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Voorwoord
Komende uit een familie met een sterke affiniteit met bossen, was het geen grote verrassing toen ik mijn studietijd 
spendeerde aan de bachelor Bos- en Natuurbeheer aan Hogeschool Van Hall Larenstein. Dat ik in eerste instantie 
vooral geld wilde verdienen met het kappen van bos laat ik voor het gemak even in het midden. In de loop van 
mijn bachelor veranderde mijn kijk snel van het kappen naar het beheren en inrichten en toen mijn vader mij tij-
dens mijn diploma-uitreiking eraan herinnerde, was ik het al lang en breed vergeten. In plaats van het continu wil-
len ingrijpen begon ik mij steeds meer te interesseren voor het verleden en de vraag waarom bepaalde dingen juist 
op die plek liggen. De keuze voor een aanvullende studie in de vorm van de master Landschapsgeschiedenis aan 
de Rijksuniversiteit Groningen was dan ook snel gemaakt. De drie jaar vlogen voorbij en toen ik de kans kreeg om 
mij voor mijn masterthesis weer met mijn oude liefde bezig te houden, hoefde ik niet lang na te denken.

Hoewel de weg van het onderzoeksproces er eentje was met vele hobbels, ben ik erg tevreden over het eindre-
sultaat. Gaandeweg het onderzoek heb ik van allerlei kanten wat hulp gekregen en ben ik hun de nodige dank 
verschuldigd. Allereerst wil ik mijn hoogleraar en begeleider Theo Spek erg bedanken. Niet alleen heb je mij in 
een relatief  korte tijd veel kennis bijgebracht, maar weet je als geen ander iemand te motiveren om het beste uit 
zichzelf  te halen. Ook Jeroen Benders wil ik bij deze graag bedanken, voor het willen optreden als tweede lezer. 

Tevens gaat er dank uit naar Staatsbosbeheer Regio Noord, met in het bijzonder Jori Wolf  en Ronald Sinke. Zij 
wisten mij aan het begin van mijn onderzoek snel bij te praten over de laatste ontwikkelingen en wanneer ik iets 
nodig had werd daar altijd snel naar gehandeld. Dit heeft mij onder meer erg geholpen bij de voorbereidingen 
op het veldwerk. Met betrekking tot dit veldwerk mogen de namen van Harm Smeenge en Hans Elerie ook niet 
ontbreken. Mede door de goede planning en harde werklust konden we de veldwerkdag zeer efficiënt benutten. 
Ook wil ik mijn ouders graag bedanken voor het vergezellen tijdens het veldwerk, in het bijzonder mijn vader. 
Terwijl ik jou (hopelijk) iets bij kon brengen over de bodem brachten jouw onverwachte vondsten van wildwis-
sels en verscholen vogelnestjes altijd weer een lach op mijn gezicht. Ik heb deze veldwerkdagen met veel plezier 
doorgebracht!

Met betrekking tot de archiefwerkzaamheden ben ik veel dank verschuldigd aan het Drents Archief. Naast de 
baliemedewerkers, die mij tijdens de bezoeken van een prima service voorzagen, wil ik bij deze graag Egbert Brink 
in het bijzonder bedanken voor het snel kunnen scannen van archiefstukken op de momenten dat ik erachter 
kwam dat ik wat was vergeten. Hoewel dit misschien kleine handelingen betrof, leverde me dit gezien de reisaf-
stand al snel dagen winst op. Ook vanuit mijn vriendengroep wil ik graag enkele mensen bedanken. Als eerste An-
nemieke, die mij goed heeft kunnen helpen bij het transcriberen van enkele archiefstukken. Daarnaast Tim, voor 
de vele inhoudelijke discussies die we hebben gevoerd en voor het zorgen dat ik mijzelf  niet te vaak verloor in de 
vele details van het onderzoek. 

Als laatste, maar zeker niet de minste, ben ik erg veel dank verschuldigd aan mijn partner Ravenna. Naast het 
verzorgen van prachtige illustraties voor dit rapport, ben je buitengewoon geduldig voor me geweest op de (vele) 
momenten dat ik verzonken was in mijn werk. Ondanks dat bleef  je me altijd steunen. Ik denk dat je nu dan ook 
met plezier hoort dat het werk er eindelijk op zit. Voor nu dan. 

Erik van den Berg
Velp, februari 2015



Samenvatting
In deze rapportage is geprobeerd om meer inzicht te krijgen in de ligging en diversiteit van de historische 
bossen van het Drentsche Aa-gebied. Hoewel de essen en dorpen binnen dit Nationaal Landschap inmiddels 
uitvoerig zijn onderzocht, was er van de bosgeschiedenis van dit voorheen toch zeer bosrijke landschap nog 
erg weinig bekend. Het werd dan ook hoog tijd dat de bosgeschiedenis nader werd bestudeerd, zodat deze 
kennis kan worden toegepast in toekomstige inrichtings- en beheerplannen en –strategieën. De uitdaging ligt 
er in om zoveel mogelijk informatie te achterhalen uit een grotendeels verdwenen boslandschap. Deze kennis 
kan enkel worden vergaard door een interdisciplinaire aanpak die in deze rapportage centraal staat, waarbij 
verschillende schriftelijke en landschappelijke bronnen met elkaar zijn vergeleken en onderlinge verbanden 
aan het licht worden gebracht. Dit onderzoek is opgedeeld in vier onderzoeksthema’s, waarbij de kern bestaat 
uit het achterhalen van de verspreiding van de gebruiksbossen bij aanvang van de late middeleeuwen, de 
landschappelijke ligging en standplaats van de gebruiksbossen en het bosgebruik door de eeuwen heen. Het 
laatste onderzoeksthema, de bosgeschiedenis van het compascuum Geelbroek, dient als detailstudie om de 
geschetste theorie te toetsen.

Voordat er wordt gekeken naar het gebruik en de ontwikkeling van de verschillende bostypen, is het eerst 
noodzakelijk om een beeld te vormen van de verspreiding van de historische bossen binnen het Drentsche 
Aa-gebied. Door informatie uit het bodemarchief, veld- en plaatsnamen, historische kaarten en verspreidings-
gegevens van oude bosplanten met elkaar te vergelijken is naar voren gekomen dat de stroomdalen, met name 
de dunne veengronden langs de middenloop, aan het begin van de late middeleeuwen nog grotendeels bebost 
moeten zijn geweest. Voor de hogere zandgronden zijn alleen sterke indicaties als versnipperde bosgebieden 
waargenomen, die veelal in de omgeving van de dorpen waren gelegen. 

Uit analyse van de abiotische omstandigheden in de stroomdalen is naar voren gekomen dat de stroomdalbos-
sen hoofdzakelijk moeten hebben bestaan uit mesotroof  Elzenbroekbos, dat aan de randen van de stroomdalen 
overging in een Berken-Zomereikenbos. Vanuit de verspreiding van veldnamen is geconcludeerd dat er drie ver-
schillende gebruiksbossen aanwezig waren, te weten horsten, broeken en stokken. Hierbij duiden de horsten 
op ingewaaide dekzandkoppen, waar zich veelal een arme podzolbodem met een begroeiing van een Berken-
Zomereikenbos heeft kunnen ontwikkelen. Het droge eikenbos was een geliefde plek voor de boeren om hun 
varkens te goed te laten doen aan de gevallen mast. 

De broeken en stokken zijn vooral gebonden aan de lagere veengronden met Elzenbroekbos. In dit licht zullen de 
broeken vermoedelijk (delen van) de oorspronkelijke broekbossen hebben aangeduid, die voornamelijk werden 
beweid en benut als hakhout voor brandhout. De broeken zullen geen gesloten, maar eerder een halfopen ka-
rakter hebben gehad waarbij broekbossen werden afgewisseld met grazige vegetaties. De stokken zijn recenter 
en wijzen op een meer door de mens beïnvloed landschap van hooiland en verspreide elzenhakhoutbosjes.

Op de hogere zandgronden is er een grotere diversiteit aan bostypen aangetroffen. Op de sterk lemige gron-
den moet de middeleeuwse bosvegetatie worden gezien als een Wintereiken-Beukenbos, dat zich na kap relatief  
makkelijk kon herstellen. Deze gronden vertonen een sterke binding met de veldnaam holt. In de loop van de 
middeleeuwen en vroegmoderne tijd slonk het areaal aan holten drastisch, mede doordat de gronden zeer ge-
schikt waren om als akker te gebruiken. Op deze plekken komen vaak namen als Holtakker en Stobakker voor, 



verwijzend naar dit bosverleden. Waar de akkers aan de ene kant het bosareaal deden slinken, gebeurde hetzelfde aan de andere kant 
door schapenbegrazing. Deze begrazingsdruk zorgde voor de vorming van eikenclusters, die strubben werden genoemd. Deze strubben 
zijn in bodemkundig opzicht dan ook sterk gekoppeld aan de holten. Op de Franse kaarten van 1811 en op de historische kaarten uit 
1850 en 1900 is deze structuur van es-holt-strubben-heide bij de meeste dorpen wel zichtbaar.

De leemarme zandgronden leverden in vergelijking met de leemrijke gronden kwalitatief  slechtere bomen en konden daardoor 
nauwelijks als houtleverancier dienen. De bosvegetatie diende daardoor hoofdzakelijk als beweidingsbos voor het vee. Door het lage 
leemgehalte konden deze bossen zich echter amper herstellen, waardoor deze door de begrazingsdruk steeds opener en grasrijker werd. 
Dergelijke open en grasrijke bossen werden als loo bestempeld. Het merendeel van de loo-bossen was in de loop van de middeleeuwen al 
verdwenen, aangezien zij gemakkelijk te ontginnen waren en geschikte akkergronden opleverden. De leemarme bossen die niet werden 
ontgonnen degradeerden door de begrazingsdruk veelal in heideterreinen. Alleen de beweidingsbossen op zwaklemige gronden, die 
daarnaast relatief  ver van de dorpen aflagen, konden zich ook na de middeleeuwen nog handhaven. Deze bossen zullen waarschijnlijk 
uit een arm en open Berken-Zomereikenbos hebben bestaan. Op het historische kaartmateriaal bestonden geen van de aangetroffen 
loo-bossen nog uit bos, maar waren ze allen alsnog gedegradeerd naar heide. 

Hoewel in dit onderzoek een nieuw licht heeft geworpen op de middeleeuwse boshistorie, wat door de interdisciplinaire aanpak 
verschillende malen tot nieuwe inzichten heeft geleid, werd de diepgang van het onderzoek sterk bepaald door de aanwezigheid van 
archiefstukken en de globale invloed die de hierin genoemde gebruiksregels hebben gehad op het bostype. Om de boshistorie veel 
gedetailleerder te kunnen beschouwen, verdient het daarom aanbeveling om aanvullend paleo-ecologisch onderzoek uit te voeren. Met 
name paleo-ecologische gegevens over de historische tijd kunnen een zeer waardevolle aanvulling zijn, zodat zij kunnen worden verge-
leken met de archiefstukken over het bosgebruik en het effect hiervan op de vegetatie veel nauwkeuriger in beeld kan worden gebracht.  
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1.1 Aanleiding tot het onderzoek

In 2002 werd door de Nederlandse regering 
besloten om van het Drentsche Aa-gebied een 
van de Nationale Parken te maken. Aangezien het 
gebied zich onderscheidde van de andere Nationale 
Parken vanwege het feit dat het geen aaneengesloten 
natuurgebied is,  maar een cultuurlandschap waar 
veel boeren hun brood verdienen en ook tal van 
dorpen liggen, is er besloten om van het Drentsche 
Aa-gebied een ‘Nationaal Park met verbrede 
doelstelling’ te maken.1 Dit betekent dat naast 
natuur- en erfgoeddoelstellingen ook de toekomst 
van de landbouw en de leefbaarheid van de dorpen 
belangrijke nevendoelstellingen zijn. Uiteindelijk heeft 
dit in 2004 geleid tot het huidige Nationaal Beek- en 
Esdorpenlandschap Drentsche Aa. Bij het opstellen 
van de visie en het beleid voor het Drentsche Aa-
gebied werd gebruik gemaakt van de expertise 
van verschillende betrokkenen en organisaties, die 
samen het Overlegorgaan vormen. Onder meer 
Staatsbosbeheer, provincie Drenthe, de betrokken 
gemeenten en het waterschap Aa en Hunze behoren 
tot dit Overlegorgaan. Deze integrale benadering 
heeft in 2002 geleid tot een Beheer-, Inrichtings- en 
Ontwikkelingsplan (BIO-plan) voor de periode 2002-
2012.

Dit plan borduurt voort op het leidende beleid van 
dat moment. Destijds kwam er vanuit het Rijk meer 
aandacht voor natuur, landschap en cultuurhistorie, 
waarbij het Drentsche Aa-gebied telkens een 
prominente rol speelt. In het BIO-plan komen 
deze pijlers daardoor ook sterk naar voren.2 De 
grootste impuls voor het cultuurhistorische aspect 
werd gevormd door het zogenaamde Belvedere-
beleid (1999-2009), gebaseerd op de nota Belvedere. 
Vanuit deze nota, waarbij men richting geeft aan 
de omgang met cultuurhistorische waarden in het 
fysieke landschap, is bepaald dat de cultuurhistorische 
identiteit van een gebied sterker richtinggevend wordt 
voor de toekomstige inrichting. 

In het BIO-plan 2.0, de in 2013 verschenen opvolger 
van het oude BIO-plan, wordt er voortgeborduurd op 
deze cultuurhistorische insteek.3 Een vlakdekkende 
cultuurhistorische inventarisatie heeft uitgewezen dat 
er voornamelijk in de middenloop van de Drentsche 
Aa sprake is van hoge cultuurhistorische waarde. In de 
nieuwe beheerstrategie voor de Drentsche Aa wordt 
er dan ook ingezet op behoud en herstel van het oude 
cultuurlandschap, waarbij recht wordt gedaan aan de 
grote tijdsdiepte van het aanwezige landschap.4 

In het verleden zijn vele voorbeelden te vinden, 
waarbij men globaal literatuuronderzoek en oude 
gedachtegangen heeft vertaald naar inrichtings- 
en beheervoorstellen. Met de opkomst van het 
interdisciplinaire onderzoek en het steeds kleiner 
worden van de kennishiaten, is gebleken dat 
verschillende inrichtingsplannen in cultuurhistorisch 
waardevolle terreinen niet altijd goed recht doen 
aan deze kwaliteiten. Staatsbosbeheer heeft mede 
daardoor ook besloten om zich voor de nieuwe 
inrichting van het Drentsche Aa-gebied te laten leiden 
door uitvoerig wetenschappelijk onderzoek, gestoeld 
op een integrale en interdisciplinaire benadering.5 
Men wil eerst zeker zijn dat de ingrepen op historisch 
verantwoorde wijze gemaakt kunnen worden, alvorens 
deze daadwerkelijk uitgevoerd worden. Verschillende 
landschapseenheden (bijvoorbeeld de essen) zijn 
de laatste jaren al voorzien van dergelijk historisch 
onderzoek.6 Wat betreft de oude gebruiksbossen, 
resteren nog vele kennishiaten. Dit onderzoek beoogt 
daarom te voorzien in het verkleinen van de aanwezige 
kennishiaten met betrekking tot de middeleeuwse 
gebruiksbossen.

