigheden in Nijbroek kunnen anders zijn geweest dan Drenthe. Daarnaast zou men verwachten 
dat allerlei ontwikkelingen na verloop van een aantal eeuwen tot een andere gemiddelde haveropbrengst per 
hectare leiden.  
 
Hoe dan ook, de vermelde 1600 malder haveropbrengst en de tiend die te koppelen is aan grasland zeggen 
veel over het grondgebruik en de situatie van het 14e-eeuwse Nijbroek. We mogen wel aannemen dat al 
tientallen hoeven in cultuur waren gebracht in dit jaar, waarvan in elk geval een deel zowel uit bouwland als uit 
grasland bestond. Ook was in dit jaar de ontginning klaarblijkelijk nog niet voltooid, dus zal men in deze periode 
nog bezig zijn geweest met het ontsluiten en ontginnen van delen van de polder. De ontgonnen hoeven 
werden door de eigenaren spoedig in gebruik genomen. Naast beleggers, investeerders en speculanten waren 
dit de mensen die de ontginning zelf ter hand namen.108 Het blijkt uit de rentmeesterrekeningen van de jaren 
’30 van de 14e eeuw dat geestelijke instellingen nog nauwelijks bezit hadden in Nijbroek. Later in de 
geschiedenis zouden kerkelijke instellingen in bezit van tientallen hoeven zijn gekomen. Behalve de kerkhoeven 
bestond het kerkelijk bezit vooralsnog uit grond van het klooster Ter Hunnepe (bij Deventer) en hoeven van de 
Zutphense kanunniken (kapittel in de Walburgkerk). Voor deze bezittingen hoefde geen tijns te worden 
betaald.  

HET NIJBROEKSE LANDSCHAP EN DE LANDBOUW IN DE 14E EEUW 

Het is mogelijk om een beeld van het landschap in Nijbroek van de Middeleeuwen te schetsen. Boeren konden 
in de Middeleeuwen uiteraard nog geen gebruik maken van wetenschappelijke kennis. Biologische en 
teeltkundige principes waarover we tegenwoordig beschikken en die zijn ontstaan met behulp van 
wetenschappelijk onderzoek bestonden toen nog niet. Men had als enige leidraad de eigen ervaringen en die 
van vorige generaties die aan hen was overgeleverd.109 Een gezin moest zien rond te komen van de eigen 
opbrengst en kon het zich niet permitteren om risico’s te nemen door te experimenteren met ingrijpende 
nieuwe technieken of gewassen. De veranderingen verliepen zeer geleidelijk en werden gedaan door kleine 
wijzigingen in productiemethoden door te voeren, gebaseerd op de eigen ervaring.110 111 Op de Veluwe werden 

                                                           

105 Borger, Horsten & Reichgelt, 2000. 
106 Meertens.nl, 20 juni 2018. 
107 Bieleman, 1987 p. 635 e.v. 
108 Borger, Horsten & Reichgelt, 2000 p.91. 
109 Bieleman, 1995 p. 34-65. 
110 Borger, Horsten & Reichgelt, 2000 p.90. 
111 Bieleman, 1995 p. 34-65. 
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verschillende gewassen geteeld. Volgens Slicher van Bath was over het geheel genomen tarwe het minst 
belangrijke gewas. Welk gewas het belangrijkste was is afhankelijk van welk moment bekeken wordt. Uit de 
landsheerlijke rekeningen van de Veluwe 1294/5 blijkt dat de opbrengsten van ambten op de Veluweranden 
Voorst, Epe, Ermelo, Putten en Garderen en Ede vooral uit gerst en uit rogge bestond, respectievelijk 711 en 7 
malder.112 Haver ontbreekt op deze rekeningen volledig.  
Novale tienden worden in de rekening apart genoemd. Novale tiend was een tiend voor pas ontgonnen grond. 
Deze tienden werden voor het Kwartier Veluwe als geheel geleverd. In 1294/95 is aan novale tiend 1150 
malder gerst, 400 malder rogge en 50 malder haver geregistreerd. Uit de rekeningen tussen 1334-1340 is een 
opvallend verschil op te merken ten opzichte van zo’n 40 jaar daarvoor. Over een periode van drie jaar werd 
een opbrengst geregistreerd van 1444 malder gerst, 552 malder rogge en maar liefst 10457 malder haver. 113 
Dit verschil is mogelijk te verklaren door de recente ingebruikname van de polder Nijbroek. In deze periode was 
haver immers het belangrijkste gewas in Nijbroek. Haver was in de middeleeuwen een bekend 
ontginningsgewas, met name op vochtige bodems.114 Mogelijk hebben andere polders die destijds ook recent 
in gebruik waren genomen, zoals in Oldebroek, mede bijgedragen aan dit opvallende verschil.  
 
De bodemtoestand van pas ontgonnen broekgebieden maakte grote oogstopbrengsten mogelijk. De 
hoeveelheid stikstof in de bodem was vlak na ontginning nog zodanig hoog dat er voldoende organische stof 
aanwezig was om de akkers niet te hoeven bemesten en toch een goede oogst te hebben. Het verteringsproces 
van de oorspronkelijke vegetatie in de bodem werkte voorlopig nog in het voordeel van de boeren. Volgens 
Braams duurde de periode dat men kon profiteren van de verhoogde vruchtbaarheid 40 tot 60 jaar.115 Op enig 
moment zal de oorspronkelijke vruchtbaarheid van de polder zodanig achteruit zijn gegaan dat een andere 
methode noodzakelijk was geworden om succesvol landbouw te kunnen bedrijven. Het land moest bemest 
worden met stalmest en bij gebrek aan mest moest het land een jaar braak liggen. Op termijn was dit 
waarschijnlijk ook niet voldoende en moest het land een paar jaar als grasland worden gebruikt, waarbij wel 
beweid kon worden maar hooien niet heel zinvol zal zijn geweest.116 Haver werd in de middeleeuwen algemeen 
toegepast voor brood, pap en bier. Braams concludeert dat haver op sommige plekken een gespecialiseerde 
teelt was. Voor Nijbroek was dat zeker in de beginperiode het geval. Later kwam ook grond braak te liggen en 
werden percelen als beweide graslanden gebruikt, waarbij het houden en fokken van paarden een rol speelde.  
 
De doorgaande bedijking van de IJssel in de 14e eeuw zorgde aanvankelijk voor een droger komgebied. Door de 
versmalling van de stroomgeul kon de IJssel over een veel kleiner gebied klei afzetten.  Geleidelijk aan kwam de 
rivier met uiterwaarden boven het omliggende landschap uit te liggen. Het ontwateren van de kommen werd 

                                                           

112 Slicher van Bath, 1978, p.221. 
113 Idem 
114 Spek, 2004 p. 525. 
115 Braams, 1995 p.83. 
116 Idem, p. 99. 

AFBEELDING 3.1 | BOERDERIJ DE BOERDAM (LINKS) IS EVENALS DE STEUNENBERG (RECHTS) OP EEN 
OPGEWORPEN HEUVEL GEBOUWD. DE NAAM STEUNENBERG VERWIJST NAAR EEN STEENACHTIGE 
VERHOGING IN HET LANDSCHAP. HET IS EEN ONTGINNINGSHOEVE DAT DOOR EEUWEN HEEN DOORLOPEND 
RELATIEF VEEL GROND IN GEBRUIK HAD (EIGEN FOTO’S). 
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lastiger en ook kwamen dijkdoorbraken voor die grote gevolgen konden hebben.117 Het is daarom niet 
verwonderlijk dat een groot deel van de boerderijen in Nijbroek op dekzandruggen werden gebouwd, waar 
bovenop eerst een verhoogde belt werd aangelegd (afb.3.1, 3.2). 
 
 

  

                                                           

117 Bieleman, 1995 p.53. 
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AFBEELDING 3.2 | BOERDERIJEN IN NIJBROEK MET VROEGSTE BEKENDE VERMELDINGSDATUM VÓÓR 
1700, OP EEN GEOMORFOLOGISCHE KAART GEPROJECTEERD. TEN BEHOEVE VAN DE ORIËNTIE IS DE KAART 
VAN DE MAN UIT 1812 VAAG ZICHTBAAR GEMAAKT.  ER WAREN VOOR 1700 WEL MEER BOERDERIJEN IN 
DE POLDER, MAAR DEZE ZIJN NIET PRECIES GELOKALISEERD. BIJ VOORKEUR BOUWDE MEN DE HOEVE OP 
EEN DEKZANDRUG (GEEL) MET EEN KADE OF POLDERDIJK NABIJ, BOVENOP EEN OPGEWORPEN HEUVEL 
(BELT). ALS DEKZAND NIET DICHTBIJ WAS BOUWDE MEN DE BOERDIJ DICHTBIJ EEN KADE OF EEN DIJK, 
EVENEENS OP EEN BELT. EEN AANTAL BOERDERIJNAMEN REFEREREN ERAAN DAT ZE OP EEN HEUVEL ZIJN 
GEBOUWD: DE STEUNENBERG, DE SMACHTENBERG, DE IEWHORST (IEW = TAXUSBOMEN; HORST = HOGE 
ZANDKOP), HET HOGE HUIS, ENZOVOORT. 
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3.3 NIJBROEK IN DE 16E EEUW; REGISTER VAN TIJNSEN 

De rekeningen uit de 14e eeuw laten zien dat kerkelijke instellingen aanvankelijk nog geen factor van betekenis 
waren in Nijbroek, maar dat ze al wel waren begonnen met de verwerving van hoeven en los land. In de 
eeuwen erna hebben kerkelijke instellingen veel goederen in het Nijbroek verworven. Naast de eigen kerk van 
Nijbroek en de daaraan verbonden instellingen zijn er nog een aantal kloosters van buiten Nijbroek geweest 
met bezittingen in Nijbroek. Het Arnhemse klooster Monnikhuizen komt bijzonder vaak voor in goederenlijsten 
van Nijbroek. Het klooster werd in 1342 met behulp van financiële steun van graaf Reinald II gesticht, bij de 
huidige wijk Klarenbeek in Arnhem. Monnikhuizen was een Karthuizer klooster.118 Karthuizers stonden bekend 
om de strenge boetedoeningen die ze combineerden met een gemeenschappelijke levenswijze. De vrome 
Karthuizers stonden in hoog aanzien bij vorsten binnen Europa.119  
 
Kloosters hadden als doel een vertegenwoordiging van de hemel te zijn. De monniken en nonnen smeekten 
voortdurend de zegen van God af voor alle christenen, zichzelf en soms specifiek begunstigers van het klooster. 
De kloosters waren dus ook dienstverlenende instanties. Begunstiging van een klooster werd gezien als 
verzekering tegen de risico’s van het hiernamaals. Alleen heiligen gingen direct naar de hemel. Voor anderen 
wachtte een korter of langer verblijf in het vagevuur. De verblijfsduur hierin was afhankelijk van de mate 
waarin men goed of slecht geleefd had. Door de gebeden van monniken en nonnen kon het verblijf in het 
vagevuur worden verkort. In schenkingsoorkonden wordt door de sponsor vaak letterlijk vermeld dat hij met 
de schenking aan het klooster de ‘toorn van God’ hoopt te ontgaan.120 Er zijn ook een aantal voorbeelden 
bekend dat Gelderse vorsten graag in de kerken van de Karthuizers begraven wilden worden.121 De hertog 
schonk goederen aan Monnikhuizen in de omgeving van Klarenbeek. Van hieruit bouwde het klooster haar 
bezittingen uit, leunend op gunsten van de hertogen. Na verloop van tijd groeide het goederencomplex van 
Monnikhuizen en verwierf het ook goederen in Nijbroek. Het klooster Windesheim (Winssum) van Geert 
Grote’s Moderne Devotie, gelegen aan de overkant van de IJssel ten zuiden van Zwolle, verwierf in latere jaren 
ook goederen in Nijbroek. Bekend is dat Graaf VI van Holland goederen schonk aan dit klooster.122 
 

                                                           

118 Evers et al., 2003 p. 26 
119 Van Kalveen, 1965 p. 243. 
120 Mol, 2001, p. 156. 
121 Evers et al., 2003 p. 61 e.v. 
122 Acquoy, 1875, p. 81. Hendrik Mande was schrijver aan het hof van de Graaf van Holland en was tevens bewoner van 

Windesheim. De schenking van goederen aan dit klooster kan worden gezien als beloning voor de verleende diensten.  
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REGISTER VAN MONNIKHUIZER TIJNSEN IN NIJBROEK 

Tegen de 16e eeuw was de hoeveelheid goederen van Monnikhuizen in Nijbroek aanzienlijk gegroeid. Het 
Register van Monnikhuizer Tijnsen in het Nijbroek is een interessante bron om begrip te vormen van de 
omvang van deze goederen in Nijbroek. Het register is opgemaakt door prior Johannes Arnoldus in 1534 en 
heeft de titel "Inventarius census quem habet Domus Monachorum in Nova Palus", waarin “Nova palus” de 
Latijnse benaming voor Nijbroek is (Lat. palus = moeras).123 Klaarblijkelijk was Monnikhuizen rechthebbende 
om de tijns te innen van Nijbroek. Het betreft hier dus geen lijst van bezittingen van Monnikhuizen. Vanuit een 
hof in Nijbroek, genaamd het Spijker, inde de meier jaarlijks de tijnsen. De middeleeuwse term spiker/spijker 
verwijst naar een voorraadschuur (Lat. spicarium) op de hofboederij waarin de geïnde afdrachten van de 
onderhorige boerderijen worden opgeslagen, alvorens ze naar de woonplaats van de grootgrondbezitter 
worden gebracht of worden verkocht op de markt. Vaak ging het om een gebouw dat omringd was door een 
gracht. Eeuwen later werd de spieker verbouwd tot ambtswoning van de rechter (afb. 3.9).  
 