1.2 Afbakening van het onderzoek

Het onderzochte gebied omvat het gehele stroomdal 
van de Drentsche Aa. Dit stroomdal bevindt zich in 
het noordoosten en midden van Drenthe, grofweg 
in de driehoek Groningen-Beilen-Borger. Als 
begrenzing wordt het gehele Nationaal Beek- en 

1. Inleiding

1 Logemann, 2002 p. 5.

2 Logemann, 2002 pp. 
41-50.

3 Arcadis, 2013. 

4 Schipper et al., 2014 
pp. 32-35; Arcadis, 
2013 pp. 30-35.

6 Hier heeft Spek 
met zijn Het Drentse 
Esdorpenlandschap uit 
2004 een belangrijke 
bijdrage aan geleverd.

5 Schipper et al., 2014 
p. 32
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Figuur 1.1:     Begrenzing van het onderzoeksgebied.  (Bron: www.gemeentenatlas.nl)
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Esdorpenlandschap Drentsche Aa aangehouden, 
zoals dat in 2007 is vastgesteld (figuur 1.1). 

Naast de stroomdalen van de afzonderlijke beken, 
omvat dit gebied daardoor ook de hoger gelegen 
zandgronden en het noordelijke deel van de 
Hondsrug. Binnen dit complex van landschapstypen, 
zijn er in de loop der tijd veel verschuivingen geweest 
in het landgebruik, die uiteraard weer invloed hebben 
gehad op de oorspronkelijke bosbegroeiing. Het voert 
echter te ver om de gehele bosontwikkeling vanaf  de 
Steentijd te behandelen. Ook kan hier door het gebrek 
aan geschikt bronmateriaal (nog) te weinig concreet 
over worden gezegd. Dit onderzoek zal zich daarom 
voornamelijk richten op de bosgeschiedenis in de late 
middeleeuwen en vroegmoderne tijd. Niet alleen is 
er uit deze periode veel archiefmateriaal beschikbaar, 
maar daarnaast kunnen andere vakdisciplines worden 
ingezet om onderlinge verbanden aan het licht 
te brengen. Omdat er bij dit onderzoek gebruik 
wordt gemaakt van bronmateriaal uit verschillende 
tijdsperioden, is het niet altijd mogelijk om een 
concrete ouderdom van de bossen te geven. Er is 
daarom voor gekozen om de onderzochte bossen met 
de term ‘historische bossen’ aan te duiden. 

Dit onderzoek is sterk historisch-ecologisch 
van opzet. Binnen de historische ecologie wordt 
gekeken naar de geschiedenis van het landschap, 
waarbij de wisselwerking tussen mens en natuur als 
één van de pijlers fungeert. Met alleen historisch-
ecologisch onderzoek zal deze studie echter een 
beperkt beeld opleveren. Er is daarom gekozen 
voor een interdisciplinaire benadering, waarbij naast 
de historische ecologie tevens wordt gekeken naar 
aanwijzingen binnen de vakgebieden toponymie, 
bodemkunde en historische geografie. Het onderzoek 
richt zich hoofdzakelijk op het achterhalen van de 
ligging en het gebruik van de historische bossen, 
waarbij er aandacht wordt besteed aan zowel het 
ecologische aspect als aan de buurtschappen en hun 
onderlinge verhoudingen. 

In deze rapportage worden enkel de historische bossen 
behandeld, die met behulp van de geraadpleegde 
bronnen goed gelokaliseerd konden worden. Bossen 
waarover wel in de archiefstukken werd gesproken, 
maar waar geen exacte locatie aan gekoppeld kon 
worden, zijn derhalve niet opgenomen. Naast een 
beschrijving van de verschillende bostypen en hun 
gebruik in het Drentsche Aa-gebied, wordt er in het 
bijzonder aandacht besteed aan de stroomdalbossen. 
Deze kennis is vertaald naar een detailstudie van 
het grootste historische broekboscomplex van het 
Drentsche Aa-gebied: het Geelbroek.  

1.3 Theoretisch kader

“Hoe kan het toch dat Drenthe volgens de gangbare 
wetenschappelijke opvattingen en inzichten in de middeleeuwen 
nog over een grote houtrijkdom beschikte, maar de Drentse 
overheid al vanaf  de 16e eeuw een eeuwenlange strijd voerde tegen 
overdadig, en op een gegeven moment zelfs ‘normaal’, gebruik 
van de bossen?”  Dit bovenstaande vroeg R.D. Mulder 
zich in 1958 af  in zijn artikel in de Nieuwe Drentse 
Volksalmanak.7 Hoewel externe factoren, zoals 
oorlogsomstandigheden en klimaatveranderingen, 
zonder twijfel van invloed zijn geweest, mogen de 
markegenoten het vooral zichzelf  aanrekenen.

In 1968 publiceert Garett Hardin zijn theorie The 
Tragedy of  the Commons, waarin hij stelt dat ‘we want 
the maximum good per person’.8 Als voorbeeld noemt hij 
een gemeenschappelijk gebruikte weidegrond. Elke 
herder zou zoveel mogelijk vee laten grazen, omdat 
hij dan een zo’n hoog mogelijke winst zou behalen. 
De door overbegrazing ontstane schade aan de 
weidegrond die hieruit resulteerde, zou echter voor 
elke gebruiker hetzelfde zijn, zodat de herder zichzelf  
nauwelijks benadeelt ten opzichte van de overige 
gebruikers. Daarnaast is de mens erg gevoelig voor 
het zogenaamde ‘psychological denial’, waarmee men het 
gevolg van de acties niet wil inzien.9 Zo zou de herder 
zich eenvoudig kunnen afvragen: ‘Wat maakt nou één 
beest meer uit?’ Het ware probleem is echter dat deze 
gedachtegang bij iedere gebruiker opkomt en er dus 
al snel sprake is van overmatig gebruik, waardoor de 
draagkracht van het gebied sterk achteruitgaat.

Aanvullend ontstaat een tweede gedachtegang, 
genaamd The Prisoner’s Dilemma, die in feite de 
achteruitgang van het gebied versnelt.10 In deze 
theorie, die van oorsprong afkomstig is uit het 
speltheorie, maar onder andere door Speaks aan de 
theorie van Hardin is gekoppeld, wordt uitgelegd hoe 
twee individuen mogelijk niet samenwerken, hoewel 
dat in wederzijds belang is.11 Alleen wanneer beide 
individuen meewerken kan duurzaam beheer van 
de grondstoffen worden gewaarborgd. In de meeste 
gevallen zal dit dilemma echter leiden tot nadelige 
gevolgen, waarbij één of  beide individuen niet 
meewerken en de situatie alleen maar verslechtert (zie 
figuur 1.2).  In dit opzicht zou de kritische houding die 
Hardin heeft ten opzichte van het gemeenschappelijk 
gebruik dus terecht zijn.

7 Mulder, 1958, p. 83.

8 Hardin, 1968, p. 
1244.

9 Hardin, 1968, pp. 
1244-1245.

10 Kuhn, 2014.
11 Speaks, 2009.
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Figuur 1.2:     Het Prisoner’s Dilemma werkt als volgt. Stel er zijn twee criminelen die een bankoverval hebben gepleegd en 
 beiden worden voor verhoor op het politiebureau geroepen. De criminelen worden tegelijkertijd verhoord in 
 aparte kamers en weten dus niet hoe de ander reageert. Zij staan dan voor de keuze om hun partner te verlinken  
 of om onschuldig te blijven. Indien zij beiden vasthouden aan hun onschuld, zijn ze vrij en kunnen ze het 
 geld verdelen (+/+). Voor de crimineel is het echter interessanter om zijn partner te verlinken, om zo al het geld 
 voor zichzelf te houden (++/- of -/++). Het risico hierbij is dat zijn partner hem ook verlinkt, met als gevolg dat   
 zij beide schuldig worden bevonden en beiden in de gevangenis belanden (-/-).

 Dit dilemma is ook toe te passen op de Tragedy of the Commons, al dan niet in aangepaste vorm. Het 
 Prisoner’s Dilemma is namelijk gebaseerd op het korte termijn effect voor de persoon zelf, terwijl deze voor de 
 Tragedy of the Commons als lange termijn effect op het gebied geldt. Stel er is een gemeenschappelijk beheerd 
 bos, waarin is vastgesteld dat ieder per jaar tien eiken mag kappen. De vraag is echter vijftien eiken per jaar.  
 Wanneer ieder zuiniger aan doet en zich aan de regels houdt, kan het bos zich op lange termijn handhaven en 
 heeft ieder een redelijke voorraad hout (+/+, groen). Zodra iemand ervoor kiest om de regels te overtreden 
 en meer eiken kapt, heeft dat een positief effect op hemzelf, maar gaat de bosopstand achteruit en is er op lange 
 termijn minder hout beschikbaar. In dat scenario wordt de ander benadeeld, omdat hij zich weliswaar aan de 
 regels houdt, maar toch over een kleinere houtvoorraad beschikt (++/-, oranje). In het laatste scenario overtreden 
 beide personen de regels, wat voor beiden een zeer gunstig effect heeft op hun houtvoorraad (++/++). Door de 
 overmatige kap slinkt de bosvoorraad echter dusdanig, dat er op korte termijn geen hout meer geleverd kan 
 worden en het resultaat op lange termijn zeer negatief is (rood).  
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De publicatie van Hardin maakte een stroom van 
andere publicaties los, die door zowel voor- als 
tegenstanders werden geschreven, al keerde het gros 
zich tegen de opvattingen van Hardin. Zo werd 
Hardin verweten geen onderscheid te maken tussen 
ongereguleerde en gereguleerde gemeenschappen.
Hardin ging er in zijn theorie namelijk van uit dat 
er sprake was van een vrije toegang, er waren geen 
regels omtrent het gebruik en er was nauwelijks 
communicatie tussen de boeren onderling.12 Uit 
onderzoek is gebleken dat gemeenschappelijke 
gronden waarvoor onderlinge regels en sancties 
wel waren opgesteld, over het algemeen veel beter 
werden beheerd dan de ongereguleerde variant die 
Hardin benadrukt en zijn theorie dat de commons 
hoe dan ook gedoemd waren te mislukken veel te 
pessimistisch is.13 Ook werd Hardin bekritiseerd over 
het gebrek aan historische onderbouwing. Zo stellen 
Cox en Achterhuis dat de markegenootschappen in 
principe succesvol werden beheerd, totdat zij werden 
ondermijnd door grootgrondbezitters en de gevolgen 
van de industriële revolutie.14 De best gefundeerde 
kritiek in dit perspectief  kwam van De Moor et al uit 
2002.15 Uit hun interdisciplinaire onderzoek naar het 
beheer van gemene gronden in  Noordwest-Europa 
tussen 1500 en 1850 bleek namelijk dat de meeste 
historische commons juist erg goed gereguleerd waren 
en zij in staat waren om hun gronden eeuwenlang 
succesvol te benutten.16 

Renes neemt in zijn artikel Dutch commons: variety and 
change op zijn beurt een neutrale positie in over deze 
discussie.17 In dit artikel neemt hij de bosgeschiedenis 
in Nederland als voorbeeld. Renes stelt dat de kijk van 
de tegenstanders van Hardin, zoals Cox en Achterhuis, 
op de agrarische gemeenschap te idyllisch is als je in 
ogenschouw neemt dat de gemeenschappen er slechts 
sporadisch in slaagden om hun bossen voor verval te 
behoeden. Aan de andere kant is de kijk van Hardin 
weer te extreem en was er in werkelijkheid veel meer 
variatie in de gebruiksdruk van de gemeenschappelijke 
gronden.

Kos stelt daarnaast dat de organisatie achter de 
gemeenschappelijke gronden er altijd voor zorgde dat 
er geen dreiging was van overexploitatie. Wanneer dit 
wel het geval was, was dit hoofdzakelijk veroorzaakt 
door een gebrekkige handhaving van de reglementen. 
In dit onderzoek zal The Tragedy of  the Commons 
en de theorieën die hieruit zijn voortgevloeid als 
verklaringsmodel dienen van de bosgeschiedenis van 
het Drentsche Aa-gebied. 

1.4 Probleemstelling en onderzoeksvragen

In het toekomstbeeld voor het Drentsche Aa-gebied 
uit het Bioplan 2.0 wordt een gebied geschetst waarin 
‘de natuur, landschappelijke en cultuurhistorische waarden 
duurzaam zijn behouden en versterkt’.18 Hierbij wordt 
getracht om het cultuurhistorisch gebruikspatroon 
van onder meer de esgronden, stroomdalgraslanden 
en veldontginningen, maar ook van de bossen naar 
voren te laten komen. Tot op heden bestaat er over het 
algemeen echter nog een beperkt beeld van het gebruik 
en beheer van de historische bossen in Drenthe. Het 
globale beeld van de gebruiksbossen is wel redelijk 
goed onderzocht, maar nog te weinig getoetst op 
individuele bossen. De verschillende detailstudies die 
wel hebben plaatsgevonden, leverden stuk voor stuk 
nieuwe inzichten op in de gebruiksbossen, waarbij de 
voornaamste conclusie is dat deze veel meer divers 
zijn geweest dan op voorhand werd gedacht.19

Daarnaast wordt er bij de uitvoering van het 
Bioplan 2.0 ingezet op de gehele middenloop van de 
Drentsche Aa, waarbij er vooral belangstelling is voor 
broekbossen in de stroomdalen.20 Deze gebieden zijn 
in Drenthe nog niet historisch-ecologisch onderzocht, 
waardoor er nog geen goed beeld is van het gebruik 
van de broekbossen. In hoeverre verschillen deze met 
het gebruik van de hoger gelegen gebruiksbossen? 
En hoe verhouden zij zich tot elkaar? Dergelijke 
vragen kunnen alleen door aanvullend onderzoek 
worden beantwoord. Pas wanneer deze kennishiaten 
zijn opgelost, kunnen er overwogen keuzes worden 
gemaakt voor de toekomstige inrichting en beheer 
van het gebied. 

In dit onderzoek staan vier onderzoeksthema’s centraal, 
waarin wordt geprobeerd om de hierboven genoemde 
kennishiaten te verkleinen. De onderzoeksthema’s 
komen overeen met de hoofdstukken 3 t/m 6. 
Voor elk thema is een centrale onderzoeksvraag 
geformuleerd, die vervolgens weer is onderverdeeld 
in enkele deelvragen (zie tabel 1). 

13 Kos, p. 125; Ostrom, 
1990
14 Renes, 1994, p. 86.

17 Renes, 1994, pp. 
92-93.

18 Bioplan 2.0 p. 30.

20 Mondelinge 
mededeling R. Sinke,  
ecoloog Staatsbos-
beheer.

19 Zie bijvoorbeeld 
Elerie, 1993; Spek, 
2004; Smeenge, 2005

12 Hardin, 1968, p. 
1244

15 De Moor et al., 2002
16 Voor een nadere 
beschouwing van dit 
werk, zie Witte, 2014 
pp. 16-17 
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1.5 Bronnen en onderzoeksmethodiek

Verspreiding van gebruiksbossen
Het achterhalen van de verspreiding van de 
gebruiksbossen gaat gepaard met een interdisciplinaire 
aanpak. Als eerste zijn historische kaarten bekeken 
en geanalyseerd op mogelijke middeleeuwse 
bosrestanten. Voor dergelijke restanten zijn alleen 
kaarten raadpleegbaar, waarop zo min mogelijk 
‘moderne’ bosaanplanten zijn weergegeven. Alle 
topografisch militaire kaarten zijn om deze reden 
niet relevant. Door dit criterium zijn alleen de 

Franse kaarten uit 1811 als topografische kaart 
bruikbaar. Manuscriptkaarten zijn slechts in zeer 
geringe mate beschikbaar, aangezien bossen van veel 
minder cartografisch belang waren dan bijvoorbeeld 
veengebieden. Er is daardoor gekozen om geen 
tijdrovend onderzoek naar manuscriptkaarten uit 
te voeren, maar alleen topografische kaarten te 
bestuderen. 

Tabel 1:     Centrale onderzoeksvragen en deelvragen, opgedeeld naar de onderzoeksthema’s die in dit rapport centraal staan.
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Een belangrijke historische bron voor de ligging 
van historische bossen kan worden gevonden in 
veldnamen. Voor Drenthe heeft Wieringa een 
uitgebreide veldnamenstudie uitgevoerd, waarbij 
zijn gehele collectie in het Drents Archief  bewaard 
is gebleven.21 Wieringa heeft tijdens zijn onderzoek 
zowel gebruik gemaakt van indicaties uit notariële 
archieven (beschikbaar als Acces-bestand) als van oral 
history (beschikbaar als kartonnen veldnamenkaarten). 
De veldnamen uit de notariële archieven zijn tevens 
gekoppeld aan de kadastrale percelen uit 1832, zodat 
de ligging ervan snel inzichtelijk kan worden gemaakt. 
Bij het selecteren van de veldnamen is vooral gelet 
op bostoponiemen met een middeleeuws karakter. 
Omdat voor Drenthe slechts een gedeelte van de 
kadastrale kaarten is gedigitaliseerd, was het niet 
mogelijk om alle aangetroffen veldnamen te koppelen 
aan de kadastrale kaart van 1832. Hierdoor zijn 
enkele relevante veldnamen niet meegenomen in dit 
onderzoek. De veldnamen die via oral history zijn 
achterhaald, waren niet gekoppeld aan het kadaster 
1832. Deze veldnamen heeft Wieringa met pen 
genoteerd op een voorloper van de kadastrale kaart 
van 1832. en zijn voor dit onderzoek eigenhandig aan 
de collectie toegevoegd. 

Naast de veldnamencollectie van Wieringa, worden 
ook alle plaatsnamen binnen het onderzoeksgebied 
meegenomen in dit onderzoek. Een laatste bron 
voor het veldnamenonderzoek kan worden gevonden 
in 17e-eeuwse grondschattingskaarten. Deze zijn 
aanwezig in het Drents Archief  en bevatten naast 
informatie over het agrarisch gebruik, tevens enkele 
veldnamen.

Een andere indicator voor restanten van historische 
bossen, wordt gevormd door de vegetatie. In de 
inheemse flora zijn 92 plantensoorten aangemerkt 
als indicatorsoort voor oude bossen.22 Onder oude 
bossen worden bossen verstaan die circa 250 jaar 
oud zijn. Dit hoeven dus niet per definitie bossen 
te zijn met een middeleeuwse oorsprong. Daarnaast 
zijn planten niet statisch, en kunnen zij zich ook 
vestigen op minder geschikte plekken met soortgelijke 
omstandigheden. Zo zijn er gevallen bekend waarbij 
Adelaarsvaren zich op een eeuwenoude akker heeft 
gevestigd en is een indicatorsoort als Bosanemoon 
tevens in bermen en als stinzeplant aan te treffen. Het 
voorkomen van indicatorsoorten zal daardoor alleen 
als bevestiging dienen en minder doorslaggevend 
zijn. De verspreiding van de indicatorsoorten wordt 
achterhaald door middel van veldwaarnemingen en 
verspreidingsgegevens van FLORON uit de periode 
1990-2012. Ook is er gebruik gemaakt van de 
vlakdekkende inventarisaties van Staatsbosbeheer.23

De laatste stap in het reconstrueren van de 
verspreiding van de historische gebruiksbossen omvat 
het samenvoegen van de aangetroffen indicaties, 
waarna er wordt gekeken naar samenhangen tussen 
de verschillende disciplines. De samenhangen worden 
vervolgens gegeneraliseerd tot een uiteindelijke 
verspreidingskaart.

Landschappelijke ligging en ontwikkeling
In hoofdstuk vier wordt dieper ingegaan op de 
samenhang tussen de afzonderlijke gebruiksbossen 
en hun landschappelijke ligging. Hierbij wordt er 
vooral gekeken naar de abiotische omgevingsfactoren, 
bestaande uit geomorfologie, bodem en reliëf. 
Voor de geomorfologie en het reliëf  wordt gebruik 
gemaakt van de geomorfologische kaart van Alterra 
en de AHNkaart.24 De bodemgesteldheid is afgelezen 
vanuit de bodemkaart 1:25.000 van Alterra.25 Omdat 
deze bodemkaart slechts een globale indicatie geeft, 
heeft er aanvullend veldonderzoek plaatsgevonden bij 
enkele achterhaalde gebruiksbossen (zie figuur 1.3). 
Dit veldonderzoek bestond uit het zetten van een 
grondboring met een humushapper, een Edelmanboor 
of  (op natte plekken) met een guts.26 Bij de boringen 
met een Edelmanboor of  guts werd er geboord tot 
de pleistocene ondergrond werd bereikt, veelal tussen 
de 120 en 180 cm diepte. Met de humushapper 
werd alleen inzicht verkregen in de bovenste 40 cm. 
Indien hiermee nog niet voldoende duidelijkheid kon 
worden verschaft over het bodemprofiel, zijn er nog 
aanvullende grondboringen verricht. Vanuit deze 
abiotische factoren kan door middel van vakliteratuur 
een koppeling gemaakt worden met de natuurlijke 
vegetatie. Hierbij wordt vooral gebruik gemaakt van 
de werken van Stortelder et al. en Weeda et al.27 

Na het achterhalen van de landschappelijke ligging 
van de verschillende gebruiksbossen, is er gekeken 
of  hier een bepaalde clustering in te maken was. 
Deze clustering werd achterhaald met behulp van het 
softwareprogramma ArcGIS, waarbij de abiotische 
informatie werd gekoppeld aan de verspreiding van 
de gebruiksbossen. Naast de landschappelijke ligging 
is er tevens gekeken naar de ontwikkeling in het 
landgebruik door de eeuwen heen. Deze ontwikkeling 
is achterhaald door de topografische ontwikkeling 
uit 1811, 1832, 1850 en 1900 te bestuderen. Indien 
mogelijk werd deze ontwikkeling gekoppeld aan de 
hiervoor onderzochte abiotische omstandigheden en 
bodemkundige processen.

21 DA, toegangs-
nummer 0903.

22 Buiteveld & 
Koelewijn, 2006 pp. 
69-70.
23 In de bibliotheek 
van het regiokantoor 
van Staatsbosbeheer 
in Groningen zijn vele 
planteninventarisaties 
bewaard gebleven.
24 Hier is gebruik 
gemaakt van de digi-
tale geomorfologische 
kaart van Koomen 
et. al., uit 2008. De 
AHN-kaart is digitaal 
geraadpleegd via 
Hogeschool Van 
Hall Larenstein en is 
afkomstig van de 
Wageningen Univer-
siteit.

25 Hier is gebruik ge-
maakt van de digitale 
bodemkaart van De 
Vries & Onderstal 
uit 2008. 
26 Het booronderzoek 
met de humushapper 
is uitgevoerd onder 
begeleiding van Harm 
Smeenge en Hans 
Elerie.

27 Zie Stortelder et 
al., 1999 en Weeda et 
al., 2005. 

28 Heringa, 1981; 
Heringa, 1982; 
Heringa, 1985.

29 Keverling Buisman 
1987; Keverling Buis-
man, 1994.
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30 Van Riel, 1928; De 
Blecourt, 1931; Ter 
Kuile 1943a; Ter Kuile 
1943b; Van Oosten, 
1943. 
31 Beide klooster-
archieven bevinden 
zich in het Drents 
archief. Voor de abdij 
van Assen, zie toegang 
0439, voor de abdij 
Dikninge, zie toegang 
0440

32 Gras et al., 2000; De 
Bakker, 1959.

Functie en gebruik
Hoofdstuk 5 is in grote mate gebaseerd op archiefstudie. 
De regels omtrent het reguliere gebruik van de 
gemeenschappelijke gronden werden opgeschreven in 
de zogenaamde buurwillekeuren, met daarbij ook de 
straffen indien men de regels overtrad. Heringa heeft 
veel van deze willekeuren voor Drenthe verzameld en 
samengebundeld in een drietal uitgaven.28 Wanneer 
men werd beschuldigd van het overtreden van de 
regels, werd dit behandeld tijdens een rechtszaak 
in de goorspraken of  moest men voor de Etstoel 
verschijnen. Van beide rechtsinstellingen zijn tevens 
vele uitspraken beschikbaar. Zo heeft Keverling 
Buisman in 1987 en 1994 alle bewaard gebleven 
vonnissen van de Etstoel gebundeld en uitgegeven.29 

De goorspraken waren nog veel talrijker, waardoor 
hier in totaal vijf  uitgaven van zijn verschenen, die 
gezamenlijk nagenoeg de gehele tweede helft van de 
16e eeuw beslaan.30

Door de diversiteit in verschillende archiefbronnen, 
die door de organisatie van de rechtspraak in het 
historische Drenthe sterk met elkaar waren verbonden, 
is het mogelijk om regels omtrent het historische 
gebruik en de overtredingen ervan te achterhalen. 
Dit is echter maar ten dele mogelijk, aangezien veel 
van deze archiefstukken in de loop der tijd verloren 
zijn gegaan. Vooral het aandeel aan buurwillekeuren 
uit de 15e en 16e eeuw is ondermaats, waardoor deze 
helaas niet te vergelijken zijn met de vele goorspraken 
en ordelen van de Etstoel uit die tijd. Desalniettemin 
geven de uitspraken op zich al wel inzicht in het 
historische gebruik van de verschillende bossen in het 
Drentsche Aa-gebied.

Detailstudie Geelbroek
Het onderzoek naar de bosgeschiedenis van het 
Geelbroek dient als toetsing van de resultaten uit 
de voorgaande hoofdstukken. In grote lijnen wordt 
er daardoor gebruik gemaakt van dezelfde bronnen 
en methoden. Zo dienen de beschikbare veldnamen 
uit de collectie van Wieringa en het historische 
kaartmateriaal als basis om het oorspronkelijke areaal 
van het Geelbroek te achterhalen. Het onderzoek 
naar het gebruik van het Geelbroek door de eeuwen 
heen is hoofdzakelijk gebaseerd op archiefonderzoek, 
al boden de besproken archiefstukken uit hoofdstuk 
5 hier geen uitkomst. Het Geelbroek viel namelijk 
voor een lange periode onder het kloosterbezit, 
zodat de gangbare rechtsorganisatie van de 
markegenootschappen hier niet goldt. 

Voor het achterhalen van het gebruik is daarom 
gebruik gemaakt van de kloosterarchieven van de 
abdij van Assen (Mariënkamp) en de abdij Dikninge, 
die elk eigendommen binnen het Geelbroek hadden.31 

Daarnaast is er al veel literatuur bekend over met 
name de geschiedenis van het klooster Mariënkamp.32 
Deze literatuur heeft tevens een belangrijke bijdrage 
geleverd aan dit hoofdstuk. 

Figuur 1.3:     Locaties waar aanvullend veldonderzoek heeft plaatsgevonden, 
        met daarbij het gehanteerde boormateriaal
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2. Stand van het onderzoek

Hoewel Drenthe uitnodigde tot historische studies, 
was het Drentse Aa-gebied tot voor kort een matig 
onderzocht gebied. Pas met name na de dissertatie van 
Th. Spek uit 2004 kwam het historisch-geografisch 
onderzoek in een stroomversnelling. Als kers op de 
taart verschijnt in 2015 een biografie van het Drentse 
Aa-gebied, waarin alle kennis tot dusverre binnen dit 
gebied in hoofdlijnen wordt beschreven. Één van 
de onderdelen binnen deze biografie bestaat uit een 
beschrijving van de historische ontwikkeling van de 
veldgronden, waaronder tevens de bossen vallen. 
Juist over dit laatste onderdeel is nog weinig bekend. 
In deze paragraaf  wordt een overzicht gegeven 
van het boshistorisch onderzoek in Drenthe tot 
dusverre. Hierbij worden vooral de toonaangevende 
onderzoeken benadrukt en is er minder gekeken 
naar losse artikelen in verenigingsbladen. Door 
het gebrek aan regionaal boshistorisch onderzoek, 
werd de blik verschillende malen verlegd buiten 
de provinciegrenzen van Drenthe. Ook relevante 
onderzoeken die indirect hebben geleid tot nieuwe 
boshistorische inzichten komen in deze paragraaf  aan 
bod. 

2.1 De studies naar het oerbos en het   
 heilige  woud

De oudste informatie over de historische bossen 
van Drenthe kwam van de hand van de eerste 
geschiedschrijver van Drenthe: Johan Picardt. In zijn 
Annales Drenthiae uit 1660 schetste hij zijn visie over 
de afkomst van de Drenten en zocht hij verklaringen 
voor allerlei elementen uit het Drentse landschap, 
zoals de grafheuvels, hunebedden en Celtic fields.33 
Hoewel veel van zijn informatie was geredeneerd 
vanuit zijn eigen gedachtegang, en daarmee later 
nagenoeg geheel naar het rijk der fabelen is verwezen, 
zat hij met zijn passage over de historische bossen wel 
op de goede weg. Zo stelde Picardt:

‘Door het gantsche landt hebben sy bosschen gehadt, die seer 
dicht en dick met geboomte beplant waren, alsoo dat men 
naeuwelijcks den hemel daer in aensien koste’.34 

Uit de verslagen van onder meer Tacitcus herleidde 
hij dat dit heilige wouden waren, waarin ‘sommige van 
haer niet alleen geheylight tot desen haren Godts-dienst, maer 
oock geconsatreert ter eeren van hare Heydensche Af-goden’.35 
Na de geschiedschrijving van Picardt bleef  het een tijd 
stil rondom de geschiedenis van de Drentse bossen, 
totdat De Wal in 1842 een studie uitvoerde naar heilige 
plaatsen in Drenthe en de heilige wouden als eerste 
worden benadrukt.36 Waar Picardt geen duidelijke 
plekken kon aanduiden, zag De Wal voldoende 
aanleiding om het Grollerholt en het Weerdingerholt (ten 
noorden van Emmen) als dergelijke heilige wouden 
aan te merken. Daarnaast vermoedde De Wal dat er in 
het verleden tevens heilige wouden hebben gelegen in 
de buurt van Anloo, Rolde en Zuidlaren.