Het tijnsrecht op de Veluwe bestond in deze periode uit een voor eens en altijd vastgestelde tijns. Men was 
verplicht een vaste jaarlijkse opbrengst af te dragen aan de tijnsheer. Het register van Monnikhuizen bevat 56 
“folio’s” (‘bladzijden’). Per folio staat de naam van de tijnsplichtige vermeld gevolgd door de hoeveelheid 
hoeven, morgen, hont en roeden. Vervolgens staat het verschuldigde bedrag vermeld. De administratie bevat 
verschillende soorten guldens. De meest gebruikte rekenmunt in dit register is de goudgulden en de Brabantse 
stuiver. Het totaalaantal tijnsplichtige hoeven in het register is 65, met nog 12 morgen en 57 roeden 
tijnsplichtige grond. Hiervoor is een bedrag geboekt van 739 goudgulden en 21 Brabantse stuivers. In het 
vorige hoofdstuk hebben we gezien dat in in 1342 nog 75 hoeven tijnsplichtig waren.  
 
Het was niet ongebruikelijk dat tijnsplicht bij een overdracht of vererving werd afgekocht, dus dat kan het 
verschil in aantal tijnsplichtige hoeven verklaren.124 Opvallend verder is dat bij een klein aantal genoemde 
personen achter de naam de aanvulling “in het broic” of “in nova palude” wordt gebruikt. Hierover is in het 
register geen uitleg voorhanden. Vermoedelijk betekent het dat de tijnsplichtige in Nijbroek woonde en ook 
nog grond buiten Nijbroek in bezit had. Degenen bij wie de aanvulling ontbreekt woonden wellicht buiten 

                                                           

123 GA, Toegangsnummer 0311, inv. nr. 1. 
124 Wientjes, R., Persoonlijke communicatie, 15 juli 2018. 

AFBEELDING 3.3 | BEELD UIT DE FILM VAN EEN 3D-RECONSTRUCTIE VAN HET ARNHEMSE KARTHUIZER 
KLOOSTER MONNIKHUIZEN. DIT KLOOSTER IS GESTICHT IN 1342 EN HEEFT TOT DE REFORMATIE EEN 
GROOT AANTAL BEZITTINGEN IN NIJBROEK GEHAD. TIJDENS DE 80-JARIGE OORLOG IS HET KLOOSTER 
VERWOEST. DE RECONSTRUCTIE IS TOT STAND GEKOMEN DOOR VERSCHILLENDE ARCHIEFBRONNEN 
MET ELKAAR TE COMBINEREN. BRON: HISTORISCH ARNHEM IN 3D, 2015 
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Nijbroek, of woonden wel in Nijbroek en hadden alleen aldaar grond in bezit. Het is in elk geval bekend dat veel 
personen en instellingen van buiten de polder tijnsplichtige grond hielden.125 Door koop, legaten, 
beslaglegging, schulden enzovoort waren in de loop der eeuwen andere kloosters ook in bezit gekomen van 
tijnsplichtige grond in Nijbroek. Ook zij waren dus verplicht om tijns af te dragen aan Monnikhuizen. Zo hadden 
onder andere de conventen en kloosters in Hunnepe, Diepenveen, Nazareth, Oene, Winssum (Windesheim) en 
het sint Augustinusgilde in Deventer tijnsplichtige grond in Nijbroek.  
 
Opvallend is dat de hoeveelheid goederen per persoon waarvoor tijns verschuldigd was enorm kon verschillen. 
In het register komen minstens 9 personen en 5 kerkelijke instellingen voor met 1 hoeve of meer. Zo was er 
een persoon genaamd Willem Aarent Danitri die tijns verschuldigd was voor 5 hoeven, 6 morgen, 1 hont en 51 
roeden. Hij betaalde hier 60 goudgulden, 18 stuivers en 1 plak voor. Willem Breen was in bezit van 8 morgen 
land en betaalde 5 gulden en 17 stuivers (afb. 3.4). Een morgen blijkt de kleinste oppervlakte te zijn geweest 
waarvoor tijns is betaald. Helaas kunnen deze gegevens weinig licht doen schijnen op bijvoorbeeld de 
gemiddelde bedrijfsgrootte, omdat de genoemde personen ook grond elders konden bezitten. Deze bron 
maakt wel duidelijk dat het aantal tijnsplichtige hoeven was afgenomen ten opzichte van de 14e eeuw. Ook 
wordt duidelijk dat andere kerkelijke instellingen dan Monnikhuizen goederen bezaten hadden in Nijbroek en 
dat er een aantal personen waren met meer dan één hoeve in bezit. We zien aan de grote verschillen in 
oppervlakte en bedragen dat er zowel kleine als grotere bedrijven actief moeten zijn geweest binnen de 
polder. 

  

                                                           

125 R. Wientjes, persoonlijke communicatie, 15 juli 2018. 

AFBEELDING 3.4 | EEN BLADZIJDE UIT HET REGISTER VAN TIJNSEN 
VAN MONNIKHUIZEN UIT 1534. DE ONDERLINGE VERSCHILLEN IN 
GRONDBEZIT BINNEN DE POLDER KONDEN GROOT ZIJN. WILLEM 
AARENT DANITRI (?) HAD MEER DAN HET TIENVOUDIGE AAN 
GROND IN BEZIT DAN WILLEM BREEN. BRON: GA, 
TOEGANGSNUMMER 0311, INV. NR. 1, FOLIO 54 EN 55. 
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GEESTELIJKE GOEDEREN EIND 16E EEUW 

Tussen 1581 en 1590 is op de Veluwe de Reformatie ingezet. In deze periode werden goederen van de Rooms 
Katholieken geconfisqueerd. Omstreeks 1598-1600 zijn deze kerkelijke goederen geïnventariseerd en van de 
inventarisatie zijn protocollen bewaard gebleven. De in Nijbroek gelegen goederen van Monnikhuizen, het 
klooster van Nazareth (Oene), het kerspel Nijbroek en het St. Catharinenvicarie in Nijbroek zijn in deze 
protocollen opgetekend.126 Het klooster van Nazareth had 42,5 morgen grond. 27 morgen hiervan was weiland, 
het overige gedeelte bestond uit akker. 16 morgen van het totaal was verpand. Monnikhuizen was in totaal in 
bezitter van 377 morgen grond.  
 
Voor de in Nijbroek gelegen grond van Monnikhuizen is geen onderscheid gemaakt tussen weiland en akker. De 
verpondingskohieren die een halve eeuw later werden opgemaakt maken wel onderscheid tussen akker en 
weiland. In een volgende paragraaf zullen we hier dieper op ingaan. Bij de gronden van het klooster 
Monnikhuizen behoorden ook de eerdergenoemde Spijker met schuur en een “berch” een hooiberg, gelegen in 
de “Calverweijcken”. Er worden 18 personen genoemd die naast grond ook een ‘huys’, ‘bouwing’ of ‘hofstede’ 
hadden. Het woord boerderij werd in deze periode nog niet gebruikt. In de protocollen komt de term ‘bouwing’ 
veelal in combinatie met ‘berch’ en ‘schuur’ voor. De term ‘bouwing’ komt alleen voor bij personen met meer 
dan 30 morgen grond. Een bouwing was een term die gebruikt werd voor het aanduiden van een volwaardig 
boerenbedrijf.127 Vijf personen pachtten een bouwing van Monnikhuizen in Nijbroek, gemiddeld hoorde hier 40 
morgen grond bij. Het is hierbij niet uitgesloten dat de genoemde personen ook elders grond in bezit hadden. 
 
Ook worden personen genoemd met een ‘hofstat’ of ‘hofstede’. We nemen aan dat met deze termen hetzelfde 
type erf wordt bedoeld. Soms worden laatstgenoemde termen in combinatie met het woord ‘huys’ gebruikt. Bij 
een hofstede, met of zonder huis, hoorde in deze lijst in één geval 16 morgen land, maar in de meeste gevallen 
gemiddeld vijf morgen. De precieze betekenis van de term ‘hofstede’ verschilt per periode en gebied en is in de 
loop der decennia door onderzoekers steeds verschillend geïnterpreteerd.128 Vandercasteele hanteert de 
volgende definitie: ‘perceel geschikt voor agrarische doeleinden’, waarbij in het midden gelaten wordt of een 
stuk grond bewoond is of niet. Deze uitleg van de term lijkt ook te passen voor Nijbroek. Uiteraard kunnen we 
er in de gevallen dat de combinatie ‘huys en hofstad’ wordt gemaakt wél van uitgaan dat er daadwerkelijk een 
huis op het perceel heeft gestaan. In de andere gevallen is dit niet zeker. In totaal gaat het om 83,5 morgen 
verdeeld over 11 huishoudens. Het is uiteraard mogelijk dat de in de lijst genoemde personen ook nog grond 
elders in bezit hadden. Dit geldt waarschijnlijk ook voor de personen met losse weilanden. Er worden zes 
personen genoemd met losse weilanden. In totaal gaat het om 58 morgen. Twee percelen zijn aangeduid als 
‘peertweijde’ en ‘koeweijde’. De locatie van negen morgen grond van Jacob van Werven wordt aangeduid met 
‘Aan de ‘benedesten Kruiswech’. De personen met losse weilanden hielden hun bedrijf waarschijnlijk elders, 
waardoor het nodig was om de locatie van het perceel aan te duiden. Bij de personen met een bouwing of 
hofstede was een precieze locatie aanduiding blijkbaar niet nodig. Die werd bekend geacht. Niet alleen 
vastgoed werd geconfisqueerd, ook rechten. Monnikhuizen hield het tiendrecht van tien tiendblokken. 
Daarnaast hield het klooster tijnsrecht op Wervens hoeve van 16 morgen groot en enkele goederen van de 
pastorie in Nijbroek. Tot slot wordt nog het recht van handwissel genoemd. Dit hield in dat voor elke hoeve die 
werd verkocht vier ponden kleine penningen in rekening werd gebracht.  
 

                                                           

126 GA, Toegangsnummer 0008, inv. nr. 345-346. Bij de analyse is gebruikt gemaakt van een transcriptie van de hand van 
Evert de Jonge 

127 Brusse 1995, p. 21 
128 Vandecasteele 2002, p. 162 
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AFBEELDING 3.5 | LOCATIE WAAR DE SPIEKER OOIT HEEFT GESTAAN. IN DE 19E EEUW IS HET GEBOUW 
GESLOOPT, DAT OP DAT MOMENT BEKEND STOND ALS DE FRANSENBURG. ONDER DE GROND ZIJN NOG 
FUNDERINGSRESTEN AANWEZIG. (FOTO: GEMEENTE VOORST) 
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3.4 NIJBROEK IN DE 17E EEUW; VERPONDINGSKOHIEREN 

In het midden van de 17e eeuw werd in Gelderland de verponding ingevoerd als vervanging van de 
schildschatting. De verponding was een belasting op onroerende goederen waaruit men inkomsten verkreeg. 
De verpondingskohieren werden tussen 1643 en 1651 gemaakt. Het verpondingskohier van Nijbroek dateert 
van 1648.129 Het kohier biedt inzicht in het aantal boerderijen, huizen, grondbezit en -gebruik, pacht in geld en 
in natura, tienden en tijnsen. Daarnaast worden overige verplichtingen genoemd. Van de pachtwaarde van 
grond moest men elke 6e penning betalen, ofwel ⅙. Van de belastbare huurwaarde van huizen en molens was 
men elke 9e penning verschuldigd.130 Voor de schatting van de goederen werd uitgegaan van de werkelijk 
betaalde pacht, huur en van de lasten die op het goed rustten. De waarde van niet-verhuurde grond en 
bebouwing werd getaxeerd op basis van de pacht- of huurwaarde van in de buurt gelegen goederen die wel 
verpacht waren. Voor het opstellen van de kohieren werden personen ingezet die op de hoogte waren van de 
lokale situatie, zogenaamde zetters. Zetters waren belastingplichtige ingezetenen. Twee van de zeven zetters 
van het verpondingskohier van Nijbroek komen ook in het verpondingskohier zelf voor als belastingbetalers. Zij 
verklaren allen ‘bij solemnelen ede, dat onses weetens uyt dit ampt noch groot noch clein is gelaeten offte 
vergeten. En dat de pachten en de hueren nae onze beste kenisse ende weetenschap well en de oprechtelick 
aengebracht zijn”.131 De verpondingskohieren zijn zeer uitvoerig en vormen een nuttige bron voor het 
onderzoek naar het Nijbroek van de 17e eeuw. Eigenaren en pachters worden bij naam genoemd, waardoor de 
verhoudingen in pacht en de bijbehorende soorten van eigendom kunnen worden geanalyseerd. 
 