Aanvullend op de studie van De Wal, ging Schiffer 
in 1883 dieper in op de oorspronkelijke grootte van 
het heilige woud dat binnen het Drentsche Aa-gebied 
was gelegen.37 In eerste instantie was Schiffer op zoek 
naar de ligging van het Grollerholt, maar kwam daarbij 
pardoes in aanraking met een agrarisch perceel in de 
nabijheid van het Amerdiep, dat de veldnaam ‘het heilige 
wold’ droeg. In een poging om te achterhalen of  hier 
daadwerkelijk sprake was van uitgestrekte wouden, 
wendde Schiffer zich tot de plaatsnamen in de directe 
omgeving en kwam daarbij tot de conclusie dat Halen, 
Geelbroek, Ekehaar, Amen en Grolloo allen tezamen 
tot één uitgestrekt woud behoorde. Gezien de 
aangetroffen veldnaam, leek het Schiffer aannemelijk 
dat dit het heilige woud moest zijn waarover Picardt 
en de Wal over hadden gesproken. Dat sloot naar 
zijn mening ook perfect aan bij de vraag waarom de 
Landdag juist in het Grollerholt bijeenkwam. Dat was, 
zo betoogt Schiffer, het laatste restant van het heilige 
woud, waar men vanouds al altijd naar toetrok. Om 
die reden was het dus gewoonte was geworden om 
juist hier te vergaderen.

33 Picardt, 1660.

34 Picardt, 1660 p. 56.
35 Picardt, 1660 p. 56.
36 De Wal, 1842.
37 Schiffer 1884.
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Daar liet Schiffer het echter niet bij. Twee jaar later 
publiceerde hij in de Nieuwe Drentse Volksalmanak 
een tweede artikel over het heilige woud, waarin hij 
meende dat dit woud een veel grotere uitgestrektheid 
heeft gekend dan hij in zijn eerste artikel stelde.38 Zo 
zou het woud bijvoorbeeld in noordelijke richting een 
veel groter gebied hebben beslaan. Ook voor deze 
analyse beperkte Schiffer zich tot de betekenis van 
de plaatsnamen en enkele kaartfragmenten als bron. 
Vooral de vele loo-namen in het Drentsche Aa-gebied, 
destijds vertaald als ‘woud’, hebben hem zijn beeld laten 
aanpassen. Volgens Schiffer zou het heilige woud zich 
daarmee in ieder geval tot de lijn Peelo-Taarlo-Balloo-
Rolde hebben uitgestrekt. 

Vanaf  het begin van de 20e eeuw werd er door Blink 
een lichte nuancering aangebracht in de kijk op de 
oerbossen. In zijn Geschiedenis van den Boerenstand en 
den Landbouw in Nederland twijfelde hij er niet aan 
dat Nederland, en dan vooral de hogere gronden, 
van oudsher compleet begroeid moet zijn geweest 
met bos.39 Dit bleek onder meer uit archeologische 
vondsten en de Romeinse geschriften die hij voor 
zijn studie bekeek. In tegenstelling tot wat zijn 
voorgangers dachten, meende Blink echter dat het 

oerbos vanaf  de Karolingische Tijd al een sterke 
daling in areaal onderging, toen men de bossen 
uitroeide ten behoeve van akkers en sprokkelhout. 
Dit leidde tot het opstellen van voorschriften, waarbij 
de bossen eigendom werden van de koningen en de 
bevolking het gebruik werd ontzegt. Ondanks dat 
Blink voor zijn studie meerdere disciplines betrok, 
beklaagde hij zich wel over het slecht ontsloten 
archiefmateriaal, waardoor deze slechts ten dele kon 
worden onderzocht en verschillende conclusies vooral 
betrekking hebben op gedachtegangen in plaats van 
feitelijke bewijzen.

In navolging van Blink uitte Scheltens zich zeer kritisch 
over het ‘schoolprentbeeld’ dat Drenthe vroeger zeer 
bosrijk is geweest.40 Ondanks dat Scheltens slechts 
een amateurhistoricus was, berustte zijn betoog op 
goed onderbouwde informatie uit verschillende 
vakdisciplines en probeerde hij eigen, minder 
onderbouwde gedachtegangen zo veel mogelijk te 
vermijden. Zo was Scheltens de eerste onderzoeker die 
het bodemarchief  gebruikt om het beeld, dat geheel 
Drenthe vroeger zeer bosrijk is geweest, te verwerpen. 
Veel gronden bevatten namelijk een heidegrond, met 
daarin slechts een dunne laag heidehumus. Indien hier 

38 Schiffer, 1886.

39 Blink, 1902.
40 Scheltens, 1905.

In het boek van Picardt worden de soms zeer fantasierijke theorieën over de eerste Drenten bijgestaan door prachtige etsen, 
zoals deze verbeelding van het eren van de doden in het woud   (Bron: Picardt, 1660)
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oerbossen hadden gestaan, zou hier een veel dikkere 
humuslaag aanwezig moeten zijn, aldus Scheltens. Hij 
meende dat dergelijke oerbossen alleen in de nabijheid 
van een stromende rivier of  beek ontstonden, zodat zij 
voldoende voeding hadden. Naast het bodemarchief  
maakte Scheltens gebruik van de veldnamen, waarmee 
hij de echte locatie van de oerbossen probeerde te 
achterhalen. Zo onderscheidde hij de middeleeuwse 
namen –ter/-teren (boom), -elte (holt) en –loo, waarbij 
hij over dit laatste wist te vermelden dat de betekenis 
veel ruimer is dan enkel ‘woud’. Ook kan –loo duiden 
op een plek waar varkens weidden of  ook wel een 
weide in het bos. Naast deze veldnamen maakte 
Scheltens tevens gebruik van de namen –woud/-wold, 
-hout/-holt en horst.41 Waar hij zijn ruime kennis over 
de toponymie vandaan had, is door een gebrek aan 
bronvermelding niet te achterhalen. Het is echter 
duidelijk dat Scheltens zijn tijdsgenoten ver vooruit 
was. 

Concluderend stelde Scheltens dat de locatie 
van de oerbossen kon worden beperkt tot drie 
stroomgebieden: dat van de Drentsche Aa, de 
Beilerstroom en het Peizer- en Eelderdiepje. Over de 
ligging van het oerbos van de Drentsche Aa meende 
Scheltens deze duidelijk te kunnen begrenzen aan 
de hand van de plaatsnamen, zoals ook Schiffer had 
geprobeerd. Scheltens stelde dat dit oerbos aan de 
oostzijde werd begrenst door Anloo en Anreep en in 
het westen door de lijn Tynaarlo-Taarlo-Peelo. Hier 
opperde hij tevens de mogelijkheid dat dit oerbos een 
aaneengesloten geheel vormde met het door Schiffer 
begrensde heilige woud, maar dat deze in ieder geval 
geheel omringd was door een heidelandschap en 
daarmee van de overige boscomplexen gescheiden 
was.42 Aan het einde van zijn betoog benadrukt hij 
dat hij zeker geen geleerde is en tracht hij andere 
onderzoekers te motiveren om de kennis over de 
Drentse bossen uit te breiden en zo de zeer dichte 
sluier die over het oerlandschap ligt te verwijderen.

2.2 Het wetenschappelijke onderzoek in het 
 midden van de 20e eeuw 

Ondanks de vraag van Scheltens zou het nog een 
kleine veertig jaar duren, voordat de wetenschappers 
zich bezig zouden gaan houden met boshistorisch 
onderzoek. Veel van de overige publicaties over de 
Drentse geschiedenis vóór 1940 hebben betrekking 
op de staatskundige en juridische regelingen. Hoewel 
hier tevens de markerechten in worden behandeld, 
worden stukken over het gebruik van de bossen 
slechts in zeer geringe mate genoemd. Wanneer dat 
wel het geval is, wordt de landschappelijke context niet 
nader besproken, maar blijft men de focus houden op 

het juridische aspect. Het boek Bestuur en rechtspraak 
in de landschap Drente van Gosses uit 1941 wordt voor 
deze Drentse institutionele en rechtsgeschiedenis als 
standaardwerk aangemerkt.43 Gosses baseerde zich op 
tal van archiefstukken en probeerde  in zijn boek om 
een chronologische overzicht te kunnen geven van de 
ontwikkeling van bestuur en recht in Drenthe, waarbij 
verschillende kenmerkende onderdelen werden 
uitgelicht. Zo schreef  Gosses onder meer over de 
organisatie binnen de marken en buurtschappen. De 
opzet van zijn studie is overigens wel beperkt tot het 
vakgebied van de rechtsgeschiedenis, zodat het maken 
van interdisciplinaire verbanden niet aan de orde 
was. Door deze aanpak heeft de studie wat betreft 
het boshistorisch onderzoek geen directe invloed 
gehad, maar is deze in latere jaren wel veelvuldig als 
standaardwerk geraadpleegd, waardoor Gosses het 
indirect mogelijk heeft gemaakt om verbanden te 
kunnen leggen tussen veranderingen in het landschap 
en de manier waarop de buurtschappen hiermee 
omgingen.

Het eerste grootschalige wetenschappelijke onderzoek 
waarin boshistorie een plek inneemt, kwam van de 
hand van Slicher van Bath. In zijn Mensch en land in 
de Middeleeuwen uit 1944 behandelde Slicher van Bath 
de sociale en economische geschiedenis van de regio 
Oost-Nederland, oftewel de provincies Drenthe, 
Gelderland en Overijssel.44 Met name het tweede deel 
van zijn dissertatie was van belang met betrekking tot 
boshistorisch onderzoek.45 Hierin benadrukte Slicher 
van Bath het gebruik van naamkunde in historisch 
onderzoek en was daarmee tevens één van de eerste 
historici die gebruik maakte van interdisciplinair 
onderzoek. 

Waar Schiffer en Scheltens zich beperkten tot de 
betekenis van plaatsnamen, maakte Slicher van Bath 
juist gebruikt van veldnamen, waardoor veel meer  
nauwkeurige en beter onderbouwde verbanden aan 
het licht konden worden gebracht. Als bron voor het 
veldnamenonderzoek gebruikte Slicher van Bath hier 
Duitse naamkundige onderzoeken, alsmede publicaties 
vanuit de Nomina Geographica Neerlandica, waar hij zelf  
tot een van de vaste medewerkers behoorde. Op basis 
van wat hij in de veldnamen aantrof, als ook na een 
vergelijking van de ligging van kampen en bossen in 
1850, concludeerde Slicher van Bath dat de meeste 
dorpen, en met name de akkers, zijn ontstaan op 
plekken waar van oorsprong bos heeft gestaan. Deze 
constatering werd onder meer onderbouwd door de 
grote hoeveelheid aan veldnamen die eindigen op –holt, 
-horst, -tere en –wold. Daarnaast worden aan de randen 

41 Scheltens, 1905 
p. 217.

42 Scheltens, 1905 pp. 
219-221.

43 Gosses, 1941.

44 Slicher van Bath, 
1944a.

45 Slicher van Bath, 
1944b.
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van akkers en bossen vaak veldnamen aangetroffen 
waarin namen van bomen of  struiken naar voren 
komen, zoals berk, beuk, wilg, braam, enzovoorts. 
Hoewel deze samenhang ook door eerdere auteurs 
was geopperd, was Slicher van Bath hiermee wel de 
eerste die deze koppeling met duidelijke bewijzen kon 
onderbouwen. 

Een andere conclusie die Slicher van Bath in zijn 
Mensch en land in de Middeleeuwen trok, is dat het 
historische Drenthe niet mag worden gezien als een 
ondoordringbaar bosgebied, maar eerder als een 
open parklandschap. Deze uitspraak werd volgens 
hem kracht bij gezet doordat in Drenthe de meeste 
prehistorische vondsten zijn gedaan. Het lagere aantal 
vondsten in Overijssel en Gelderland kon volgens hem 
direct worden gekoppeld aan de mogelijkheid tot het 
vestigen van een kampement. Dichtbegroeide bossen 
waren per definitie niet geschikt als vestigingsplek, 
waardoor Overijssel en Gelderland dichter bebost 
moesten zijn geweest. Omdat deze uitspraak nu van 
een gerenommeerde historicus afkomstig was, in 
plaats van een amateurhistoricus als Scheltens, werd 
de interesse gewekt van het archeologische werkveld 
om de bewering ook archeologisch te kunnen 
onderbouwen. 

De plantensocioloog en archeoloog H. Tj. Waterbolk 
heeft in 1951 een stuk gepubliceerd in het voormalige 
standaardwerk Drenthe: een handboek voor het kennen van 
het Drentse leven in voorbije eeuwen van J. Poortman, waarin 
hij vanuit zijn vakdiscipline de landschapsgeschiedenis 
van Drenthe behandelde.46 Waterbolk koppelde zijn 
gegevens uit de pollenanalyse en archeologische 
vondsten met eerder gepubliceerde literatuur en 
veldnamen. Ook vanuit deze benadering kon hij de 
bevinding van Slicher van Bath dat de dorpen in 
Drenthe uit bossen zijn ontstaan onderschrijven. In 
grote lijnen onderscheidde Waterbolk twee bostypen: 
het holt als het eikenwoud van de hogere gronden en 
het wold als moerasbos, waar ook het eerder besproken 
heilige wold tot behoord. Naast de theorie over het 
ontstaan van de dorpen, bevestigde Waterbolk tevens 
het beeld dat de essen zijn ontstaan uit bos, aangezien 
de lemige ondergrond zeer geschikt was om zonder 
bemesting te bewerken. Het gekapte en gerooide 
bos dat niet als akker in gebruik werd genomen, zou 
vervolgens vervallen in heide. Ook stond Waterbolk stil 
bij het belang van de bossen, met name qua dagelijks 
gebruik. Zo was het harde eikenhout onmisbaar voor 
de bouw van de boerderijen, maar noemde hij ook het 
gebruik van wilg, populier, beuk, es en els, alsmede 
enkele houtige soorten uit de struiklaag.47 Daarnaast 
wist hij het overige bosgebruik, zoals het akeren van 
varkens, te herleiden uit enkele archiefstukken.  