We kunnen een aantal hoofdlijnen ontdekken over de situatie van Nijbroek op het gebied van 
eigendomsverhoudingen en grondgebruik in het 17e-eeuwse Nijbroek. De verpondingskohieren bieden veel 
informatie, maar er zijn met betrekking tot de hoofdvragen bij dit onderzoek wel enkele beperkingen bij het 
gebruik ervan. Een aantal kanttekeningen: 
 

• De verpondingskohieren zijn per dorp opgesteld. Het is zeer waarschijnlijk dat sommige eigenaren en 
pachters buiten Nijbroek ook nog bezittingen hadden; 

• Bij de opsomming van het totaalaantal morgen per belastingplichtige wordt in veel gevallen slechts 
één gebruiksvorm genoemd. Zoals “16 morgen, waarvan 6 weiland”. Omdat bouwland en weiland de 
meest voorkomende gebruiksvormen in Nijbroek waren gaan we ervan uit dat de niet-genoemde 
gebruiksvorm de andere van beide betreft;  

• Meestal is voor boerenerven (genaamd hoven, huizen en hofsteden) geen oppervlakte genoemd. Het 
is niet duidelijk of de oppervlakte hiervan bij de totale oppervlakte per huishouden wordt 
meegerekend of niet. In sommige gevallen wordt de oppervlakte van erven apart vermeld, maar 
meestal niet. Indien op een erf een boomgaard stond werd de oppervlakte van de boomgaard samen 
met het huis getrokken; 

• In enkele gevallen is “bouw ende weiland” genoemd, gevolgd door het aantal morgen. Soms wordt 
genoemd dat een perceel bouwland het jaar ervoor nog als grasland in gebruikt was. Het is 
aannemelijk dat ook op andere clusters van percelen regelmatig vruchtwisseling werd toegepast.132 

 
Met deze beperkingen in het achterhoofd zijn er een aantal hoofdlijnen te ontdekken van de situatie in 
Nijbroek op het gebied van eigendomsverhoudingen en grondgebruik. Veel boeren betaalden jaarlijks pacht 
aan de eigenaar in geld, maar er waren ook afspraken voor betaling van pacht in natura. De geldpacht bestond 
uit een vast bedrag voor het gebruik van het hele bedrijf, dus hoeve plus land. De pacht in natura werd de 
garfpacht genoemd en was een vorm van deelpacht. De garf bestond uit een levering in natura van de bruto-
opbrengst van graanoogst. Een garf is een ongedorste bos graan. De garven werden in bundels bij elkaar gezet 
op de akker om te drogen en na te rijpen voordat de oogst werd binnengehaald. Een bundel garven werd gast 
of garst genoemd. De garfpacht had dus alleen betrekking op bouwland. Vaak was de garfpacht in combinatie 
met een geldpacht. Veel boeren hadden immers zowel bouwland als grasland in gebruik, plus een boerderij 
met bijgebouwen.  
 

                                                           

129 GA, Toegangsnummer 0008, inv. nr. 290. 
130 Roessingh 1969, p. 61 
131 GA, Toegangsnummer 0008, inv. nr. 290, folio 87. 
132 GA, Toegangsnummer 0008, inv. nr. 290, folio 42. 
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Binnen de garfpacht werden vier categorieën gehanteerd. De lichtste vorm was de vierde garf, ofwel 25% van 
de opbrengst voor de verpachter. Vervolgens was er de derde of lichte garf (33%). Bij de zware garf gingen 
twee van de vijf garven naar de verpachter (40%) en ten slotte was er de halfpacht, waarbij maar liefst de helft 
van de opbrengst naar de eigenaar ging. Voor het betalen van de belasting op garfpacht hadden de zetters de 
instructie om de belastbare opbrengsten van garfpacht om te rekenen naar een vaste prijs per product, die 
voor de gehele regio uniform was. Op hoofdlijnen kan gesteld worden dat de schattingen van garfpacht op 
kleigrond hoger werden aangeslagen dan op zandgrond.133 Er werd dus rekening gehouden met de 
bodemgesteldheid. In Nijbroek kwam alleen verpachting tegen de zware garf (40 % voor de eigenaar) voor. Bij 
veertien huishoudens was sprake van garfpacht.134 Naast de geldpacht en de garfpacht bestond ook nog een 
ander vorm van pacht in natura, zoals de jaarlijkse schenking van bijvoorbeeld kalkoenen, of het betalen van 
“rantzoen en armengelt” voor het eerste jaar van de pachterperiode.135 Deze laatste vorm van pacht kwam bij 
kerkinstellingen voor. 
 
Helaas wordt bij de beschrijving van garfpacht niet nader gespecificeerd welke gewassen verbouwd werden. De 
sporadisch bij naam genoemde gewassen in het verpondingskohier zijn rogge, raapzaad en wintergerst. In de 
kohieren van de andere dorpen in Voorst komt haver als gewas wel voor. Dit doet vermoeden dat in deze 
periode in Nijbroek weinig of geen haver werd verbouwd.  
 
Op 66 locaties binnen de polder waren erven bebouwd met gebouwen van verschillende verschijningsvormen. 
Tien keer komt een combinatie voor van een huis met hof, dus een tuintje. Eveneens tien keer komt de 
combinatie voor van huis met een hofstede. Onder een hofstede verstaan we een al dan niet bebouwd 
agrarisch perceel. Bij sommige huizen is ook vermeld in welke staat het verkeert. Het huis van “joffer Engele á 
Blois” was een “goet huys” dat zij zelf bewoonde.136 Evert Henricx pachtte twee morgen weiland van het 
convent Monnikhuizen en “het Huysken daerop staende hoort den pachter toe t’welck vervallen is ende eenigne 
tijdt ledich gestaan heeft en nog ledich staet, getaxeert op 6 gulden”.137 Op een schets behorend tot een civiel 
proces dat zich in 1618 in Nijbroek afspeelde is een hoeve met hooiberg getekend. Het geeft een indruk van 
het uiterlijk van boerderijen in die periode (afb. 3.6). 
 
Boomgaarden die bij het erf hoorden werden apart genoemd. Omdat voor deze boomgaarden niet een 
oppervlakte in morgen is gegeven gaan we ervan uit dit kleine boomgaarden waren die fruit moesten leveren 
voor het eigen huishouden. Bij de landerijen werden boomgaarden soms wel genoemd met een bepaalde 
hoeveelheid morgen. Dit waren boomgaarden met agrarische productiedoeleinden. Twaalf keer komt een 
‘berch’ voor. Hiermee werden hooibergen aangeduid. Hooibergen kwamen klaarblijkelijk alleen voor bij 
volwaardige hoeven. Het gaat om boerderijen zoals de Steunenberg, het Erf aan de Brugge, de Smachtenberg 
en Wijnbergen. Van vier boerderijen met een hooiberg wordt de naam niet genoemd.  
Gemiddeld hadden boerderijen met een hooiberg 37 morgen grond in gebruik. Bezitters van volwaardige 
hoeven waren naast kerkelijke instellingen zoals Monnikhuizen, Diepenveen en ter Hunnepe ook particuliere 
grootgrondbezitters zoals de Burgemeester van Hemert, Joncker Johan van Laer, Drost Scherffs en een 
weduwe uit het geslacht Schimmelpenninck. Over het algemeen kan gesteld worden dat hoe meer onderdelen 
bij het erf werden genoemd in de kohieren, hoe meer grond aan dit huishouden toebehoorde.  
 
Een bijzondere vorm van grondgebruik die in de verpondingskohieren worden genoemd zijn twijgweerden. 
Twijgweerden waren een vorm van griendteelt waarbij een vochtige akker met wilgen werd beplant. In 
gangbare grienden worden de wilgen periodiek afgezet en het hiervan afkomstige hout werd gebruikt voor 
bijvoorbeeld gereedschap of schuttingen. In twijgweerden werden de wilgen vaker gesnoeid, waarbij het 
afkomstige hout, de twijgen, voor bijvoorbeeld manden gebruikt konden worden. In Nijbroek kwamen 
twijgweerden op vijf locaties voor en waren op één uitzondering na niet groter dan twee morgen. In de andere 
verpondingskohieren van de gemeente Voorst worden geen twijgweerden genoemd. De enige bekende locatie 
met een twijgweerd was het Spijker in Nijbroek. Een bijzonder grote twijgweerd was in eigendom van Engele 
van Blois. Zij had elders in Nijbroek ook bezittingen. De grote oppervlakte was ook destijds een bijzonderheid, 

                                                           

133 Roessingh 1969 p. 67. 
134 GA, Toegangsnummer 0008, inv. nr. 290, folio 5, 11, 21, 27, 35, 45, 49, 50, 60, 63, 65, 73, 74, 76. 
135 GA, Toegangsnummer 0008, inv. nr. 290, folio 55. 
136 GA, Toegangsnummer 0008, inv. nr. 290, folio 31. 
137 Idem, folio 36. 
 



 60 

zo blijkt ook uit het commentaar van de zetters: “getaxeerd op 5 goudgulden de morgen, ten aensien van de 
excessive costen die daer aen gelecht zijn en dat den twijch weinich jaeren dueren sal”. Blijkbaar moest de 
eigenaresse hoge kosten maken om de twijgweerd aan te leggen en te beheren. De zetters legden daarom een 
relatief laag bedrag aan belasting op. Het precieze doel van deze twijgwaard en de reden dat deze niet lang zou 
blijven bestaan is onbekend. Schijnbaar waren binnen een relatief korte periode veel twijgen nodig die niet op 
een goedkopere manier elders vandaan gehaald konden worden. Niet alleen was van Blois eigenaresse van een 
van de weinige twijgwaarden, ook was zij de enige eigenaresse van een boomgaard van maar liefst 12 morgen, 
neerkomend op 10,5 hectare. Wellicht werden de twijgen gebruikt om manden van te vervaardigen die 
gebruikt werden tijdens de fruitoogst van haar grote boomgaard. 
 
Kijkend naar de verpondingskohieren van de andere dorpen in Voorst valt op dat veel huishoudens ook werden 
aangeslagen voor “heggen”, “hegholt” en “bosch”. In het verpondingskohier van Wilp wordt bijvoorbeeld 
melding gemaakt van “eenige heggen om de campken”. Hier vonden de zetters het blijkbaar de moeite waard 
om de heggen te vermelden. De heggen waren bedoeld om vee bij de akkers vandaan te houden. Hegholt had 
naast een veekerende functie waarschijnlijk ook nut als bron van hout dat periodiek kon worden geoogst. De 
zetters beoordeelden zelfs de kwaliteit van het hegholt. Het hegholt in Wilp was “redelijk”. In het 
verpondingskohier van Nijbroek ontbreken termen voor verschillende vormen van hakhoutbeheer volledig. 
Hierdoor lijkt het erop dat er geen noemenswaardig houtige begroeiing in de polder aanwezig was buiten de 
boomgaarden en twijgweerden.  
 
Alle oppervlakte grond die in het verpondingskohier genoemd wordt bedraagt bij elkaar 1719 morgen. Zoals 
bekend bestond een hoeve in Nijbroek uit 16 morgen. De oppervlakte grond in Nijbroek uitgedrukt in hoeven is 
dan 107, hetgeen aardig overeenkomt met het voor de middeleeuwen berekende aantal hoeven van Borger. 
66 locaties waren bebouwd in Nijbroek, waarvan rond de 15 bebouwde locaties kenmerken van een groter 
boerenbedrijf hadden. Onder deze kenmerken worden schuren en hooibergen verstaan, naast de gebruikelijke 
huizen, hoven en boomgaarden die bijna overal worden genoemd. Meer dan de helft van het geregistreerde 
grondgebruik in 1648 was grasland. Iets minder dan de helft was bouwland en een fractie bestond uit andere 
gebruiksvormen zoals twijgwaarden en boomgaarden.  
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AFBEELDING 3.6 | DEZE SCHETS HOORT BIJ EEN CIVIEL PROCES UIT 1618 DAT JACOB JANSZ EN HELMIG VAN 
VEEN AANSPANDEN TEGEN HET AMBT NIJBROEK. INTERESSANT IS HIERBIJ DE WIJZE WAAROP DE BOERDERIJ EN 
DE HOOIBERG ZIJN WEERGEGEVEN. DE BOERDERIJ IS SCHIJNBAAR IN STEEN OPGETROKKEN. DE MEESTE 
BOUWSELS IN DEZE PERIODE WAREN NOG VAN HOUT, AANGEZIEN (BAK-)STEEN MOEILIJK TE VERKRIJGEN WAS. 
ER ZIJN DRIE SCHOORSTENEN TE ONDERSCHEIDEN. DE AANWEZIGHEID VAN EEN HOOIBERG OP HET ERF IS 
TEVENS EEN AANWIJZING DAT DIT EEN RELATIEF GROOT EN WELVAREND BEDRIJF BETROF. DE BOERDERIJ STAAT 
AAN DE OOSTZIJDE VAN DE TERWOLDSE WETERING, DUS NIET IN NIJBROEK. DE BRUG IN KWESTIE IS VANUIT 
HET OOSTEN OVER DE “WOLTSEWETERING” (TERWOLDSE WETERING) GELEGD EN KOMT OP DE ZEEDIJK UIT. 
BRON: GA, TOEGANGSNUMMER 0124, INV. NR. 5080, NR. 15 
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AFBEELDING 3.7 | GRONDBEZIT VAN EIGENAREN MET MINSTENS 16 MORGEN (= 1 HOEVE), ZOALS ZE IN HET 
VERPONDINGSKOHIER BEKEND STAAN. ALLEEN DE EIGENAREN VAN WIE HET GRONDGEBRUIK IS 
GESPECIFICEERD ZIJN OPGENOMEN IN DEZE GRAFIEK. 
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 AFBEELDING 3.8 | VAN AL HET AGRARISCH AREAAL IN NIJBROEK WAS MAAR LIEFST 44% AAN EEN KERKELIJKE 
INSTELLING VERBONDEN. MONNIKHUIZEN WAS NOG STEEDS DE KERKELIJKE INSTELLING MET HET GROOTSTE AANDEEL 
BEZIT. OOK DE CONVENTEN VAN DIEPENVEEN, WINSSEM (WINDESHEIM), TER HUNNEP (OENE) EN EEN AANTAL 
ANDERE HADDEN AANZIENLIJKE BEZITTINGEN IN DE POLDER. OOK DE KERK VAN NIJBROEK ZÉLF HAD BEZITTINGEN IN 
DE POLDER, WAARONDER DE “KERKHOEVE”. 
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AFBEELDING 3.9 | VERDELING VAN GRONDGEBRUIK IN NIJBROEK 1648 UITGEDRUKT IN MORGEN (=0,877 
HECTARE). HET GROOTSTE GEDEELTE VAN HET AGRARISCH AREAAL BESTOND UIT GRASLAND, GEVOLGD DOOR 
BOUWLAND. VAN 130 MORGEN IS NIET GESPECIFICEERD OF HET BOUWLAND OF GRASLAND WAS, MAAR ZEKER 
EEN VAN BEIDE. DEZE HOEVEELHEID IS IN DEZE GRAFIEK NAAR RATO VERDEELD. HET KAN GESTELD WORDEN 
DAT DE VERHOUDING BOUWLAND EN GRASLAND REDELIJK GELIJK WAS BINNEN DE POLDER. EEN KLEIN 
FRAGMENT VAN DE OPPERVLAKTE BESTOND UIT ANDERE GEBRUIKSVORMEN ZOALS BOOMGAARDEN EN EEN 
AANTAL TWIJGWEERDEN, WAARVAN ÉÉN GROTE VAN BIJNA 9 HECTARE. MAAR DEZE HEEFT ER NIET LANG 
GESTAAN, ZO VALT TE LEZEN IN HET VERPONDINGSKOHIER. 
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3.5 NIJBROEK IN DE 18E EEUW; LIJST VAN CEDULLE 

Halverwege de 18e eeuw werd door de Staten van het Kwartier van Veluwe en hun Gedeputeerden besloten 
om lijsten op te maken van huizen, personen, beroepen en bezittingen, zogenaamde “lysten of cedullen”. Het 
doel van de lijsten was om de generale middelen en het hoofd- en haardstedengeld te kunnen heffen. De 
lijsten zijn in 1749 per ambt opgemaakt. Van het rechterambt Nijbroek werd ook een lijst opgemaakt. Deze is 
bewaard gebleven en is te vinden in het archief te Arnhem.138 In deze lijsten werd per huisgehouden 
aangegeven:  
 

1. hoeveel personen in het huis woonden, ingedeeld in leeftijdscategorieën; 
2. het “bedrijf en bestaan” (beroep) van de persoon, indien dit iets anders dan boer was; 
3. het aantal knechten per huishouden; 
4. voor de huizen in het dorp, de herbergen, en de grote boerderijen is het aantal heerdsteden 

(=haarden) aangegeven, waarbij voor boerderijen is aangegeven of het hele, halve, driedelingen of 
een katerstede is betreft; 

5. de hoeveelheid grond in morgen, waarbij onderscheid is gemaakt tussen zand en klei; 
6. de hoogte van de pacht die is betaald in 1747 en 1748; 
7. of en wat voor “specien” aanwezig zijn (onder specien werden goederen als tabak, bier, wijn en zout 

verstaan). 
 

Omdat het doel van de lijst van cedullen anders was dan het doel van de verpondingskohieren kunnen slechts 
beperkt vergelijkingen worden gemaakt tussen deze twee bronnen. Het verpondingskohier was gericht op 
bebouwde en onbebouwde goederen van waaruit inkomsten werden verkregen, binnen de grenzen van de 
polder. Het resultaat is dat vrijwel de gehele agrarische oppervlakte van de polder is verantwoord. De lijst van 
cedulle daarentegen is gericht op gezinsgrootte en bezittingen van huishoudens binnen de polder. 
Grootgrondbezitters die niet in de polder woonden kwamen niet voor op deze lijsten. De hoeveelheid grond 
die in gebruik was per huishouden werd wel genoteerd alsook de klasse van de grond (zand of klei). Het 
grondgebruik zelf werd niet belicht.  
 
Een interessant gegeven is dat de totale hoeveelheid agrarische grond die is genoteerd in de lijst van cedullen 
176 morgen bedraagt, tegenover 1718 morgen in het Verpondingskohier. Ervan uitgaande dat het agrarische 
areaal tussen 1648 en 1749 ongeveer gelijk is gebleven moet geconcludeerd worden dat slechts één tiende van 
het agrarische areaal in Nijbroek verantwoord was onder ingeschrevenen van het richterambt. Het grootste 
gedeelte was in bezit van instellingen en personen van buitenaf.  
 
In de lijst zijn 390 individuen geregistreerd. Ingedeeld in volwassenen, kinderen in drie leeftijdscategorieën en 
knechten. Daarnaast zijn zogenaamde ‘uitheemsen’ geregistreerd. Dit betreffen individuen die klaarblijkelijk 
langere tijd verbleven in Nijbroek maar elders woonachtig waren. 
 

Volwassen inwoners Kind 5-10 Kind 10-15 Kinderen >15 Knechten Uitheemsen 
173 72 28 52 65 38 

 
Gezinnen hadden doorgaans niet meer dan twee kinderen. Soms waren er drie kinderen en een enkele keer 
vier. De meeste huishoudens hadden een zekere hoeveelheid grond in gebruik. We nemen aan dat dit boeren 

                                                           

138 GA, Toegangsnummer 0008, inv. nr. 269 
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huishoudens waren, al werd dit niet apart genoemd. Er waren ook huishoudens waarbij geen grond genoteerd 
werd, maar het is waarschijnlijk dat ook deze huishoudens leefden van de landbouw.  
 
Beroepsbeoefenaars anders dan boeren waren grotendeels geconcentreerd in het dorp. Hier woonden een 
timmerman, twee schoenmakers en maar liefst drie tappers. (afb. 3.10) Een tapper kon in die periode een 
barhouder zijn die daarnaast logementen verhuurde.139 De woonkern Nijbroek werd in deze lijsten simpelweg 
“dorp” genoemd. Buiten het dorp waren ook ambachtslieden woonachtig. Aan de hanzeweg tussen Elburg en 
Deventer, bij het gedeelte langs de Geer waren een tapper en een smid gevestigd. Aan de Leugenbrug ter 
hoogte van de tegenwoordige Kruisweg 12 was ook een tapper gevestigd. Ook deze locatie lag langs een 
verbindingsweg. Verder waren er een kleermaker en een timmerman waarvan de locatie in het huidige 
Nijbroek niet is herleid. Opvallend aan de lijsten is de toename van het aantal kleinere boerenbedrijven 
(catersteden) ten opzichte van een eeuw eerder (afb. 3.11). Dit past binnen de trend dat in het oosten van 
Nederland tussen de tweede helft van de 17e eeuw en de 18e eeuw het aantal boeren ongeveer gelijk bleef, 
maar het aantal keuters (landarbeiders), ambachtslieden en winkeliers toenam.140 Uit het verslag van Scholten 
blijkt dat in de 18e eeuw nog steeds twijgweerden voorkwamen in de polder.141  
 

                                                           

139 Calisch en Calisch, 1864  
140 Bieleman, 1995 p. 139.  
141 Scholten, 1914. 

AFBEELDING 3.10 | PENTEKENING VAN DE FRANSENBURG MET TOEGANGSBRUG IN DE 18E EEUW. RECHTS IS DE 
MIDDENDIJK TE ZIEN. LINKS OP DE ACHTERGROND DE KERK VAN NIJBROEK. VOORDAT HET GEBOUW DE 
FRANSENBURG WERD GENOEMD WAS HET EEN SPIEKER VAN HET KLOOSTER MONNIKHUIZEN, WAARIN 
VOORRADEN OPGESLAGEN WERDEN. SPIEKERS WAREN VERHOOGDE EN VERSTERKTE GEBOUWEN VAN STEEN. 
IN DE 17E EEUW WAS DE SPIEKER UITGEBOUWD TOT VERSTERKT HUIS. HET GEBOUW WERD GEBRUIKT ALS 
AMBTSWONING DOOR DE OPEENVOLGENDE RICHTERS VAN NIJBROEK. AAN DE RICHTER FRANS VAN 
APELDOORN HEEFT HET GEBOUW VANAF 1656 WAARSCHIJNLIJK DE NAAM TE DANKEN. HALVERWEGE DE 19E 
EEUW WERD DE FRANSENBURG AFGEBROKEN.   
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AFBEELDING 3.11 | IN DE LIJSTEN WERD ÉÉN AMBACHT PER HUISHOUDEN GENOEMD. INDIEN EEN HUISHOUDEN 
GRONDBEZITTER WAS EN ER WERD GEEN AMBACHT GENOEMD NEMEN WE AAN DAT HET GEZIN VAN DE LANDBOUW 
LEEFDE. KNECHTEN ZIJN EEN APARTE CATEGORIE IN DE LIJSTEN. OVER HET ALGEMEEN GOLD: HOE MINDER KINDEREN 
EEN GEZIN HAD, HOE MEER KNECHTEN IN DIENST WAREN. ALLE GEZINSLEDEN WERKTEN MEE IN HET BEDRIJF. ER 
WAREN ENKELE HUISHOUDENS ZONDER KINDEREN MET WEL 4 OF 5 KNECHTEN. DIT WAREN TEGELIJK OOK DE 
GROTERE BEDRIJVEN, DIE IN DE LIJST VAN CEDULLEN ‘VOLLE ERVEN’, DRIEDELINGEN OF ‘HALVE ERVEN’ WERDEN 
GENOEMD. HET KWAM OOK VOOR DAT EEN HUISHOUDEN GROND BEZAT EN DAARNAAST EEN ANDER AMBACHT 
BEOEFENDE. 
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AFBEELDING 3.12 | HET AANTAL BEBOUWDE LOCATIES IN 1749 WAS 80. TEN OPZICHTE VAN 1648 IS DAT EEN 
TOENAME VAN 14. IN DE VERPONDINGSKOHIEREN EN LIJSTEN VAN CEDULLEN WORDT VERSCHILLENDE 
TERMINOLOGIE VOOR BEDRIJVEN GEBRUIKT. DAAROM IS HET NIET MOGELIJK OM PRECIES TE ZEGGEN WELKE 
KLASSE BEDRIJVEN IN AANTAL IS TOEGENOMEN. HET AANTAL HELE ERVEN IN DE LIJSTEN VAN CEDULLEN IS 
ONGEVEER GELIJK AAN DE GROTE ERVEN IN DE VERPONDINGSKOHIEREN. DE TOENAME IN BOUWLOCATIES 
LIJKT VOORAL IN HALVE ERVEN EN CATERSTEDEN TE ZITTEN. BIJ 39 VAN DE 50 CATERSTEDEN WORDT SLECHTS 
1 MORGEN GROND OF MINDER GEREGISTREERD. DEZE BEWONERS WAREN VEELAL LANDARBEIDER DIE OP HUN 
EIGEN TERREINTJE WAT EIGEN GROENTEN VERBOUWDEN. BIJ VIJFTIEN CATERSTEDEN HOORDE ZELFS 
HELEMAAL GEEN GROND. 