46 Waterbolk, 1951.
47 Waterbolk, 1951 pp. 
48-52.

Vanuit de eerste paleo-ecologische studies in de 20e eeuw weten we dat de lemige gronden hebben bestaan uit zwaar 
opgaand eikenbos, zoals hier in New Forest, Engeland.   (Foto: Harm Smeenge)
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Vanuit zijn palynologische kennis wist Waterbolk 
als eerste het oerbos te vertalen naar verschillende, 
concrete vegetatietypen. Zo maakt hij onderscheid 
tussen het open Eiken-Berkenbos op de zandgronden, 
het dichte Eiken-Haagbeukenbos op de voedselrijke 
leemgronden en vochtige leemgronden in de 
beekdalen en het Elzenbroekbos op het moerasveen in 
de beekdalen. Dit Elzenbroekbos moest men volgens 
Waterbolk niet zien als een aaneengesloten bos, maar 
als een mozaïek van verschillende verlandingsstadia.48

In zijn dissertatie De praehistorische mens en zijn milieu 
uit 1954 gaat hij dieper in de pollenanalyse van pollen 
die hij heeft verzameld uit verschillende grafheuvels in 
en rondom het Drentsche Aa-gebied, waaronder de 
dorpen Vries, Zeijen, Gasteren, Oudemolen en Eext.49

Overigens had Waterbolk een kleine tien jaar eerder 
al een kort artikel geschreven in de Nieuwe Drentse 
Volksalmanak, waarin hij naast toponymie ook 
de plantensociologie aanwendde, in een poging te 
bewijzen dat de heidevelden uit bossen zijn ontstaan.50 
Als voorbeeld noemde hij de uitgestrekte heide op 
de Bisschopsberg, waarin eilanden van akkers en 
lage hakhoutbossen resteerden. Naast dat in deze 
hakhoutbossen nog bijzondere bosflora aanwezig was, 
vond hij deze tevens terug in de heide. Aangezien deze 
soorten alleen in de schaduw en op een bosbodem 
ontkiemen, moest er volgens hem wel sprake zijn van 
een verdwenen bos.51

2.3 Ontsluiting van relevante archiefstukken 
 over de bossen in de jaren tachtig

Waar in de hierboven besproken stukken verschillende 
archiefstukken zijn geraadpleegd, kwam er na 1980 
een sterke toename in wetenschappelijke studies 
naar het historische Drenthe. Vooral binnen de 
vele historische verenigingen en kringen ontstond 
een toename in publicaties. De reden hiervoor was 
dat Rijksarchivaris Heringa in 1981 samen met 
Keverling Buisman, Koen en Brood, het boek Drentse 
Rechtsbronnen publiceerde.52 Hierin werd het merendeel 
van de nog resterende willekeuren, goorspraken, en 
uitspraken van de Etstoel uiteengezet en besproken, 
zodat er voor het nieuw historisch onderzoek een 
zeer toegankelijke bron beschikbaar kwam. De 
gepubliceerde willekeuren in de Drentse Rechtsbronnen 
werd door Heringa in 1982 en 1985 aangevuld met 
meer willekeuren in respectievelijk Drentse Willekeuren; 
uit oudere uitgaven verzameld en Drentse Willekeuren; een 
nalezing.53 Door deze publicaties kon het bosbeheer 
in de vroegmoderne tijd veel nauwer in beeld worden 
gebracht.

55 Heringa et al, 1985.

53 Heringa, 1982; 
Heringa 1985.

54 Buis, 1985.

48 Waterbolk, 1951 
p. 43.

49 Waterbolk, 1954.

52 Heringa et al., 1981.

50 Waterbolk, 1946 pp. 
33-36.

51 Waterbolk, 1946, 
pp. 34-35.

Aan het einde van de 20e eeuw leverde pollenanalyse van pollen uit grafheuvels veel nieuwe inzichten over de prehistori-
sche bosontwikkeling, zoals uit deze grafheuvel op het Balloërveld   (Foto: Carl030nl)
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In 1985 promoveert Buis met zijn proefschrift Historia 
forestis, waarbij de geschiedenis van de Nederlandse 
bossen centraal staan.54 Drenthe had hierin een 
bescheiden rol, al werd deze wel verschillende keren 
nadrukkelijk uitgelicht. Over de informatie van de 
Drentse bossen was Buis kort. Hij baseerde zich 
nagenoeg uitsluitend op de archieven die Heringa in 
zijn publicaties had gepubliceerd en probeerde aan 
de hand hiervan verklaringen te zoeken. In de tekst 
behandelt Buis een groot aantal archiefstukken die 
voor hem bekend waren, zodat de lezer een goed 
en vernieuwend overzicht kreeg van het bosbeheer 
in Drenthe. Buis betrok in zijn studie echter alleen 
rechtsbronnen en ging verder niet in op andere 
vakdisciplines, zoals de ligging en het karakter van de 
bossen destijds. Desalniettemin wordt de dissertatie 
van Buis in huidige boshistorische studies nog vaak 
als standaardwerk aangehaald en kan hij wat betreft 
het boshistorisch onderzoek in Nederland als een van 
de pioniers worden gezien.

Tevens was in hetzelfde jaar een groot interdisciplinair 
onderzoek uitgebracht, waarin de stand van kennis op 
dat moment over de geschiedenis van Drenthe werd 
gepubliceerd. Het initiatief  hiervoor kwam vanuit het 
provinciaal bestuur van Drenthe, die constateerde dat 
er behoefte was voor een dergelijk overzicht. Waar 
Slicher van Bath zich alleen vooral op de agrarische 
geschiedenis concentreerde, was het de bedoeling dat 
in het overzicht voor de geschiedenis van Drenthe 
tevens fysisch-geografische, archeologische en 
historisch-geografische informatie aangehaald. Voor 
de realisatie van een dergelijk overzicht werden de 
toonaangevende personen binnen de afzonderlijke 
vakgebieden aangesteld. Onder meer de hiervoor 
besproken B.H. Slicher van Bath en J. Heringa 
behoorden tot dit gezelschap, als ook H.T. Waterbolk 
voor het vakgebied archeologie. Dit werk, toepasselijk 
de Geschiedenis van Drenthe genoemd, werd al snel het 
nieuwe standaardwerk voor historisch onderzoek 
naar Drenthe.55 Veel nieuwe informatie werd er niet 
gegeven in deze publicatie. Zo behandeld Waterbolk 
in hoofdlijnen de uit zijn dissertatie voortgekomen 
vegetatieontwikkeling van het Pleniglaciaal tot en 
met het Atlanticum, maar richt hij zich vooral op de 
vestiging en ontwikkeling van de mens in het landschap 
en niet zo zeer op de invloed hiervan op de vegetatie. 
Pas bij de bespreken van het historische Drenthe 
vanaf  800 na Christus wordt er meer inzicht gegeven 
in het boslandschap. Hier stelt Waterbolk dat de essen 
bijna geheel door opgaand bos (holt) werden omgeven, 
welke naar de heidezijde in strubben overging.56 Relicten 
van het oorspronkelijke oerwoud kon men alleen in 
de stroomdalen nog aantreffen. Naast de ligging ging 
Waterbolk tevens in op het gebruik, al was dit erg 

summier en kort door de bocht. Zo stelde hij alleen dat 
de bossen de leverantie van het timmerhout verzorgden 
en de jonge opslag als brandhout werd benut.57 Ook 
Bouwer, die in hetzelfde werk de ontwikkeling van het 
cultuurlandschap beschreef, gaf  nauwelijks informatie 
over het boslandschap. Hij maakt alleen onderscheid 
tussen de lage elzenbroekbossen (wold) en de hogere 
eiken- en berkenbossen (holt), maar komt hier in het 
verloop van zijn tekst niet meer op terug.58

2.4 De invloed van het paleo-ecologisch 
 onderzoek op de kennis van de 
 bosgeschiedenis

Waar het middeleeuwse bosgebruik en het effect 
hiervan op het landschap nog enigszins uit de 
archieven en kaartmateriaal kon worden afgeleid, kon 
men over het oudere landschap alleen maar fantaseren. 
Met de komst van paleo-ecologisch onderzoek in 
het midden van de 20e eeuw kon voor het eerst ook 
daadwerkelijk een beeld worden verkregen van het 
pre- en protohistorische landschap. De eerste aanzet 
hiervoor werd in Drenthe gegeven door de eerder 
besproken dissertatie van Waterbolk uit 1954. In de 
decennia erna is er op verschillende plekken in het 
Drentsche Aa-gebied tevens onderzoek verricht, die 
op hun beurt weer aanvullende informatie over dit 
deel van de bosgeschiedenis opleverden. Zo leverden 
P. Cleveringa en De Gans gegevens uit twee dobben 
(Elper Noordenveld en Balloërveld), bemonsterden 
W.A. Casparie en W. Groenman-Van Waateringe, 
net als Waterbolk, vele verschillende grafheuvels en 
onderzocht L.M. Dupont het Meerstalblok ten oosten 
van de Hondsrug.59  Meer recent is het werk van Bakker, 
waarin hij verschillende monsters uit een pingo op het 
Drents plateau wist te vergaren, die gezamenlijk een 
gedetailleerd beeld van de vegetatieontwikkeling van 
de ijstijd tot aan de middeleeuwen weergaven.60 

In grote lijnen correspondeerde dit beeld met de 
resultaten uit de eerdere paleo-ecologische studies. 
De eerste bossen, bestaande uit berken en dennen, 
ontstonden in het Preboreaal en beperkten zich 
door het koude en droge klimaat enkel tot de natte 
beekdalen. In het Boreaal waren de condities voor 
bosgroei veel beter en strekten de bossen zich ook uit 
over de hogere gronden. Met de komst van eik, els, 
linde en es veranderde het bosbeeld aanzienlijk.Tijdens 
het Atlanticum onstonden optimale omstandigheden 
voor bosgroei, waarbij de den sterk afnam en de 
bossen vooral uit loofbos bestonden.61 Dit oerbos 
kon zich vervolgens eeuwenlang handhaven en werd 
alleen op zeer kleine schaal door de prehistorische 
mens beïnvloed. Tot deze conclusie kwamen ook 
Casparie & Groenman-Van Waateringa, die lokaal 
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indicaties van kleine open plekken in hun monsters 
aantroffen.62 In de pollenmonsters over heel Drenthe 
komt het beeld naar voren dat het bosareaal vanaf  het 
Subboreaal iets afnam, met name iep en linde, en er 
steeds meer cultuurindicatoren werden aangetroffen. 
Ongetwijfeld duiden deze ontwikkelingen op het 
begin van de eerste akkerbouw in het Neolithicum.63  
Het aandeel aan bospollen blijft ook na deze periode 
afnemen en is er een toename van granen, grassen 
en heide zichtbaar. Bakker en Dupont interpreerden 
dit als de grootschalige boskap voor de aanleg van 
Celtic fields en eerste essen, waarbij de heide duidde 
op verarming van de bodem.64 Bakker stelde daarnaast 
dat de nog resterende bossen zich beperkten tot de 
gebieden waar potklei of  keileem in de ondergrond 
aanwezig was en daarom niet werden ontgonnen.65  

Een doorbraak in het wetenschappelijke onderzoek 
naar het Drentse landschap en het gebruik kwam 
van Th. Spek uit 2004.66 In zijn dissertatie Het Drentse 
esdorpenlandschap, waarin veertien jaar aan studie was 
opgeschreven, stelde Spek zichzelf  de vragen of  het 
statische Drentse model zoals deze lange tijd bekend 
stond wel juist was. Met name door het combineren 
van pollendiagrammen (zowel uit eigen onderzoek 
als uit eerdere publicaties)  met gegevens uit de 
bodemkunde, toponymie en agrarische geschiedenis 
is Spek er in geslaagd om een veel duidelijker beeld 
te scheppen van de ontwikkeling van de bossen in 
Drenthe door de verschillende tijdsperioden. Zo kon 
onder meer de stelling van Blink, dat het aandeel bos 
pas na de komst van de Romeinen aanzienlijk afnam, 
op wetenschappelijke basis worden ontkracht.67 

Een ander nieuw inzicht dat Spek in zijn dissertatie 
heeft kunnen geven, is een reconstructie van het vroeg-
middeleeuwse landschap, oftewel het landschap vóór 
de grootschalige menselijke ingrepen.68 Helaas is men 
door gebrek aan bronmateriaal voor een reconstructie 
van bossen nagenoeg compleet aangewezen op 
pollenmonsters om tot een degelijke reconstructie 
te komen. Hoewel met paleo-ecologisch onderzoek 
weliswaar een groot tijdsvak kan worden behandeld, 
wordt er echter alleen informatie over de directe 
omgeving gegeven. Door de hoge eisen die bij het 
nemen van deze monsters gelden, waren er tijdens het 
onderzoek van Spek relatief  weinig pollendiagrammen 
beschikbaar. Hierdoor heeft hij zijn reconstructie 
voornamelijk op basis van ecologische vakliteratuur 
moeten baseren, waarbij er werd uitgegaan van het 
eindstadium van de ontwikkeling van bossen op 
verschillende ondergronden.

Een andere indicatie die Spek gebruikte in zijn 
reconstructie zijn veldnamen. Hier borduurde hij 
voort op het werk van Slicher van Bath, waarbij Spek 
gebruik maakte van een groot aantal veldnamen uit 
Drenthe. Spek was in staat  om een bepaalde ordening 
te maken in de verschillende veldnamen, door deze 
te koppelen aan de onderliggende bodemtypen 
en topografische informatie. Als oorspronkelijk 
bodemkundige heeft Spek de eigenschappen van de 
aanwezige bodem kunnen vertalen naar het type bos, 
waarop de toponiemen betrekking moeten hebben 
gehad.69 Het leggen van deze verbanden heeft daarmee 
weer nieuwe inzichten gegeven in de verscheidenheid 
aan bossen en het gebruik. Spek gaf  overigens zelf  
aan dat zijn poging slechts ten dele is gelukt, omdat hij 
door het weinige bronmateriaal niet in staat was om 
een precieze reconstructie te maken. 

2.5 Boshistorische detailstudies in het 
 Drentsche Aa-gebied

Bij de bespreking van de bovenstaande literatuur is er 
vooral gekeken naar de boshistorische geschiedenis 
van Drenthe in globale zin. Door de omvang van het 
onderwerp, is het voor de auteurs niet mogelijk om 
gedetailleerde gebiedspecifieke informatie te geven. 
Om deze reden wordt er tevens gekeken naar welke 
detailstudies al zijn afgerond binnen het Drentse Aa-
gebied, waarin boshistorie een prominente plek in 
heeft genomen. 

In 1993 heeft H. Elerie in opdracht van het 
Drents Landschap een historisch-ecologische 
studie uitgevoerd naar het Strubben-Kniphorstbos bij 
Schipborg.70 Hierbij werd naast de vakliteratuur en 
historische bronnen tevens gebruik gemaakt van een 
korte veldwerkstudie. Rondom het projectgebied zijn 
vele bostoponiemen aangetroffen, wat erop duidde 
dat hier van oudsher een uitgestrekt bosgebied heeft 
gelegen. Een soortgelijk beeld kwam tevens naar voren 
vanuit de aangetroffen bodemtypen. Door het relatief  
kleine projectgebied waarbinnen Elerie zijn onderzoek 
heeft uitgevoerd, kon hij zeer gedetailleerd vanuit de 
archieven het landgebruik achterhalen. Zo kwam naar 
voren dat het beweidingsrecht in het gebied werd 
gedeeld, terwijl het Borckerholt, de voorloper van de 
Strubben, alleen toegankelijk was voor de Schipborger 
buurschap. 

70 Elerie, 1993.

69 Zie hiervoor met 
name Spek, 2004  pp. 
190-196, 199-202

66 Spek, 2004.

67 In de monsters 
werden voor deze 
periode pollen van 
heide en grassen aan-
getroffen. Zie Casparie 
& Groenman-Van 
Waateringe, 1980

68 Bakker, 2003 p. 64; 
Dupont, 1985 p. 26

64 Bakker, 2003 p. 55; 
Dupont, 1985

65 Bakker, 2003 p. 
54-55

62 Spek, 2004 pp. 
139-155

63 Zie hiervoor hfst 5 
in de dissertatie van 
Spek, 2004
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71 Zie deel 3 van de 
dissertatie in Spek, 
2004 pp. 228-499. 

72 Smeenge, 2005.

Tevens kon Elerie achterhalen dat de stroomdalen 
binnen de markegrenzen voornamelijk bebost waren, 
getuige het beklaag vanuit de buurt dat er weinig 
groenlanden aanwezig waren. In de meer algemene 
boshistorische studies kwamen dergelijke conclusies 
niet aan het licht. Een andere conclusie die Elerie heeft 
kunnen trekken, was dat het holt in de middeleeuwen 
en vroegmoderne tijd niet alleen werd gebruikt voor 
timmerhout, maar er tevens strooisel werd gehaald en 
er sprake was van bosbeweiding. 

In navolging van Elerie heeft Spek in zijn Drentse 
esdorpenlandschap tevens enkele detailstudies 
uitgevoerd, waarbij hij zijn nieuwe Drentse model 
toetste aan verschillende marken binnen Drenthe, 
te weten Balloo, Valthe, Gasselte en Ansen.71 Spek 
behandelde deze marken op chronologische wijze, 
waarbij hij eindigde met gedetailleerde studies naar de 
verschillende kenmerkende componenten binnen zijn 
Drentse model. Voor de boshistorische informatie 
waren de groenlanden en de velden relevant.
 
Wat betreft de groenlanden heeft Spek kunnen 
achterhalen dat deze hooilanden van oorsprong 
allen uit broekbos bestonden en vaak pas in de 
volle en late middeleeuwen zijn ontgonnen tot 
hooiland. Hierbij waren vooral de rijke kwelgevoede 
broekbossen het meest geliefd. Niet alleen in de 
archieven, maar ook door middel van veldnamen en 
historisch kaartmateriaal kon Spek tot deze conclusie 
komen. Eenzelfde methode is tevens gevolgd voor 
het achterhalen van de bossen op de hogere gronden 
in Drenthe, welke onder de veldgronden vielen. 
Het achterhalen van deze bossen was beduidend 
moeilijker, vooral het achterhalen van een exacte 
begrenzing van de holten bleek lastig. Vaak vind 
men nog verwijzingen naar dergelijke bossen in de 
archieven, maar wordt een duidelijke plaatsaanduiding 
niet gegeven. Ook hier heeft Spek veel gehad aan zijn 
uitvoerige veldnamenonderzoek, waarbij hij, door 
naar verbanden te zoeken met de ondergrond, een 
vrij nauwkeurige indicatie kon geven van het type 
vegetatie dat op die plek gestaan moet hebben. 

Toen er in 2004 een nieuwe landschapsvisie verscheen 
voor het Drentse Aa-gebied, betekende dit vooral een 
kwaliteitsimpuls voor de cultuurhistorische waarden 
in het gebied. Met name de drie landschapseenheden 
beekdalen, essen en velden moesten hierin benadrukt 
worden. H. Smeenge heeft in 2005 in zijn masterscriptie 
Holten & Strubben in het stroomgebied van de Drentsche Aa 
geprobeerd een uitwerking te geven voor de oudste 
bossen van het Drentse Aa-gebied.732Hiermee heeft 
Smeenge vooral geprobeerd om de historische 
gebruiksvormen te achterhalen en deze vervolgens 
te vertalen naar een beheeradvies. Het onderzoek 
van Smeenge omvatte enkele detailstudies, die hij op 
basis van historisch kaartmateriaal had geselecteerd. 
Hierbij poogde Smeenge vooral dieper in te gaan 
op de verschillen tussen de holten en de strubben, 
die veel gecompliceerder bleken te zijn dan door 
eerdere auteurs werden verwacht. Zo bleken zowel 
de onderzochte holten als strubben naast hun klassieke 
gebruik (holt voor eikenhout en de strubben voor takken 
en boerengeriefhout), ook meerdere nevenfuncties 
te hebben, waaronder bijenhouderij, het akeren van 
varkens en het verzamelen van strooisel en plaggen.
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3.1  Inleiding

Door het wetenschappelijke onderzoek door de jaren 
heen, weten we inmiddels dat het oorspronkelijke 
oerbos dat het Drentsche Aa-gebied bedekte, in 
de pre- en protohistorie al voor een groot deel 
was aangetast. Wanneer men grip wil krijgen op de 
bosgeschiedenis van het Drentsche Aa-gebied in de 
historische tijd, ontkomt men er dan ook niet aan 
om eerst te achterhalen waar zich destijds nog bos 
bevond. In dit hoofdstuk wordt geprobeerd inzicht 
te krijgen in de verspreiding van deze historische 
bossen. Er is immers nog maar een fractie van het 
oorspronkelijke bosareaal over en hedendaagse 
ingrepen in het landschap kunnen ervoor zorgen dat 
de nog resterende cultuurhistorische relicten ernstig 
worden aangetast of  zelfs verdwijnen. 

Het achterhalen van het historische landschap is 
tegenwoordig op historische kaarten goed mogelijk. 
De gedetailleerde topografische informatie die we 
van topografische atlassen kennen, werden echter 
pas vanaf  halverwege de 19e eeuw geleverd. Voor 
gedetailleerde informatie van de periode daarvóór 
moeten andere bronnen worden aangewend. Alleen 
met een combinatie van verschillende bronnen en 
disciplines kan een gedegen reconstructie van het 
historische landschap worden gemaakt. Zo wordt 
er naast historisch kaartmateriaal tevens gebruik 
gemaakt van indicaties uit het bodemarchief, veld- 
en plaatsnamen en van de verspreiding van oud-
bosplanten. In dit hoofdstuk zal de verkregen 
informatie uit de afzonderlijke disciplines één voor 
één worden behandeld. Elke discipline fungeert 
hierbij als een soort puzzelstuk, waarbij de samenhang 
tussen deze disciplines uiteindelijk zal leiden tot een 
overzichtskaart met daarin de minimale verspreiding 
van gebruiksbossen bij aanvang van de late 
middeleeuwen.

3.2   Indicaties voor oude bossen vanuit het 
 bodemarchief

Gedurende  het Atlanticum bestond bijna geheel 
Drenthe uit bos. Palynologisch onderzoek heeft 
aangetoond dat Drenthe in het Midden-Atlanticum 
voor maar liefst 90% of  meer uit bos bestond.73 Pas 
nadat de mens in het Neolithicum het natuurlijke 
landschap begon te beïnvloeden, begon het bosareaal 
steeds verder af  te nemen. In plaats van te leven van 
wat het bos leverde, begon men bos te verwijderen om 
er akkers aan te leggen. De agrarische uitbreidingen 
in de Bronstijd en vooral IJzertijd waren hierbij het 
meest destructief.74 

De verandering in vegetatie had een directe invloed op 
de bodem. De bodems in het Atlanticum bestonden 
op de hogere dekzandgronden en keileemplateaus 
voor het overgrote deel uit moderpodzolgronden. 
Deze bodemtypen worden gekenmerkt door een 
dikke bruine verweringshorizont (Bw), die is ontstaan 
door verbruining van mineralen en ophoping van 
zogenaamde moderhumus.75 De moderpodzolgronden 
werden in de bodemkunde vroeger ook wel als ‘oude 
bruine bosgronden’ aangeduid, verwijzend naar het 
feit dat dergelijke bodems ontstonden op plekken 
die al geruime tijd onafgebroken uit bos bestonden. 
Met het verdwijnen van de bosvegetatie, werd de 
bodem veel gevoeliger voor verzuring en uitspoeling 
van mineralen. Daarnaast heeft bos een relatief  hoge 
verdamping. Wanneer deze bosvegetatie verdwijnt, 
wordt er minder water verdampt, wat resulteert in 
een neerslagoverschot. Hierdoor kan meer water de 
bodem inzijgen, waarbij het veel voedingsstoffen met 
zich meeneemt en de bovengrond steeds armer en 
zuurder wordt. Deze bodemprocessen leidde tot de 
vorming van zogenaamde humuspodzolbodems (zie 
figuur 3.1).76 

3. Verspreiding van de gebruiksbossen in het 
 Drentsche Aa-gebied in de volle en late 
 middeleeuwen 

73 In de loop der jaren 
zijn er op verschil-
lende plekken en 
door verschillende 
onderzoekers pollen-
analyses uitgevoerd, 
die allen een soort-
gelijk beeld opleveren. 
Zie hiervoor onder 
meer Waterbolk, 1954; 
Casparie & Groen-
man-Van Waateringe, 
1980; Bakker et al 
1999;  Bakker, 2003.

74 Spek, 2004 pp. 131-
133. Voor deze bevin-
ding berust Spek zich 
op de pollenspectra uit 
deze periode.

75 Locher & De 
Bakker, 1990 pp. 
261-262.

76 Zie Spek, 2004 
pp. 116-120 voor 
een gedetailleerde 
beschrijving van deze 
processen.
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Wanneer de huidige bodemkaart wordt bekeken, valt 
op dat de meeste humuspodzolbodems (Hn, Hd) 
eindigen op de cijfers 21 (zie bijlage I). Deze codering 
staat voor leemarme en zwak lemige gronden. Deze 
gronden waren in de Brons- en IJzertijd het meest 
geliefd om te ontginnen. De lichte grond en open 
structuur van de bossen waren namelijk gemakkelijker 
te bewerken met de eenvoudige prehistorische 
werktuigen uit die tijd. De zwaardere, lemige gronden 
bleven in die perioden hoofdzakelijk uit bos bestaan, 
waardoor de onderliggende moderpodzolgrond niet 
tot nauwelijks werd aangetast. In feite zouden de 
plekken waar nu nog een moderpodzolgrond wordt 
aangetroffen, dus duiden op de (voormalige) ligging 
van een historisch bos. De podzolisatie van de bodem 
is echter een lang proces, dat vele decennia tot eeuwen 
kan duren. De mate van podzolisatie hangt vooral 
af  van het leemgehalte van het zand.77 Zo zou het 
podzolsatieproces in een lemige moderpodzolgrond 
met ondiepe keileem (Y23x) veel meer tijd in beslag 

nemen dan in een zwak lemige moderpodzolgrond 
zonder onderliggende keileemlaag (Y21). Hoewel 
er dus geen duidelijke tijdsaanduidingen aan het 
bodemarchief  gegeven kunnen worden, is het 
aannemelijk dat de moderpodzolbodems waar 
een ondiepe keileemlaag ontbreekt (Y23, Y21), 
in de late middeleeuwen nog een bosvegetatie 
hebben gehad. Ditzelfde geldt voor de zwak lemige 
keileemverweringsgronden (Y21x).

De gebieden waar keileem dicht aan het oppervlak 
verschijnt (KX), alsmede enkele sterk lemige 
keileemverweringsgronden (Y23x, mZb23x), hebben 
over het algemeen een leemgehalte dat meer dan 20 á 
25% bedraagt. Spek heeft aangetoond dat deze gronden 
niet of  nauwelijks podzoleren, zelfs niet als deze zijn 
gelegen onder zure heide- of  naaldbosvegetaties.78  
Wanneer het oorspronkelijke bos in het verleden werd 
gekapt of  gerooid, is dit, in tegenstelling tot de eerder 
besproken moderpodzolgronden, dus niet aan de 

77 Spek, 2004, p. 119.

78 Spek 2004, pp. 119-120.

Figuur 3.1:     Door het verdwijnen van de bosvegetatie konden rijke moderpodzolgronden (links) op termijn degraderen 
        naar arme humuspodzolgronden (rechts)      (Foto: Harm Smeenge)

        



30

bodem af  te leiden. Spek heeft in zijn onderzoek echter 
weten te achterhalen dat deze zware gronden pas vanaf  
de Midden-IJzertijd sporadisch werden ontgonnen 
voor de aanleg van Celtic fields.79 Waarschijnlijk waren 
grote delen van de keileemplateaus daarom nog tot in 
de middeleeuwen onaangetast, waardoor ze begroeid 
bleven met bos. In de analyse worden deze gronden 
daarom tevens als sterke indicaties voor middeleeuwse 
boslocaties beschouwd (zie tabel 1).

Naast de relatief  ongeschonden moderpodzolgronden 
bevinden zich in het Drentsche Aa-gebied 
verschillende moderpodzolgronden met een dunne 
akkerlaag (cY21, cY23), al dan niet gelegen op een 
keileemondergrond (toevoeging ..x). Hoewel Spek 
heeft aangetoond dat deze gronden in de loop van 
de middeleeuwen al werden ontgonnen, is het niet 
mogelijk om een concrete tijdsperiode aan deze 
ontginningen toe te kennen. Zo kunnen sommige van 
deze loopodzolgronden (cY) al in een vroeg stadium 
binnen de middeleeuwen zijn ontstaan, terwijl dezelfde 
type gronden op een andere locatie mogelijk pas veel  
later zijn ontgonnen. Onder meer bij de zwak lemige 
moderpodzolgronden was dit het geval, waarbij de 
mate van ontginning vooral afhing van de mate van 
bevolking en de aanwezigheid van lemigere gronden 
in de omgeving.80 Deze spreiding maakt het erg 
lastig om enkel aan de bodemsubgroep af  te kunnen 
leiden in welke periode de bosvegetatie is verdwenen. 
Eenzelfde scenario doet zich voor bij de hoge 
zwarte enkeerdgronden (zEZ) waar nog duidelijke 
sporen van een moderpodzolgrond in de 
ondergrond aanwezig zijn.81 Door de hoge mate van 
onzekerheid die aan al deze bodems is gekoppeld,

 - het enige zekere is dat het een historische boslocatie 
betreft - worden zij als mogelijke indicaties voor 
middeleeuwse boslocaties gezien.

Een andere bodemsubgroep die in dit rapport als 
mogelijke indicatie wordt beschouwd omvat de 
zogenaamde sterk lemige veldpodzolgronden op 
keileem (Hn23x). Hoewel deze bodemsubgroep 
behoort tot de humuspodzolgronden en daarmee 
geruime tijd geen bosvegetatie heeft gedragen, 
is het niet ondenkbaar dat deze gronden in de 
middeleeuwen nog wel uit bos bestonden. Met name 
in de dunbevolkte bovenstroomse gebieden zou 
hier destijds een arme bosvegetatie hebben kunnen 
staan, die in de loop der eeuwen onder toenemende 
verzuring is gedegradeerd naar de kenmerkende 
heide. Zo zijn er op verschillende plekken binnen het 
Drentsche Aa-gebied nog sporen van een bosbodem 
onder deze veldpodzolgronden aangetroffen.82 
Desondanks is er de nodige voorzichtigheid geboden 
met het aanmerken van dergelijke veldpodzolgronden 
als middeleeuwse boslocaties en kunnen we hier alleen 
van spreken indien deze plekken ook vanuit andere 
vakdisciplines naar voren komen.