AFBEELDING 3.13 | ERGENS IN DE POLDER STOND EEN “OUWE HUTTE, STAANDE  OP DE WEG” VAN WEDUWE 
FRANTSEN. ZIJ WAS ERG ARM, “HEBBENDE GEEN HET M INSTE BEDRIJF NOG VOORRAAD”. ZIJ WERD DOOR DE 
AMBTENAAR VRIJGESTELD VAN BELASTING. BIJ EEN AANTAL INDIVIDUEN IS SPECIFIEK GENOEMD DAT ZE ARM 
WAREN. ZIJ HADDEN IN TEGENSTELLING TOT WEDUWE FRANTSEN HET GELUK BIJ ANDERE GEZINNEN IN TE 
MOGEN  WONEN. BIJVOORBEELD JENNEKEN EWOUT “SONDER HET MINSTE  BEDRIJFF EN NIETS VOORHANDEN 
ALS DAT MEN HAAR GEEFTT”. ZIJ WOONDE IN HET HUIS VAN GERRIT GERRITS BRAKONJE AAN DE MIDDENDIJK. 
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AFBEELDING 3.14 | KOOPAKTE VAN 8 MORGEN WEILAND IN NIJBROEK VOOR FREDERIK JOHAN VAN ISENDOORN 
À BLOIS, 1747. DIT WAS EEN LEENGOED WAAR ER IN DE LOOP DER EEUWEN STEEDS MINDER VAN WAREN. 
BRON: GA, TOEGANGSNUMMER 0407, INV. NR. 652 
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3.6 NIJBROEK IN DE 19E EEUW; KADASTER 

De archiefbronnen die tot nu toe zijn onderzocht zijn nuttig gebleken bij het onderzoek naar 
eigendomsverhoudingen en grondgebruik vóór de moderne tijd. Die bronnen zijn echter niet voorzien van 
kaartmateriaal waardoor de gegevens op globale schaal zijn geanalyseerd. De analyse van deze bronnen wordt 
ook beperkt door de soms inconsequent toegepaste beschrijvingen van typen erven en grondgebruik. Van 
sommige boerderijnamen die in de bronnen voorkomen is de huidige locatie bekend. Daarom is het bij deze 
boerderijen, met een zekere beperking, mogelijk om de gegevens op een een gedetailleerder schaalniveau te 
lokaliseren. Er zijn ook een aantal overzichtskaarten beschikbaar, zij het op zeer globale schaal.142 In 1832 is het 
Kadaster in werking getreden. Doel van het Kadaster was het leveren van betrouwbare gegevens voor het 
heffen van grondbelasting en het dienen van de rechtszekerheid ten aanzien van onroerende goederen. 
Hiertoe werd al het onroerend eigendom in Nederland geregistreerd.143 De bebouwde en onbebouwde 
eigendommen werden opgemeten door middel van zogenaamde detailmetingen en driehoeksnetten. De 
schaal en gedetailleerdheid van deze opmetingen was tot dan toe ongekend. Het resultaat van de 
werkzaamheden van het Kadaster waren registers, de zogenaamde Leggers. Deze werden gecombineerd met 
kaarten die Minuutplans werden genoemd. De gegevens zijn tegenwoordig digitaal beschikbaar waardoor met 
behulp van een GIS-systeem analyses te maken zijn.144   
 
Per perceel is aangegeven: 

• de locatieaanduiding in de gemeente door middel van sectie en perceelnummer; 
• de naam, de woonplaats en het beroep van de eigenaar; 
• het soort eigendom (weiland, bouwland, hakhout etc.); 
• de klasse van het perceel, hetgeen bepalend was voor de belastbare opbrengst in guldens.  

KADASTER 

Nijbroek was in de 19e eeuw nog steeds een polder met een sterk agrarisch karakter. Landelijk gezien was in 
1849 zo’n 44% van de mannelijke bevolking werkzaam in de landbouw, maar in de agrarische gemeenten, 
waaronder Nijbroek, was het gemiddelde aandeel zelfs 66%.145 In Gelderland en ook binnen de polder zijn in de 
loop der eeuwen wel ontwikkelingen geweest die tot verschillende vormen van landbouw hebben geleid en 
ook invloed hebben gehad op het landschap. Met behulp van de Kadastergegevens van 1832 krijgen we inzicht 
in de situatie van dat moment. De eerste opvallende verandering is de verschijning van hakhout in de polder. In 
de registers uit de 17e eeuw was vrijwel de gehele polder bewoond door huishoudens die leefden van de 
landbouw. Vanaf de 18e eeuw zien we de opkomst van ambachten terug in de registers. Beroepen zoals 
timmerman, kleermaker en schoenmaker worden genoemd. De bevolkingsgroei en de grotere verscheidenheid 
aan ambachten zorgde voor meer behoefte aan brandhout voor bijvoorbeeld bakkers, boomschors voor 
leerlooiers, en populierenhout voor klompenmakers.146 Ook was er meer behoefte aan stookhout voor 
gezinnen in steden. Twintig procent van de oppervlakte van de polder bestond in deze periode uit hakhout. De 
perceelgrenzen waren afwisselend begroeid met knotwilgen, elzensingels en hagen. Dit blijkt niet uit de 
informatie van de kadastrale leggers en de minuutplans maar ze zijn wel aangegeven op de kaart van De Man 
uit 1812, en ook op de latere Bonnebladen is aangegeven dat de meeste perceelsgrenzen begroeid waren met 
elzensingels of knotwilgen. Op landelijke schaal leefde ten opzichte van vorige eeuwen een steeds kleiner 
aandeel van de Nederlandse bevolking van de landbouw. In de polder Nijbroek zien we deze verandering niet 
terug. Zo was er in 1832 nog steeds slechts één kleermaker en waren er ook nog steeds twee timmermannen 
en twee winkeliers.  
 

                                                           

142 In de atlas van J.H. Hottinger uit 1781-1783 en de kaart van M.J. de Man die is vervaardigd tussen 1802 en 1812 is 
Nijbroek opgenomen. 

143 K. Hoek, van der, J. Eck, van, & H. Schut, Kadastrale atlas Gelderland 1832; Nijbroek, 2003 p. 13 
144 In 2018 zijn de gegevens van het Kadaster uit 1832 gepubliceerd. De digitalisering is het resultaat van een samenwerking 

tussen de Fryske Akadamy, Gelders Archief en de Stichting Kadastrale Atlas Gelderland. 
145 Bieleman, 1995 p. 62. 
146 A. Goutbeek, Eikenhakhout langs de Vecht, 2015 p. 17. 
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Vanaf de 16e eeuw duikt de term “brijnxken” (brink) op als naar de woonkern van Nijbroek werd verwezen. 
Deze term werd in de navolgende eeuwen steeds gebruikt om het plein tussen de toegangsbrug en de kerk van 
Nijbroek aan te duiden (afb. 3.14). Nabijgelegen dorpen op de Veluwe hadden eveneens een plein dat bekend 
stond als brink. De brinken lagen op een centrale open plek in de nederzetting en waren een plek van 
bedrijvigheid en handel. In Veluwse dorpen was de brink vooral verzamelplek van vee. In de 18e eeuw werd het 
simpelweg “dorp” genoemd. In de 20e eeuw is de naam ‘brink’ in Nijbroek vervangen door “Dorpsplein”. De 
woonkern is in de loop van de eeuwen nauwelijks gegroeid. De woonkern werd pas in de tweede helft van de 
20e eeuw echt uitgebreid. De eeuwenlange stilstand in ontwikkeling van woonkernen binnen middeleeuwse 
cope-ontginningen zien we ook terug elders in het land.147 Renes dat de dorpskernen in cope-ontginningen 
vanaf aanleg bewust klein van opzet waren. Dit lijkt in het Nijbroek ook het geval te zijn geweest. Er zijn een 
aantal redenen voor aan te wijzen. De polder is gecreëerd ten behoeve van de landbouw. Een kleine dorpskern 
met een paar ambachtslieden, handelaren, kleine herbergen en een kerk bleek eeuwenlang voldoende om aan 
de behoeften van de inwoners en passanten te voldoen. Het lijkt erop dat de woonkern bewust op een 

                                                           

147 H. Renes, Dorpen. Kernen in de cope. Planmatige dorpscentra in middeleeuwse systematische veenontginningen, 2017 p. 
97-108. 

AFBEELDING 3.15 | AMBACHTEN IN DE WOONKERN NIJBROEK. DE KLEINE VERSCHEIDENHEID AAN AMBACHTEN 
IN NIJBROEK IS TEN OPZICHTE VAN 1749 NAUWELIJKS GEWIJZIGD. DE BEBOUWING IN DE WOONKERN IS NIET 
TOEGENOMEN IN DEZE PERIODE. BRON: EIGEN BEWERKING VAN GEDIGITALISEERDE GEGEVENS VAN HET 
KADASTER, 1832 
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centrale van de agrarische polder is aangelegd, bijna op het middelpunt. De belangrijke handelsweg tussen 
Deventer en Elburg lag maar liefst een kilometer bij de woonkern vandaan. Direct meeprofiteren van de handel 
op deze route was voor de Nijbroekers schijnbaar geen doel. 
 
Buiten de woonkern werd gedurende een aantal eeuwen wel gebouwd. We zien in de 19e eeuw een toename 
in boerderijen die georiënteerd zijn op de buitenkades van de polder en op de Middendijk. Hierbij lijken 
evenals in vorige eeuwen vooral de dekzandopduikingen aantrekkelijke locaties voor nieuwe boerderijen te zijn 
geweest. Daardoor zijn veel boerderijen relatief ver weg van de rechte verbindingswegen wegen gelokaliseerd.  
 