Naast de hogere zandgronden, was er in de 
middeleeuwen ook in de stroomdalen vaak nog bos 
aanwezig, vooral in gebieden die wat verder van de 
toenmalige nederzettingen aflagen en de begrazing 
niet erg intensief  was. De aanwezigheid van bos hing 
in deze gebieden niet zozeer af  van de lemigheid 
van de ondergrond, maar van de dikte van het 
aanwezige veenpakket. Het mesotrofe broekbos, dat 
hoofdzakelijk uit elzen bestond, had namelijk een 

79 Spek, 2004, pp. 
141-142. Zie ook het 
ecologisch bodemdia-
gram op p. 151.

80 Spek, 2004, pp. 
720-722.

81 Spek heeft deze 
‘dubbele bodems’ op 
een losse kaart als 
aanhangsel bij zijn 
dissertatie opgenomen

82 Vriendelijke 
mededeling Theo Spek; 
zie ook p. 73 van dit 
rapport

Tabel 1:    Overzicht van de geselecteerde bodemsubgroepen die een indicatie voor historische boslocaties geven        
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zandondergrond nodig om zich in te kunnen wortelen. 
Indien de veendikte meer dan 120 cm bedroeg, was 
dit niet tot nauwelijks mogelijk en zal de begroeiing 
voornamelijk uit een open zeggenmoeras hebben 
bestaan. Om deze reden zijn enkel veen- en moerige 
gronden geselecteerd, waar de pleistocene zandgrond 
zich nog binnen de 120 cm bevond (Vz, Wz). Van deze 
selectie worden de moerige gronden als mogelijke 
indicaties beschouwd, aangezien in bodemboringen 
op deze plekken naast broekveen ook relatief  veel 
zeggeveen werd aangetroffen.83 De koopveengronden 
(hVz) en bodems met een veenkoloniaal dek (iVz, 
iWz) zijn ondanks een ondiepe zandondergrond niet 
geselecteerd, aangezien zij duiden op de aanwezigheid 
van zuur (boomloos) veenmosveen.84

Wanneer we de geselecteerde bodemsubgroepen 
uiteenzetten op een verspreidingskaart, valt op dat 
er met name aan de randen van de middenlopen van 
de beeksystemen veel sterke aanwijzingen zijn voor 
de ligging van historische boslocaties (zie figuur 3.2). 

In deze gebieden kon de beek bij hoge piekafvoeren 
gemakkelijk geruime tijd buiten zijn oevers treden 
en het omliggende stroomland inunderen, waarmee 
optimale omstandigheden voor veengroei werden 
gecreëerd. Onder normale omstandigheden zou het 
water in de zomermaanden enkele decimeters onder 
maaiveld liggen, zodat het veen geen grote dikte 
kon krijgen. Op deze plekken bevond de pleistocene 
zandgrond zich nog binnen de 120 cm, zodat de bomen 
zich hier goed konden wortelen. Het is daarom te 
verwachten dat deze plekken in de late middeleeuwen 
nog rijkelijk bebost waren met broekbos.85 In de directe 
omgeving van de beken langs de middenloop kon het 
veen wel een grotere dikte bereiken. Dit veen bevatte 
veel minder houtresten, wat de kans op een bosrijk 
gebied minder waarschijnlijk maakt.86 Vooral langs het 
Andersche Diep, Rolderdiep en Gasterensche Diep is 
dit het geval geweest.
Wat betreft de hogere zandgronden bevinden de 

84 Spek, 2004, pp. 
208-209.

83 Stiboka, 1977, pp. 
91-92.

85 Stiboka, 1977 pp. 
43-44, 52.

86 Stiboka, 1977, pp. 
91-92.

In bodemboringen 
in het voormalige 
Hankeloo zijn onder 
de dunne akker-
laag nog sporen te 
vinden van de oude 
bosbodem.

(Foto: Erik van den Berg)



32 Figuur 3.2:    Overzicht van de verspreiding van indicaties voor historische boslocaties uit het bodemarchief     



Bossen van de Drentsche Aa

33

potentiële oude boslocaties zich voornamelijk op de 
Hondsrug en ten zuiden en zuidwesten van Rolde. In 
tegenstelling tot de stroomdalen zijn er op de hogere 
zandgronden echter maar relatief  weinig sterke 
indicaties voor historische boslocaties aangetroffen. 
Opvallend is in dat licht ook het grotendeels 
achterwege blijven van potentiële boslocaties in 
het oosten van het Drentsche Aa-gebied, globaal 
tussen Rolde en de Hondsrug. Dat het aandeel aan 
indicaties in dit gebied beperkt blijft, hangt in grote 
mate samen met het relatief  grote aandeel aan 
humuspodzolgronden zonder keileemondergrond in 
het Drentsche Aa-gebied. Zoals eerder gezegd, duidt 
dit erop dat het merendeel van de oorspronkelijke 
bossen op de hogere zandgronden al gedurende de 
Brons- en IJzertijd was verdwenen.87 De schaarse 
potentiële boslocaties die zich als postzegels in dit 
middengedeelte bevinden, waren daarom zeer geliefd 
om als akker in gebruik te nemen. Het is dan ook 
niet vreemd dat al deze locaties bestaan uit de lemige 
gronden die in de loop van de middeleeuwen zijn 
omgezet naar akker.

3.3   Verwijzingen naar historische bossen in 
 veld- en plaatsnamen

Een belangrijke bron van informatie zijn de talrijke 
bewaard gebleven historische veldnamen in het 
Drentsche Aa-gebied. Mensen geven al van oudsher 
een naam aan hun percelen, om deze van elkaar te 
kunnen onderscheiden en te gebruiken ter oriëntatie. 
Hoewel veldnamen kunnen veranderen, doordat er 
bijvoorbeeld een nieuwe eigenaar is gekomen, zijn de 
meeste veldnamen al zeer oud. 

Etymologisch onderzoek heeft uitgewezen dat veel 
delen van namen een middeleeuwse oorsprong 
hebben.88 Een veldnaam is in de meeste gevallen 
opgedeeld in twee delen: het stamdeel of  slotelement, 
waarmee het landgebruik wordt aangeduid, en het 
eerste element, een bijvoegelijk naamwoord dat als 
oriëntatiepunt dient en daarmee vaak een kenmerkend 
element uit het landschap betreft. Het komt ook 
voor dat een type landgebruik als oriëntatiepunt 
werd genomen, bijvoorbeeld bij de naam Holtakker. 
Hierbij betreft het perceel een akker (stamdeel), wat 
in de nabijheid van een holt (oriëntatiepunt) gelegen 
is. Om deze reden kunnen de oude veldnamen van 
grote betekenis zijn voor het achterhalen van het 
middeleeuwse landschap. 

 De veldnamencollectie van Wieringa
Een probleem wat bij veel gebieden speelt is dat 
sinds de ruilverkaveling veel van de oorspronkelijke 
veldnamen verloren zijn gegaan, omdat percelen 

in zijn geheel veranderden. De oude veldnamen 
werden daarvoor ook hoofdzakelijk mondeling 
overgebracht en met het verdwijnen van die oude 
generatie, verdwijnen tevens de veldnamen. Voor 
Drenthe kunnen de veldnamen echter wel uitkomst 
bieden, omdat J. Wieringa vanuit het Nedersaksisch 
Instituut van de Rijksuniversiteit Groningen in de 
jaren zestig tot en met de jaren negentig zijn tijd heeft 
gestoken in het verzamelen van alle nog bekende 
veldnamen in Drenthe en gedeeltelijk in Groningen.89 
Ondanks dat de inventarisatie niet is voltooid, is 
het gehele Drentsche Aa-gebied wel vlakdekkend 
geïnventariseerd. 

Wieringa maakte gebruik van de veldnamen die nog 
door de toenmalige bevolking herinnerd werden. 
Hoewel deze veldnamen van generatie op generatie 
kunnen zijn overgedragen, moet deze inventarisatie 
van Wieringa worden gedateerd als veldnamen uit de 
eerste helft van de twintigste eeuw. Ze kunnen veel 
ouder zijn, maar om dat aan te tonen zijn aanvullende 
bronnen uit eerdere perioden nodig. Naast het 
verzamelen van veldnamen door middel van interviews 
(oral history), maakte Wieringa tevens gebruik van 
archiefmateriaal, waardoor zijn veldnamenlijst kon 
worden aangevuld met veldnamen variërend van de 
15e tot en met de 19e eeuw.90 Het feit dat het werk 
van Wieringa nog niet gereed was, heeft zijn sporen 
nagelaten in de uiteindelijke veldnamencollectie. Zo 
waren de inventarisaties nog niet geordend. Na het 
overlijden van Wieringa heeft het Drents Archief  de 
taak op zich genomen om de gehele veldnamencollectie 
te verwerken naar kaartmateriaal. Een eerste aanzet 
hiertoe is gebeurd door de veldnamen te koppelen aan 
de kadastrale percelen op de minuutplans uit 1832. 

Aangezien Wieringa het onderzoek zelfstandig 
uitvoerde, zijn sommige coderingen die hij toepaste 
niet te achterhalen en kunnen deze veldnamen 
foutief  zijn ingevoerd.91 Wieringa heeft daarnaast 
verschillende indelingen gehanteerd, zowel op 
alfabetische volgorde van de kadastrale gemeenten 
als op grootte van de gemeenten. Door deze 
verschillende werkwijzen, kunnen enkele veldnamen 
aan een verkeerde gemeente of  kadastraal perceel 
gekoppeld zijn. Het gaat hier vermoedelijk slechts om 
een handvol veldnamen. 

Voor bosgebieden gebruikte men verschillende 
namen, waarbij elke naam duidde op een ander type 
bos, zowel in gebruik als in fysieke vorm. De meest 
kenmerkende gebruiksbossen waren holt, loo en laar. 
Daarnaast werden er namen gegeven aan verschillende 
verschijningsvormen van bos, zoals horst, strubben, hees 
en broek.92 Voor de volledigheid is er ook gekeken naar 

87 Spek, 2004, p. 199.

88 Zie hiervoor onder 
meer Schönfeld, 1980; 
Udolph, 1994; Blok, 
1992; Ter Laak, 2005.

89 De veldnamen-
collectie van Wieringa 
is bewaard gebleven 
in het Drents Archief 
onder toegangsnum-
mer 0903.

90 DA, Inleiding van de 
Inventaris bij 
toegangsnummer 0903.

91 Drents Archief, 
Inleiding van de 
Inventaris bij toegangs-
nummer 0903.
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de meer recente bosnamen. Hieronder vallen naast de 
naam bosch, tevens stok en stob. Omdat de veldnamen 
zijn gekoppeld aan de kadastrale percelen van 1832, 
kan er een verspreidingskaart van de historische 
bosnamen worden gemaakt (zie losse kaartbijlage). 

 Verspreiding van de gebruiksbossen op de 
 hogere zandgronden
Holt - Van de meest kenmerkende gebruiksbossen, 
komt holt verreweg het vaakst voor in het Drentsche 
Aa-gebied. De naam holt is taalkundig verwant met 
hout, waarmee het timmerhout werd bedoeld. De holten 
fungeerden hierdoor als een soort productiebos, waar 
al het stevige constructiehout voor de boerderijbouw 

vandaan gehaald werd. Over het gehele studiegebied 
zijn holt-namen te vinden, veelal in de directe omgeving 
van de dorpen. Vergelijkend met de markegrenzen 
kan worden gesteld dat nagenoeg elke marke over ten 
minste één holt beschikte (zie bijlage III).93 

Bossen voor houtwinning waren essentieel voor het 
boerenleven, waardoor men hier zo zuinig mogelijk 
mee om probeerde te gaan. Dit zou een goede verklaring 
zijn waarom er nog zoveel holt-namen bewaard zijn 
gebleven. Hoofdzakelijk betreffen dit echter indirecte 
verwijzingen naar holt zoals Holtakker en Holtveen. 
Het valt op dat in het zuidelijke deel van het Drentse 
Aa-gebied bij Gieten (Tipholt), Gasselte (Lutkenholt), 
Amen (Amerholt, Oostholten) en Grolloo (Grolloerholt) 
een sterke concentratie van holt-namen voorkomt. 
Dit gebied lijkt nog tot laat in de middeleeuwen 
een bosrijke streek te zijn geweest, wat wellicht 
verklaard kan worden door de sterke dominantie 
van keileemgronden en bovenloopsystemen in dit 
gebied; gronden die volgens 19e-eeuwse kaarten 
nog relatief  rijk aan bos waren. Ook de relatief  lage 
bevolkingsdichtheid in dit gebied zal een rol hebben 
gespeeld. Wellicht konden bossen zich hierdoor tot 
vrij laat in de geschiedenis handhaven, waardoor zij 
gemakkelijker herinnerd worden door middel van de 
veldnamen ter plekke.94

Loo - Naast de bossen voor houtwinning, werden 
bossen tevens gebruikt voor bosbeweiding. Deze 
bossen werden in de regel vaak aangeduid met loo. 
Loo is een verbastering van het Germaanse lauha, wat 
bos betekent. Loo houdt daarnaast verband met het 
Latijnse lucus (open plek), wat voortkomt uit lucere 
(doen oplichten).95 Vanuit deze naamsverklaring kan 
worden gesteld dat de naam loo vooral werd toegekend 
aan de lichte, open bossen. Spek stelt dat men hiermee 
niet zozeer de van nature lichte bossen bedoelde, maar 
vooral de bossen die door bosbeweiding een zeer 
open karakter kregen.96 In tegenstelling tot de wijde 
verbreiding van de holt-namen, komen loo-namen in het 
studiegebied veel minder voor. Wel zijn er aan de oost- 
en westkant van het Drentse Aa-gebied meerdere loo-
namen aangetroffen. In de meeste gevallen betreffen 
de veldnamen indirecte verwijzingen zoals Looakker, al 
zijn er ten westen van Anreep (Oosterloo), ten noorden 
van Gieten (het Loo) en ten oosten van Deurze 
(Hankeloo) enkele directe loo-namen aangetroffen, die 
tevens van enige omvang zijn. Opvallend is dat het 
gehele middenstuk van het Drentsche Aa-gebied geen 
loo-namen bevat, terwijl hier relatief  veel premorenale 
zandgronden zijn gelegen (zie figuur 3.3). Het is niet 
ondenkbaar dat hier vroeger wel meer loo-bossen 
aanwezig waren, maar deze in de loop der jaren zijn 
verdwenen in het landschap. De bosbeweiding had 

92 In totaal zijn er 
ongeveer 15 bestands-
delen in  veldnamen die 
duiden op (voormalig) 
middeleeuws bos. 
Hiervan zijn alleen de 
genoemde bosnamen in 
het Drentse Aa-gebied 
aanwezig. Zie In ‘t Veld, 
2010 p. 22.

93 Voor de meest 
zuidelijke marken in 
het Drentse Aa-gebied 
konden de aangetroffen 
veldnamen niet worden 
geprojecteerd op de 
kaart. Daarnaast zijn 
er in de noordelijke 
marken geen holt-
namen aangetroffen. 

Figuur 3.3:    Verspreiding van veld- en plaatsnamen met loo ten opzichte van de 
       ligging van de premorenale gronden 
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97 In paragraaf 4.4 van 
dit rapport wordt hier 
dieper op in gegaan.