De belastbare opbrengst per hectare was in Nijbroek ten opzichte van de nabijgelegen broekgebieden buiten 
de polder hoger, hetgeen iets zegt over de kwaliteit van de grond in Nijbroek. Vooral het verschil in belastbare 
opbrengst tussen Nijbroek en de Emster- en Eper broekgebieden is tekenend. De meeste percelen in het 
Emster- en Eper broekgebied hebben een lage klasse aanduiding van 4 of 5 en waren allen als weiland in 
gebruik. We moeten hier waarschijnlijk eerder denken aan een drassig stuk grond dat niet voor andere doelen 
ingezet kon worden dan wat extensieve beweiding. De percelen in Nijbroek hebben veelal klasse 1 of 2, soms 3 
en konden naast weiland ook in gebruik zijn als hakhout, bouwland en boomgaard. Nijbroek lag ook iets hoger 
dan de westelijk gelegen broekgebieden (afb. 3.15, 3.16, 3.17). 
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AFBEELDING 3.16 | DE BELASTBARE WAARDE VAN DE GROND IN DE EMSTER-EPER BROEKGEBIEDEN WAS 
AANMERKELIJK LAGER DAN DE GROND IN NIJBROEK. HIERUIT BLIJKT DAT DE GROND IN NIJBROEK  GESCHIKTER 
WAS VOOR AGRARISCHE DOELEINDEN DAN HET OMLIGGENDE GEBIED. DE OORZAAK HIERVAN LIGT 
ONGETWIJFELD IN DE GESCHIEDENIS VAN DE AFWATERING VAN NIJBROEK. VANAF DE BEGINPERIODE WAS DE 
AFWATERING VAN DE REGIO TEN WESTEN EN ZUIDEN VAN NIJBROEK GERICHT OP HET DROOG HOUDEN VAN DE 
POLDER NIJBROEK, DESNOODS TEN KOSTE VAN ANDERE GEBIEDEN. DE BLAUW GEKLEURDE PERCELEN LIGGEN 
IN HET EMSTERBROEK EN VALLEN IN KLASSE 4 EN 5. DE GELE EN GROENE PERCELEN IN NIJBROEK VALLEN IN 
KLASSE 1 EN 2, WAARVOOR EEN HOGER BELASTINGTARIEF GOLDT. DE PERCELEN IN HET EMSTERBROEK ZIJN 
OOK AANMERKELIJK SMALLER DAN DE PERCELEN IN NIJBROEK. DE PERCELEN WERDEN GESCHEIDEN DOOR 
SLOTEN EN GREPPELS, WAARVAN ER IN HET EMSTERBROEK BLIJKBAAR VEEL MEER NODIG WAREN. BRON: 
KADASTER 1832 
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AFBEELDING 3.17 | OP DEZE DOORSNEDE VAN HET POLDERDISTRICT VELUWE UIT 1879 IS TE ZIEN DAT HET 
MAAIVELD VAN NIJBROEK (RECHTERKANT) 85 CENTIMETER HOGER LIGT DAN HET EMSTER BROEKGEBIED 
(LINKERKANT). HET EMSTER BROEKGEBIED KREEG KWELWATER VAN DE VELUWE TE VERWERKEN. DAARNAAST 
STROOMDEN WETERINGEN EN SLOTEN AFKOMSTIG UIT DE VECHT EN APELDOORN LANGS DIT GEBIED. 
KLAARLBIJKELIJK STAGNEERDE HET WATER IN DE KOM VAN DIT BROEKGEBIED. DOOR DE GOEDE BEKADING 
EN WETERINGEN VAN NIJBROEK BLEEF DEZE POLDER GROTENDEELS VRIJ VAN GEBIEDSVREEMD WATER EN 
HADDEN DE EMSTER EN EPER BROEKGEBIEDEN HIERONDER TE LIJDEN. HET FEIT DAT NIJBROEK IETS HOGER 
LIGT IS WELLICHT OOK TE DANKEN AAN DE VOORKEURSBEHANDELING VOOR NIJBROEK WAT BETREFT 
AFWATERING. IN DE EERSTE EEUWEN VAN DE GESCHIEDENIS VAN DE POLDER NIJBROEK OVERSTROOMDE DE 
IJSSEL NOG REGELMATIG, WAARBIJ NIJBROEK EEN OVERSTROMINGSVLAKTE WERD. HET WATER WERD 
WELLICHT JUIST DOOR DE GOEDE BEDIJKING LANGER VASTGEHOUDEN IN HET GEBIED, WAARBIJ KLEIDEELTJES 
KONDEN BEZINKEN EN ZO VEROORZAAKTEN DAT DE POLDER IETS HOGER KWAM TE LIGGEN TEN OPZICHTE 
VAN DE AANGRENZENDE BROEKGEBIEDEN. BRON TEKENING: GA, TOEGANGSNUMMER 0039, INV. NR. 12808 

AFBEELDING 3.18 | OOK DE KAART UIT 1812 LAAT ZIEN DAT HET GEBIED TEN WESTEN VAN DE VELUWSE 
WETERING AANMERKELIJK NATTER WAS DAN DE PERCELEN IN NIJBROEK. EEN NAT GEBIED IS OP DEZE KAART 
AANGEGEVEN DOOR DE ARCERING. BRON: DE MAN, 1812 
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Bouwland Grasland Hakhout en bos

Boomgaard Opgaande bomen Rietveld

Water Wegen Erf,tuin, gebouwen

AFBEELDING 3.19 | DIAGRAM VAN HET GRONDGEBRUIK IN NIJBROEK IN 1832. TEN OPZICHTE VAN DE VORIGE 
EEUW HEEFT EEN GROOT PERCENTAGE VAN HET AKKERLAND PLAATSGEMAAKT VOOR HAKHOUTPERCELEN. 
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3.7 SYNTHESE 

In dit hoofdstuk is de geschiedenis van Nijbroek van vijf eeuwen beschreven. Voor een duidelijk overzicht van 
de geschiedenis wordt elke periode apart toegelicht. 

MIDDELEEUWEN 

In de 14e eeuw waren grote gedeelten van de polder al in gebruik genomen door boeren, maar waarschijnlijk 
werd er ook nog voortgewerkt aan de ontginning. Uit de bronnen blijkt dat er zowel bouwland als hooiland was 
met haver als voornaamste gewas. Hoe de verhoudingen tussen grasland en bouwland in deze periode waren 
is niet precies te zeggen. Aannemelijk is dat het grootste gedeelte uit bouwland bestond. Uit onderzoek in 
andere broekontginningen met een soortgelijke ondergrond als Nijbroek is gebleken dat gedurende de eerste 
40 tot 60 jaar na ontginning de bodem nog zeer vruchtbaar was. Bemesting van de percelen of rotatie in 
gewassen was aanvankelijk niet nodig. De doorgaande bedijking langs de IJssel, die in dezelfde periode werd 
voltooid, heeft voor een drogere polder gezorgd. Na verloop van tijd zal de stroomgeul van de IJssel echter 
hoger zijn komen te liggen waardoor overstromingen van Nijbroek weer frequenter werden. De boerderijen 
werden op kunstmatige heuvels gebouwd en zo dichtbij mogelijk de polderdijken en buitenkades. In de 
beginperiode waren vooral ondernemende lieden en investeerders de gebruikers van de grond. Vanaf de 16e 
eeuw zien we dat kerkelijke instellingen een enorme hoeveelheid bezittingen hebben vergaard dankzij gunsten 
van hertogen. Het Arnhemse klooster Monnikhuizen was grootgrondbezitter geworden in Nijbroek, met 
midden in de polder een eigen spieker waar graanvoorraden in werden opgeslagen. Ook waren er andere 
kloosters die aanzienlijke hoeveelheden grond hadden verworven. Monnikhuizen inde de betalingen van de 
tijnsplichtig grond binnen de polder. Tijdens de Reformatie die op de Veluwe eind 16e eeuw werd ingezet zijn 
de Rooms Katholieke goederen geconfisqueerd waarbij een inventarisatie is opgemaakt van de goederen in 
Nijbroek. Per eigenaar werden de pachters en de hoeveelheid grond genoemd. Voor het klooster Nazareth is 
onderscheid gemaakt tussen weiland en bouwland. Iets minder dan de helft van het bezit van dit klooster 
bestond uit akker. Voor de andere kerkelijke goederen is in de lijsten geen onderscheid gemaakt tussen 
weiland en akker. 336 morgen grond stond geregistreerd onder Monnikhuizen. Dit staat gelijk aan ongeveer 21 
hoeven.  
 

17E EEUW 

De 17e eeuwse Verpondingskohieren vormen de basis voor deze paragraaf. De kohieren bevatten informatie 
over eigenaren, pachters, grondgebruik en bebouwing. Alle eigenaren en gebruikers binnen de polder Nijbroek 
worden in deze lijsten genoemd, dus niet alleen de kerkelijke instellingen. 44% van de verantwoorde 
oppervlakte in de kohieren was in 1648 in bezit van kerkelijke instellingen. In totaal waren er 17 kerkelijke 
instellingen die bezit hadden in Nijbroek. Monnikhuizen had bijna een vijfde van het totaal in Nijbroek in bezit. 
Iets minder dan de helft van het areaal bestond in dit jaar uit bouwland. De andere helft bestond uit grasland. 
Een klein gedeelte waren boomgaarden en twijgwaarden. Naast het kerkelijk bezit waren er een dozijn 
eigenaren van één hoeve of groter niet verbonden aan kerkelijke instellingen. Dit betroffen voornamelijk 
bestuurders, adellijke families en rijke investeerders. 

18E EEUW 

Halverwege de 18e eeuw is een lijst opgesteld waarin belastingbetalende eigenaren en hun bezittingen binnen 
de polder werden geteld. Hieruit blijkt dat ongeveer driekwart van de huishoudens leefde van de landbouw. 
Onderscheid in bouwland, grasland en andere gebruiksvormen in deze lijsten niet gemaakt. De grotere 
bedrijven hadden meestal meer kinderen of meer knechten dan de kleinere bedrijven. Vergeleken met andere 
dorpen waren er veel tappers, oftewel herbergiers en kasteleins. Daarnaast waren er timmermannen, 
schoenmakers, een smid, kleermaker en een dominee. Ten opzichte van een eeuw eerder zijn er veertien 
bebouwde locaties toegevoegd in de polder. De ontwikkeling van landbouwtechnieken maakten mogelijk dat 
dezelfde oppervlakte grond intensiever gebruikt kon worden. Zo ontstond er meer ruimte voor boerderijen. 
Die nieuwe boerderijen werden katersteden werden genoemd. In de 18e eeuw waren de meeste katersteden 
als bedrijf nog veel kleiner dan de zogenaamde hele erven en driedelingen, maar dit zou in de volgende eeuw 
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veranderen. Deze ontwikkelingen betekenden een versnippering van veel van de oorspronkelijke hoeven van 
16 morgen groot.  
 

19E EEUW 

In de 19e eeuw is hakhout als nieuwe gebruiksvorm in de polder verschenen. 20% van de oppervlakte bestaat 
uit hakhout. Het hakhout is in de plaats gekomen voor een gedeelte bouwland. De boerderijen die in deze 
periode zijn verschenen staan, op een uitzondering na, binnen de bestaande lijnstructuren langs de 
polderdijken en kades en verbindingswegen. Het kerkelijk bezit is min of meer uit de registers verdwenen en 
heeft plaats gemaakt voor particuliere grootgrondbezitters, grote en kleine boeren.  
 

VIJF EEUWEN NIJBROEK 

Gedurende vijf eeuwen heeft de polder veranderingen op verschillende vlakken doorgemaakt, maar niet alle 
veranderingen waren even zichtbaar. In de beginperiode was het grootste gedeelte nog bouwland. Later 
verschoof dit naar een min of meer evenwichtige verhouding tussen grasland en bouwland die tot de 19e eeuw 
zou aanhouden. Toen maakte bouwland plaats voor hakhout. De hoeveelheid boerderijlocaties is in de loop 
van de eeuwen gegroeid, maar niet zo explosief als in gebieden buiten de polder. Tussen 1648 en 1832 is het 
aantal boerderijen toegenomen van 64 tot 95. De toename bestond vooral uit de bouw van katersteden die 
door het versnipperende grondbezit en intensievere landbouwmethoden ontstonden. Ze werden gebouwd 
binnen de bestaande bebouwingslinten. De woonkern van Nijbroek is wat omvang betreft in deze periode 
nauwelijks toegenomen. Een aantal boerderijen binnen de polder, waaronder enkele katersteden, zijn in de 
loop van de eeuwen kapitale boerderijen geworden. De waterhuishouding van de regio is vanaf de ontginning 
gericht op het drooghouden van de polder. Water dat voorheen door het komgebied van Nijbroek stroomde 
werd nu omgeleid door de weteringen aan de buitengrenzen. Dit ging ten koste van andere gebieden, met 
name de Emster en Eper broekgebieden. De oorspronkelijke structuren van de percelen zijn tussen de 
ontginningsperiode en de 19e eeuw nauwelijks gewijzigd. 
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AFBEELDING 3.20 | VERDELING IN GRONDGEBRUIK IN 1648 EN 1832 
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AFBEELDING 3.21 | ONTWIKKELING IN VASTE GOEDEREN TUSSEN 1648 EN 1832 IN NIJBROEK. DE 
OMSCHRIJVINGEN VAN ERVEN VERSCHILLEN PER BRON, WAARDOOR HET LASTIG VERGELIJKEN IS. TOCH IS HET 
MOGELIJK OM GROTE LIJNEN DE ONTWIKKELING TE VOLGEN.  
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HOOFDSTUK 4: SYNTHESE 

Hoofdthema van het in deze scriptie gepresenteerde onderzoek was de lange termijnontwikkeling van 
landschappelijke patronen, structuren en elementen in de Gelderse polder Nijbroek. Daarbij is allereerst de 
landschapsontwikkeling tot en met de periode van de middeleeuwse ontginning onderzocht, vervolgens de 
bewoning, waterhuishouding, landbouw en het cultuurlandschap zoals die zich tussen 1328 en 1832 
ontwikkeld hebben. In dit hoofdstuk zullen de hoofdlijnen van beide perioden worden geschetst (par. 4.1), 
vervolgens zal worden bekeken welke landschappelijke structuren en elementen uit het verleden nog in het 
tegenwoordige landschap te herkennen zijn (par. 4.2) en tot slot ook enkele aanbevelingen voor nader 
onderzoek worden gedaan (par. 4.3). 
 

4.1 LANDSCHAPPELIJKE ONTWIKKELING IN NIJBROEK 

Een tijdlijn is een geschikt middel om de ontwikkelingen inzichtelijk te maken die tot de huidige 
verschijningsvorm van de polder Nijbroek hebben geleid. Door verschillende aspecten onder elkaar te plaatsen 
kunnen de ontwikkelingen zowel in tijd als in ruimte worden gevolgd. De belangrijkste landschapsvormende 
aspecten zijn in de tijdlijn verwerkt. Op de horizontale as zijn de tijdvakken geplaatst. De bovenste balk zijn 
geologische tijdvakken en de balken daaronder zijn de antropogene tijdvakken. De lengte van de tijdbalken is 
chronologisch opeenvolgend maar niet op schaal. Dat wil zeggen dat de tijdvakken voorafgaand aan de 
ontginning sterk zijn ingekort. Dit is gedaan om zoveel mogelijk relevante ontwikkelingen te kunnen plaatsen in 
het schema.
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AFBEELDING 4.1 RECONSTRUCTIE 
VAN HET LANDSCHAP IN NIJBROEK 
OP DRIE MOMENTEN: HET 
NATUURLIJKE LANDSCHAP VAN DE 
POLDER VOORAFGAAND AAN DE 
ONTGINNING (A), DE SITUATIE IN DE 
MIDDELEEUWEN (B) EN DE SITUATIE 
IN 1832 (C).  

DE STIPPELLIJNEN OP A GEVEN 
VERMOEDELIJKE BEEKLOPEN AAN. 
DE DOORSCHIJNENDE BOERDERIJEN 
OP B GEVEN MOGELIJKE 
BOERDERIJLOCATIES AAN.  

A B 

C 
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4.2 RELICTEN IN HET HUIDIGE LANDSCHAP 

In deze paragraaf wordt beschreven welke landschapsrelicten tegenwoordig in de polder te vinden zijn. 
Dezelfde aspecten komen aan bod als die in de tijdlijn zijn beschreven (par. 4.1). Bij elk aspect wordt een 
beschrijving gegeven van de aanwezige relicten, ondersteund door beeldmateriaal. Aan het eind van de 
paragraaf volgt een kaart waarop de nog zichtbare relicten ingetekend zijn. Op de kaart is gebruik gemaakt van 
gekleurde vlakken, lijnen en symbolen. Door de veelheid aan relicten is het noodzakelijk geweest om een 
selectie te maken. Niet alle aanwezige relicten zijn op de kaart te zien. Belangrijkste overwegingen bij de keuze 
om een relict wel of niet op de kaart op te nemen zijn de relatieve zichtbaarheid van het relict en de ouderdom 
ervan. Bij de weergave van de historische percelenstructuur en houtranden op de percelen speelt mee dat 
deze in de polder zeer talrijk zijn. Bovendien zijn alle historische groenstructuren in de polder recent op kaart 
gezet.148  
 
Op de kaart zijn twee vensters ingetekend waarbinnen de historische perceelstructuren en de historische 
groenstructuren zichtbaar zijn gemaakt. Hierbij is gebruik gemaakt van de kaart van de Man uit 1812, de 
huidige topografische kaart, een recente luchtfoto en beperkt veldwerk. Om de ouderdom van een 
groenstructuur te kunnen bepalen is uitgebreider veldwerk gecombineerd met historisch kaartonderzoek 
noodzakelijk. De weergegeven structuren op de kaart in deze paragraaf geven een indruk van de mate waarin 
de structuren bewaard zijn gebleven.  
  

                                                           

148 Keunen, Willemse, & Ro, RAPPORT 3030 - Erfgoed in de gemeente Voorst, i.v., kaartbijlage 4, cultuurhistorische  
kenmerkenkaart.   
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GRONDGEBRUIK 

De polder Nijbroek is sinds de ontginning in agrarisch gebruik geweest en is dat voor het grootste gedeelte 
tegenwoordig nog. Door de eeuwen heen zijn er akkers met aanvankelijk haver en later ook andere gewassen 
geweest. Daarnaast was grasland de voornaamste gebruiksvorm. Tegenwoordig zijn grasland en akkers nog de 
meest voorkomende gebruiksvormen, al worden er nauwelijks nog graangewassen anders dan maïs verbouwd. 
Van de twijgweerden die in de 17e en 18e eeuw tijd aanwezig waren resteert niets meer. Bij sommige 
boerderijen met boomgaarden die al op de kaart van de Man uit 1812 en de minuutplans van 1832 voorkomen 
staat op dezelfde plek nog steeds een boomgaard. Dit komt voor bij de Boerdam, de Ziel, Mommenhoeve, 
Blanke mate, Het Hoge Huis en anderen. Van de percelen die in de 18e en 19e eeuw zijn omgevormd tot 
hakhoutbos resteren verspreid in de polder nog relicten, waarvan een enkele de oorspronkelijke 
hakhoutstobben nog bevat (afb. 4.1). Toen de hakhoutbossen rond de jaren dertig van de 20e eeuw verdwenen 
uit het landschap, bleven op veel perceelsranden elzensingels, knotwilgen en hagen over. Op veel plekken in de 
polder zijn deze elementen verdwenen en tegenwoordig resteren verspreid nog enkele solitaire knotwilgen en 
doorgeschoten elzen. Er zijn echter ook gedeelten waar deze groene elementen nog wel als lijnstructuren te 
herkennen zijn.  
 
Kernkwaliteiten: landbouw is vanaf ontginning de enige vorm van grondgebruik geweest en is nog altijd de 
belangrijkste drager van de Polder Nijbroek. Het agrarische cultuurlandschap en bijbehorende 
grondgebruiksvormen is daarom ook heden ten dage een belangrijke kernkwaliteit van deze polder. Historische 
hakhoutpercelen, hoogstamboomgaarden en houtranden vormen waardevolle cultuurhistorische relicten van 
het vroegere grondgebruik.  
 

AFBEELDING 4.2 | VERSPREID IN DE POLDER ZIJN BOSTERREINEN TE VINDEN DIE AFKOMSTIG ZIJN VAN DE 
19E EEUWSE HAKHOUTCULTUUR. ENKELE STOVEN IN DIT BETREFFENDE TERREIN TEN ZUIDEN VAN DE 
VAASSSENSEWEG EN TEN WESTEN VAN DE ZEEDIJK ZIJN VAN ZEER HOGE LEEFTIJD. HET IS GOED MOGELIJK 
DAT DIT DE OORSPRONKELIJKE HAKHOUTSTOVEN ZIJN. (EIGEN FOTO). 
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INFRASTRUCTUUR 

Bij de ontginning van de polder is over de lengte van het broekgebied de Middendijk aangelegd, met 
erbovenop een weg. Dwars op deze as zijn de percelen aangegraven. De woonkern van Nijbroek en enkele 
ontginningshoeven liggen langs deze weg. De Middendijk is binnen de polder tegenwoordig nog een 
belangrijke weg maar is geen onderdeel van een belangrijke verbindingsroute. Dwars in de polder ligt een oude 
Hanzeweg die Elburg met Deventer verbond (afb. 4.2). In Nijbroek heet dit tegenwoordig de Vaassenseweg en 
dit is een Provinciale weg (N-792). De wegen op de dijken rondom de polder zijn lokale verbindingsroutes. De 
wegen op de dijken aan de oost- en noordzijde van de polder voor een groot gedeelte nog steeds half- of 
onverhard. Binnen de polder zijn in de loop van de eeuwen op de perceelranden landbouwpaden omgevormd 
tot lokale verbindingswegen; De Korte en Benedenste Kruisweg, Breestuk en de Wellerweg zijn hier 
voorbeelden van. Het wegennet in Nijbroek is vergeleken met andere gebieden in de regio al eeuwenlang 
hetzelfde. Bestaande wegen zijn wel breder gemaakt of doorgetrokken. De moderne wegen zijn aangelegd 
binnen de historische structuren. Sommige wegen zijn onverhard gebleven.  
 
 
Kernkwaliteiten: de middeleeuwse Middendijk, de voormalige Hanzeweg ter plekke van de Vaassenseweg, de 
dijken rond de polder als ook de onverharde lokale verbindingswegen in de polder vormen belangrijke 
cultuurhistorische relicten van de historische infrastructuur en daarmee ook een belangrijk kernkwaliteit van 
de polder Nijbroek. 

AFBEELDING 4.3 | DE OORSPRONKELIJKE AFMETINGEN VAN DE PERCELEN VAN 55-61 METER BIJ 2375-2390 
METER ZIJN TIJDENS DE ONTGINNING IN DE 14E  EEUW BEPAALD. DEZE AFMETINGEN ZIJN OP VEEL PERCELEN 
BINNEN DE POLDER NOG TERUG TE VINDEN. HET KOMT OOK VOOR DAT PERCELEN BIJ ELKAAR ZIJN GEVOEGD. 
OP ENKELE PLAATSEN IS DE OUDE PERCELENSTRUCTUUR IN DE LOOP VAN DE EEUWEN INGRIJPENDER 
GEWIJZIGD. DE GROENE STRUCTUREN OP DE PERCEELSRANDEN OP BOVENSTAANDE FOTO ZIJN NOG INTACT EN 
KOMEN OP ZIJN LAATST UIT DE 19E EEUW. ZE HEBBEN ALS VEEKERING EN ALS GERIEFHOUT GEDIEND. OP VEEL 
ANDERE PLAATSEN ZIJN DEZE STRUCTUREN AAN HET AFTAKELEN EN VERDWIJNEN LANGZAAMAAN UIT HET 
LANDSCHAP (BEWERKING VAN EEN FOTO VAN Y. GERRITS) 
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PERCELERING 

Een gedeelte van de percelenstructuur binnen het hoofdblok van de oorspronkelijke ontginning is op 
hoofdlijnen nog intact, inclusief de historische maatvoering van ongeveer 61 meter bij 2388 meter (afb. 4.2). 
Als we verder inzoomen valt echter op dat er toch al veel gewijzigd is aan de structuren. Veel percelen zijn in de 
loop van de eeuwen samengevoegd, waarbij de sloot eerst is verlegd en later gedempt. Dit is voor het eerst 
zichtbaar op de kaart van de Man uit 1812. Blijkbaar was toen al een stap gezet in herstructurering van 
percelen. In veel gevallen zijn de smalle, rechte percelen ingekort en tot bredere blokken gemaakt. Toen in de 
20e eeuw het hakhout verdween en de percelen weer als weidegrond in gebruik werden genomen is de 
structuur van de hakhoutpercelen overgenomen. In de loop van de 20e eeuw zijn bij herverkavelingen nog 
enige sloten gedempt en zijn nieuwe sloten dwars op de voormalige richting gegraven, waardoor de 
oorspronkelijke structuur hier verloren is gegaan (afb.4.3). In de gebieden buiten het hoofdblok, de Geer en 
Bovenbroek, was de structuur van de percelen altijd al onregelmatig van vorm. Ten opzichte van de 19e eeuw is 
de structuur op hoofdlijnen niet ingrijpend gewijzigd.  
 
Kernkwaliteiten: voor het merendeel is de historische structuur ten opzichte van 1812 intact gebleven. 
 

BEWONING 

De oudste boerderijen zijn aan de Middendijk en aan de polderomgrenzende dijken gelegen. Waar de dijk de 
dekzandruggen raakt zijn boerderijen gebouwd, in het gebied ertussen nauwelijks. De boerderijen uit de 
beginfase van de polder zijn allemaal gebouwd op de iets hoger gelegen dekzandruggen binnen de polder. De 
meeste zijn georiënteerd op de verbindingswegen. Enkele boerderijen waren juist helemaal niet op een weg 
gericht, zoals de tegenwoordig zo genaamde boerderij “de Poterijen”. De naam komt uit de 19e eeuw en 
verwijst naar de met bomen begroeide percelen rondom de boerderij. Deze boerderijlocatie stamt uit de 

AFBEELDING 4.4 | BIJ DE WELLERWEG EN DE MIDDENDIJK IS ZICHTBAAR HOE DE STRUCTUUR VAN DE 
PERCELEN IN 200 JAAR TIJD IS GEWIJZIGD. IN DE 19E EEUW WAREN SOMMIGE PERCELEN AL INGEKORT EN 
BREDER GEMAAKT. NA VERDWIJNING VAN HET HAKHOUT ZIJN VERVOLGENS NOG MEER PERCELEN 
GEHERSTRUCTUREERD IN DEZE NIEUWE RICHTING. EEN RESTANT VAN DE HAKHOUTCULTUUR DIE 
GEDURENDE DE 19E EEUW EN EEN DEEL VAN DE 20E EEUW AANWEZIG WAS IN DE POLDER RESTEERT HIER 
NOG. OOK OP ANDERE PLEKKEN IN DE POLDER ZIJN NOG RESTANTEN HAKHOUT TERUG TE VINDEN. OP DE 
AFBEELDING RECHTS ZIJN DE HUIDIGE PERCEELSGRENZEN MET ZWARTE STIPPELLIJNEN AANGEGEVEN. DE 
PERCEELSGRENZEN UIT 1812 MET RODE STIPPELLIJN. 
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middeleeuwen. Het is gebouwd op een dekzandopduiking precies tussen de Middendijk en de Veluwse dijk in, 
op ruim een halve kilometer van de weg. Vanaf de 17e eeuw verschijnen meer boerderijen buiten de oude 
patronen. Dit betreffen met name katersteden die aan de dijk tussen de bestaande boerderijen gebouwd zijn. 
Er zijn echter ook katersteden gebouwd op geïsoleerdere plekken in de polder die voorheen niet bebouwd zijn 
geweest. Deze bouwlocaties hebben geen relatie tot dekzand. De steeds verbeterende afwatering van de 
polder heeft het ongetwijfeld mogelijk gemaakt dat na verloop van tijd ook hier gebouwd kon worden. De 
katersteden zijn als boerenbedrijf vanaf de tweede helft van de twintigste eeuw weer verdwenen. De 
woonhuizen bleven in veel gevallen wel staan. Veel van de oude boerderijen en katersteden zijn tegenwoordig 
geen onderdeel meer van een boerenbedrijf, maar worden als woonhuis gebruikt. Op de boerderijen die in 
gebruik zijn gebleven is in de afgelopen decennia flinke schaalvergroting toegepast. De meeste boerderijen zijn 
veehouderijen met grote stallen. In recente jaren zijn ook enkele agrarische bedrijven gebouwd op nieuwe 
locaties. op de vroegste boerderijlocaties, en de later ontstane, staan ook tegenwoordig nog (woon-) 
boerderijen. In de loop van de negentiende, twintigste eeuw en eenentwingste eeuw zijn nieuwe locaties in de 
polder gekozen om boerderijen te vestigen. De woonkern Nijbroek breidt zich sinds de 20e eeuw voor het eerst 
in de geschiedenis van de polder uit. 
 
Kernkwaliteiten: historische bewoningslocaties zijn bewoond gebleven. Dit geldt voor alle bekende historische 
boerderijlocaties. Historische bewoningspatroon op hoofdlijnen intact gebleven. 
 
 

  

AFBEELDING 4.5 | MEN BOUWDE BIJ VOORKEUR OP DE DEKZANDRUGGEN. OP BOVENSTAANDE FOTO ZIJN DE 
DEKZANDRUGGEN MET ZWARTE STIPPELLIJN WEERGEGEVEN, HISTORISCHE BOERDERIJEN MET RODE 
SYMBOLEN. OP DE DEKZANDRUG LINKS IS NET BUITEN BEELD OOK EEN BOERDERIJ VAN VÓÓR 1700. DE MEESTE 
BOERDERIJEN OP DEKZANDRUGGEN HEBBEN EEN MIDDELEEUWSE OORSPRONG. SINDS HALVERWEGE DE 19E 
EEUW ZIJN OOK BOERDERIJLOCATIES VERSCHENEN BUITEN DE DEKZANDRUGGEN. DE VERBETERDE AFWATERING 
VAN DE POLDER HEEFT DIT MOGELIJK GEMAAKT (BEWERKING VAN EEN FOTO VAN Y. GERRITS). 
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WATERHUISHOUDING 

Tijdens de ontginning van Nijbroek zijn ingrijpende maatregelen uitgevoerd om de polder droog te maken. De 
natuurlijke beken die oorspronkelijk door Nijbroek hebben geslingerd verdwenen en er werden weteringen 
gegraven zodat het water buiten Nijbroek om geleid kon worden. Deze middeleeuwse aanleg van de buitenste 
weteringen heeft tegenwoordig nog dezelfde vorm en functioneert nog op dezelfde wijze. Op enig moment is 
de Nijbroekse wetering gegraven. Deze wetering is tussen de 19e eeuw en tegenwoordig gefaseerd 
rechtgetrokken, waardoor niet langer gebruik wordt gemaakt van de rechte kavelsloten. Dit is de enige 
wetering die binnen de polder is gegraven. Dwars in de nattere percelen zijn na verloop van tijd greppels en 
sloten gegraven om het water richting de weteringen te kunnen leiden. Op zeker moment werden dit bij 
opdelingen van percelen ook de grenzen waarop singels en hagen werden aangelegd. Op drogere percelen zijn 
in sommige gevallen juist sloten gedempt omdat deze overbodig waren geworden door de algehele verbeterde 
afwatering die in de loop van de eeuwen is bewerkstelligd in de polder. Op deze manier zijn veranderingen in 
de waterhuishouding de oorzaak van wijzigingen in het landschap. 
 
Kernkwaliteiten: sporen van een geul van een natuurlijke beek zijn bij de Geer herkenbaar. Verder oostwaarts 
in de polder is de geul als microreliëf in het terrein te volgen (afb. 2.9, 2.11). De in de middeleeuwen gegraven 
weteringen die de polder omgrenzen functioneren nog. Historische systeem van afwatering is op hoofdlijnen 
intact gebleven.  
 

  

AFBEELDING 4.6 | DEZE BOERDERIJ IS GELEGEN IN DE HOEK TUSSEN DE ZEEDIJK EN DE VAASSENSEWEG. HET IS 
EEN PROMINENT VOORBEELD VAN EEN 21E EEUWSE BOERDERIJ OP EEN NIEUWE LOCATIE (FOTO Y. GERRITS).  
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ONDERGROND 

Op het zand en grind dat in het Pleistoceen de vaste basis heeft gevormd ontstond vanaf het Holoceen 
broekveen, waar traag slingerende beekjes doorheen stroomden. Toen de huidige IJssel ontstond, en haar 
stroomrug steeds hoger werd, is door overstromingen het veen geërodeerd en werd in de komgronden klei 
afgezet. Nijbroek is een komgebied dat met klei is bedekt. De plekken waar dekzandafzettingen in de 
ondergrond aanwezig zijn liggen iets hoger in het overigens vlakke landschap.  
 
Kernkwaliteiten: het met klei bedekte dekzandreliëf is intact gebleven. In de vorm van microreliëf en 
kavelsloten is de loop van een natuurlijke beek herkenbaar in het terrein.  
 

 

 

AFBEELDING 4.7 | DE GROOTE WETERING LIGT NET ALS ALLE ANDERE OMGRENZENDE WETERINGEN AAN DE 
BUITENZIJDE VAN DE POLDER. BIJ DE ONTGINNING VAN DE POLDER KREEG NIJBROEK EEN VOORRANGSPOSITIE 
BINNEN DE WATERBEHEERSING VAN DE REGIO. AL HET WATER UIT DE OMGEVING MOEST OM NIJBROEK HEEN 
WORDEN GELEID (EIGEN FOTO). 
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4.3 AANBEVELINGEN VOOR VERVOLGONDERZOEK 

 
Tijdens dit breed opgezette onderzoek is een groot scala aan bronnen gevonden die van wisselend nut zijn 
gebleken bij de beantwoording van de onderzoeksvragen. De breedte van het onderzoek is tevens de reden dat 
sommige bronnen slechts beperkt zijn onderzocht. Nadere bestudering van deze bronnen kan vermoedelijk 
een nuttige bijdrage leveren aan het landschapshistorisch onderzoek van Nijbroek. Hierna volgen enige 
mogelijkheden voor vervolgonderzoek. Er zullen ongetwijfeld meer mogelijkheden zijn om door middel van 
interdisciplinair onderzoek meer over de Nijbroek te weten te komen. 
 
Archivalia 
Tijdens het onderzoek is geen gebruik gemaakt van bronnen uit de 15e eeuw en eerder, omdat deze al vrij 
uitvoerig zijn onderzocht door Borger et al.. Het is niet uitgesloten dat dit middeleeuwse archiefmateriaal nog 
meer informatie kan verschaffen over de toenmalige grondbezitverhoudingen in Nijbroek. Het 16e-eeuwse 
tijnsregister, de 17e-eeuwse verpondingskohieren en de 18e-eeuwse ‘Lijsten van Cedulle’ zijn alle 
belastingregisters die waardevolle informatie bevatten over de hoogte van belastingaanslagen die moest 
worden afgedragen voor grondbezit en/of roerende goederen binnen het huishouden. Bij onderhavig 
onderzoek zijn de verschuldigde bedragen niet geanalyseerd. Het zou tot interessante ontdekkingen kunnen 
leiden als de bedragen gerelateerd aan de genoemde hoeveelheden grond en roerende goederen geanalyseerd 
worden. Hetzelfde kan worden gedaan met de kadastrale gegevens van 1832. De registers van omliggende 
dorpen kunnen worden geanalyseerd om een beeld te verkrijgen van gemiddelde bedrijfsgrootte, aangezien 
inwoners van Nijbroek in meerdere dorpen grond kon bezitten. Door dit te onderzoeken kan ook meer 
duidelijk worden over de sociaaleconomische verhoudingen in de regio. De onderzochte archiefbronnen in 
onderhavig onderzoek verschaffen niet veel informatie over de gewassen die werden verbouwd. Mogelijk is in 
andere archiefbronnen meer informatie te vinden over soorten gewassen. Vanaf de Reformatie zijn de 
kerkelijke bezittingen in de polder in rap tempo afgenomen. In de 19e eeuw had de kerk geen bezittingen meer 
in de polder. Het zou interessant kunnen zijn om uit te zoeken hoe dit in de polder in zijn werk is gegaan, en 
wie hiervan hebben geprofiteerd.  
 
Veldnamen 
Omdat van vóór de 19e eeuw geen topografisch kaartmateriaal van Nijbroek bekend is, kan nader onderzoek 
van veldnamen een gedetailleerder beeld geven van perceelgebruik in de polder voor deze periode. De 
veldnaam ‘eendenkooi’ bij de Monnikensteeg duidt erop dat een eendenkooi in de polder aanwezig is geweest, 
maar op kaarten en in de onderzochte archiefbronnen komt deze naam niet voor. Mogelijk kunnen andere 
archiefbronnen een antwoord geven op de vraag of hier ooit een eendenkooi heeft gestaan.  
 
Waterhuishouding 
Op enig moment is de Nijbroekse wetering gegraven. Dit is vermoedelijk pas ruim na de ontginning van de 
polder gedaan. Om meer inzicht in de geschiedenis van de waterhuishouding van de polder te verkrijgen zou 
het interessant kunnen zijn om te weten te komen wanneer en waarom deze wetering precies is gegraven. 
 
Hakhoutbossen 
Eén relict van de hakhoutcultuur van de 18e, 19e en begin 20e eeuw is bezocht. De oude stoven in dit bos wijzen 
erop dat dit levende overblijfselen zijn van de hakhoutcultuur in Nijbroek. Het blijkt dat op meer plekken in de 
polder houtopstanden aanwezig zijn op dezelfde locaties die op oude kaarten worden aangeduid. Deze zijn nog 
niet bezocht. Historisch-ecologisch onderzoek kan hier inzicht verschaffen in precieze ouderdom en de oude 
wijze van beheer. 
 
Vergelijkend onderzoek in andere broekgebieden 
Nijbroek is door de bekendheid, herkenbaarheid en veelheid aan beschikbaar bronmateriaal een veelvuldig 
onderzocht gebied. In de omgeving zijn echter nog andere broekgebieden aanwezig die nog niet zo uitgebreid 
zijn onderzocht. Dit zijn de broekgebieden van Emst, Epe, Oene, het broek tussen Heerde en Veessen, en tot 
slot het Wapenveldse broek. Hoewel dit geen cope-ontginningen zijn is ook bij deze gebieden een 
systematische ontginning de grondslag geweest. Tussen Nijbroek en de Werverdijk bij Wapenveld is een 
onafgebroken broekgebied te onderscheiden. Onderzoek van middeleeuws bronmateriaal van deze gebieden 
kan mogelijk interessante nieuwe inzichten bieden en een completer beeld verschaffen van de ontwikkeling 
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van de broekgebieden langs de IJssel. Bovendien is er nog geen eenduidige conclusie over welke plek precies 
bedoeld werd met “Werven” in de uitgiftebrief van 1328. 
 
Onderzoek naar periode tussen 1832 en heden 
De periode tussen 1832 en niet uitvoerig betrokken bij onderhavig onderzoek. Deze periode is wel erg 
belangrijk geweest in de geschiedenis van de polder. In de late 19e eeuw zijn er bijvoorbeeld economische 
ontwikkelingen geweest die ervoor hebben gezorgd dat oude boerderijen, maar ook voorheen kleine 
keuterboeren zeer welvarend zijn geworden. Veel van de monumentale boerderijen in de polder zijn in deze 
periode gebouwd. De ruilverkaveling in de 20e eeuw is eveneens een belangrijke gebeurtenis geweest die van 
invloed is geweest op het landschap van de polder. In deze periode zijn verspreid in de polder percelen 
herverkaveld, waarbij ook egaliserende graafwerkzaamheden zijn verricht. Voor een completere beeldvorming 
is het raadzaam om deze periode uitvoerig te betrekken bij vervolgonderzoek.  
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