98 Spek, 2004 p. 202.

99 Schönfeld, 1980.

95 Blok, 1992 p.19.

96 Spek 2004, pp. 
200-201.

namelijk een grote impact op de lichte bossen, die 
zich vervolgens moeilijk konden herstellen en op den 
duur degradeerden tot grazige weiden of  zelfs heide. 
Alleen de loo-bossen die relatief  ver van de bewoning 
af  lagen, waardoor de begrazingsdruk ook lager was, 
konden zich over een lange tijdsperiode handhaven.97

Struwelen en kreupelhout - Een laatste type gebruiksbos 
op de hogere zandgronden wordt gevormd door 
struwelen en kreupelhout. Dit waren veelal bossen die 
door intensieve begrazing min of  meer permanent in 
een sterk gedegenereerde vorm werden gehouden. In 
het middeleeuwse Drenthe werden deze struwelen en 
kreupelhoutbosjes vaak aangeduid met strubben, hees, 
bruil of  dickt.98 In de veldnamencollectie van Wieringa 
komen van deze veldnamen binnen het Drentsche 
Aa-gebied alleen hees en strubben naar voren. Hees stamt 
af  van het Oudnederlandse hesi/heszia, wat letterlijk 
struikgewas of  kreupelhout betekent.99 Ten westen 
van Gasteren (de Heest) en ten noorden van Gieten 
(de Hees, Heesakker) komen enkele hees-namen naar 
voren. Waarschijnlijk stond hier oorspronkelijk bos, 
wat echter door sterke begrazing was gedegenereerd 
tot kreupelhout of  zelfs lage struikjes. Dit beeld 
wordt versterkt door de bodemkundige ligging 
van deze gebieden, namelijk een zwak lemige 
moderpodzol (Y21) en een zwak lemige tot lemige 
veldpodzol (Hn23). Omdat de bodemkundige ligging 

en bosgeschiedenis van een hees vergelijkbaar is met 
die van een loo, alsmede de geringe verspreiding van 
heesnamen, wordt dit bostype in het vervolg van dit 
rapport onder loo gerekend. 

Met de strubben werden vermoedelijk intensief  
beweide gebieden met eikenstruiken aangeduid. De 
strubben ontstonden door overbeweiding van schapen, 
waar de bomen uiteindelijk hun karakteristieke 
kronkelige vorm aan over hielden.100 De theorie dat 
de strubben zijn ontstaan vanuit een hakhoutverleden 
is reeds verworpen.101 De naam strubben is afgeleid 
van het Oud-Saksische strubia, dat ruwe boomstronk 
betekent. Daarnaast houdt de naam verband met 
het werkwoord strubbelen, oftewel weerbarstig 
zijn.102 Beide naamsverklaringen duiden vooral op de 
uiterlijke vertoningen van de bomen. Veldnamen die 
duiden op strubben, waaronder de struellen, zijn relatief  
schaars in het Drentse Aa-gebied. Alleen ten zuiden 
van Schipborg (huidige Strubben-Kniphorstbos), Anloo 
(Struellen) en ten noorden van Rolde (Strubbenkamp) 
zijn dergelijke veldnamen aangetroffen. Als we de 
ligging van deze veldnamen moeten plaatsen in het 
esdorpenlandschap, lijken de strubben steevast op de 
overgang van het opgaande bos en de heide te liggen. 
De landschappelijke zonering loopt dan globaal als es-
holt-strubben-heide.103

100 zie hiervoor Spek 
2004, p.194; Elerie & 
Spek, 2009; Ter Laak, 
2005.

101 Vriendelijke 
mededeling Theo Spek.

102 Van Veen & Van 
der Sijs, 1997, pp. 
850-851

103 Neefjes, 2007 komt 
tot een soortgelijke 
conclusie in zijn cul-
tuurhistorische studie 
van het Strubben-
Kniphorstbosch.

94 Vriendelijke 
mededeling Theo Spek.

Het merendeel van de strubben zijn ontstaan door intensieve schapenbegrazing, zoals hier bij de Schipborger Strubben   (Foto: Harm Smeenge)        
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 Bossen op vochtige en natte gronden in de 
 stroomdalen
Naast de voornamelijk drogere bostypen die hierboven 
besproken zijn, bevinden zich in het Drentsche Aa-
gebied tevens bosnamen die tot de nattere plekken 
behoorden. Sterker nog, de stroomdalen waren 
misschien nog wel het meest bosrijk in het Drentsche 
Aa-gebied, duidend op het hoge aantal bosnamen 
die daar zijn aangetroffen. Voor het aanduiden van 
bossen in nattere gebieden, gebruikte men in de 
middeleeuwen met name twee soorten veldnamen: 
broek en horst. 

Broek - Waar men, met uitzondering van de holten, vaak 
slechts op enkele plekken bepaalde bostoponiemen 
tegenkomt, is er in elk stroomdal binnen het Drentsche 
Aa-gebied wel een broek-naam aan te treffen. Vaak 
betreffen het zelfs meerdere broekgebieden. Het 
toponiem broek is daarmee ook verreweg het vaakst 
aangetroffen van alle behandelde bostoponiemen. De 
naam broek was afgeleid van het Germaanse broka, dat 
broekland, moerasland betekend. Hiermee werden de 
moerasbossen aangeduid, die veelal bestonden uit een 
complex van broekbos, struweel en zeggeveen. 104 Dat 
de naam broek zoveel voorkomt, hangt ongetwijfeld 
samen met het langere bestaan van een broekbos in 
de stroomdalen. Indien het grondgebruik veranderd, 
zal het toponiem in de regel na enige tijd volgen. De 
stroomdalen bleven volgens palynologisch onderzoek 
nog vrij lang bebost, waardoor ook de veldnaam 
bewaard bleef, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de 
eerder besproken loo-bossen.105 Ook het gegeven 
dat van de aangetroffen broek-namen, vooral directe 
verwijzingen werden aangetroffen, wijst in de richting 
dat er in de middeleeuwen nog veel moerasbossen 
aanwezig waren. Met deze constatering is wel enige 
voorzichtigheid geboden, aangezien de naam broek 
nog altijd wordt gebruikt en broek-namen daarmee niet 
per definitie een middeleeuws broekbos hoeft aan te 
duiden.  

Kijken we meer naar de ligging binnen het 
beekdalsysteem, dan valt op dat de broeken vooral 
gebonden zijn aan de boven- en middenlopen (zie 
figuur 3.4). Wanneer de broeken in de bovenlopen 
worden aangetroffen, is dit ook vaak bij de monding 
in de middenloop. Deze ligging komt overeen met de 
eerder besproken bodemkundige gegevens, waaruit 
bleek dat de broekbossen zich hier goed konden 
ontwikkelen vanwege de ondiepe zandondergrond. 
Opvallend is dat er tevens enkele broekgebieden 
zijn aangetroffen in brongebieden en langs de 
benedenloop van de Drentsche Aa, terwijl de 
omstandigheden hier in eerste instantie niet optimaal 

geschikt voor lijken te zijn. Zo is het veenpakket langs 
de benedenloop veel dikker, waardoor de broekbossen 
zich hier veel moeilijker konden vestigen. De schaarse 
broekgebieden die hier zijn aangetroffen liggen 
echter aan de uiterste randen van dit stroomdal, op 
de plekken waar de zandondergrond sporadisch 
nog binnen 120 cm diepte ligt. In de brongebieden 
zou het water vooral te voedselarm zijn voor de 
vestiging van broekbossen. Het grote broekcomplex 
ten zuiden van Assen, genaamd het Geelbroek, lijkt 
echter niet te verwijzen naar een broekbos, maar naar 
een vegetatie van Pijpenstrootje (Molinia caerulea).106  

De naamsverklaring van gagelstruweel, zoals door 
verschillende etymologen wordt aangehouden, is 
twijfelachtig. Hoewel de Wilde gagel (Myrica gale) hier 
uitstekend kan groeien, is de bloeiwijze waarnaar wordt 
verwezen eerder roodbruin dan geel. In dat licht moeten 
we dit broekcomplex vooral zien als een combinatie 
van natte heide en halfopen parkbos/broekbos, wat 
overeenkomt met de ondergrond van natte keileem en 
zure podzolbodems. Waarschijnlijk zal hier sprake zijn 
geweest van een zuur en voedselarm berkenbroekbos 
in plaats van de mesotrofe elzenbroekbossen langs 
de middenloop.107 In de bovenloop ten oosten van 
Ekehaar is er wel sprake van een elzenbroekbos, gezien 
de veldnaam ‘het Elzenbroek’ ter plekke. Waarschijnlijk 
was het uittredende kwelwater op deze plekken wat 
voedselrijker. 

Horst – De naam horst komt voort uit het 
Oudnederlandse hurst, waarmee een met bomen 
begroeide hoogte in laaggelegen, moerassig gebied 
wordt aangeduid.108 In de stroomdalen worden deze 
hoogten gevormd door ingewaaide dekzandkoppen. 
Op het Actueel Hoogtebestand Nederland steken 
de hoger gelegen horsten sterk af  tegen de lage 
stroomdalen. De horsten bevinden zich vooral ten 
zuiden van de lijn Assen-Gieten, al zijn er tevens 
enkele horsten aangetroffen ten noorden van Gieten 
(Vroohorst) en ten oosten van Yde (Horstmade). Ten 
oosten van Anreep komt een cluster van horst-namen 
voor, van zowel indirecte (de Horstmaat) als directe (de 
Horst) toponiemen. Hier komt duidelijk naar voren dat 
de eigenlijke horst wordt gebruikt als oriëntatiepunt 
voor de omliggende hooilanden (made/maat).109 
De overige horst-namen, de Eekhorst bij Rolde en de 
Papehorst ten noordoosten van Gasselte, zijn tevens 
directe verwijzingen naar een horst. 

 Overige bosnamen ter referentie
Bij de hierboven besproken veldnamen, is er vooral 
gekeken naar toponiemen die een middeleeuwse 
oorsprong hebben. Hierbij is het beeld ontstaan dat 
de aangetroffen veldnamen slechts een kleine fractie 
van het oorspronkelijke aandeel aan bos weergeven. 

105 Beekdalen bevat-
ten vaak een venige 
ondergrond, waarin 
de pollen van de 
omliggende vegetatie 
zeer goed bewaard 
blijft en het verloop 
van de vegetatie goed 
in beeld kan worden 
gebracht. Vaak bevat-
ten deze beekdalen 
nog veel elzenhout, 
wat duidt op een voor-
malige begroeiing van 
elzenbroekbos.

106 Vriendelijke 
mede-deling Theo 
Spek; zie ook 
hoofdstuk 6 van dit 
rapport.

107 Spek, 2004, pp. 
208-209.

108 Ter Laak, 2005; 
Spek & Elerie, 2009, 
p. 344.

104 zie onder meer 
Ter Laak, 2005; Spek, 
2004, p. 212.

109 Zie ook Kuiper, 
2009, pp. 28-30, 37-40
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Figuur 3.4:    Verspreiding van de broek-namen ten opzichte van de verschillende beeksystemen
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Één van de vooraanstaande redenen hiervoor is 
de veranderlijkheid van de veldnamen. Mogelijk 
kunnen meer recente bosnamen een uitkomst 
bieden. Voor het Drentsche Aa-gebied zijn er in de 
veldnamencollectie van Wieringa een drietal van deze 
bosnamen aangetroffen, te weten stob, stok en bosch. 
Hierbij dient vermeld te worden dat de namen stok en 
bosch al wel in de middeleeuwen werden genoemd.110 
De naam stok wordt dan echter nog niet als veldnaam 
toegepast. Bij de naam bosch ligt dit wat lastiger, 
aangezien deze naam ook in de middeleeuwen werd 
gebruikt om bosgebieden aan te duiden. Meer recente 
bossen kunnen echter ook een bosch-naam gekregen 
hebben, zodat er niet altijd met zekerheid kan worden 
gezegd om welke tijdsperiode het precies gaat. Dit 
blijkt onder meer uit het grote verspreidingspatroon 
van de bosch-namen, waarbij de veldnaam zowel in de 
nabijheid van middeleeuwse bostoponiemen en als 
afzonderlijk bosgebied naar voren komt. 

Tevens is er geen duidelijk verband zichtbaar met 
specifieke middeleeuwse gebruiksbossen, aangezien 
de naam bosch bij zowel holt-, loo- als broek-namen 
is gelegen. Dit duidt erop dat onder het toponiem 
bosch allerlei verschillende soorten bos kunnen 
worden verstaan. De meest aansprekende verbanden 
bevinden zich tussen Ekehaar en Grolloo, waarbij de 
holt-namen De Holten en Oostholten worden afgewisseld 
met de bosnaam de Boschmaat. Daarnaast komt te 
midden van het Koebroek de bosch-naam Koebosje voor. 
Ook ten noordoosten van Loon komt een bosch-naam 
in de nabijheid van broek-namen voor. Hier worden 

het Walgenbroek, Bosbroek en het Koebroek met elkaar 
verbonden door het Vettenbosch. Mogelijk heeft hier 
een groot aaneengesloten broekbos gelegen, met aan 
de rand een wilgenstruweel (Walgen).

De veldnaam stok komt maar op één plek binnen 
het Drentsche Aa-gebied voor. Dit is ten oosten van 
Anreep, midden in het stroomdal van het Amerdiep. 
De ligging in de directe nabijheid van de beek doet 
vermoeden dat stok mogelijk verband houdt met 
broek, maar dat het hier duidelijk een venige variant 
betreft. Deze samenhang is door het gebrek aan 
overige veldnamen met stok niet nader te bestuderen. 

 Bostoponiemen in oude plaatsnamen
Naast veldnamen kunnen plaatsnamen tevens 
bijdragen aan het beeld van het historische landschap. 
Wel moet hier rekening gehouden worden dat de 
informatie uit een plaatsnaam een groter gebied 
kan bestrijken dan alleen een perceel. Het bostype 
waar de plaats naar verwijst, hoeft daarmee ook 
niet daadwerkelijk op dezelfde plek als het dorp 
te liggen. De plaatsnamen geven daardoor vooral 
informatie over de omgeving. Dit in tegenstelling 
tot de veldnamen, waarbij de naamgeving wel direct 
gekoppeld is aan het uiterlijk of  karakter van die plek.

Ook zijn plaatsnamen vaak ouder dan veldnamen, 
waardoor we rekening dienen te houden met de 
mogelijkheid dat deze plaatsnamen verwijzen naar 
situaties van vóór de late middeleeuwen. Dat het 
Drentsche Aa-gebied in de middeleeuwen een bebost 

111 Spek, 2004, pp. 
200-201, 242-244

112 Spek, 2004, pp. 
126-129.

110 De oudste vermel-
ding van ‘stok’ dateert 
uit 1237.  Bosch 
dateert als veldnaam 
voor bosgebieden uit 
1200, al zijn verbaster-
ingen hiervan al in 
11e-eeuwse plaats-
namen aangetroffen. 

Tabel 2:    Overzicht 
van plaatsnamen 
in en rondom het 
Drentsche Aa-gebied, 
die duiden op histo-
rische boslocaties       
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karakter had, blijkt wel uit het aantal plaatsnamen met 
een verwijzing naar een bosrijk gebied (zie figuur 3.5). 
Van de eenenveertig aanwezige plaatsnamen die in de 
Middeleeuwen al aanwezig waren, bevatten maar liefst 
twintig namen een verwijzing naar bos (zie tabel 2). 
Opvallend is het grote aandeel aan plaatsnamen met 
–loo in hun bestandsdeel. Bij het bespreken van de 
veldnamen is al naar voren gekomen dat loo duidt 
op een bosweide. Spek heeft in zijn studie weten te 
achterhalen dat plekken met loo vaak gelegen zijn op de 
lichte zandgronden en daarmee ook een vrij licht bos 
moet hebben gehad, niet in de laatste plaats vanwege 
het feit dat het overwegend secundair bos betrof.111 
Naast dat deze gronden door de beweiding steeds 
opener werden, waren de lichte bossen ook 
relatief  makkelijker om te ontginnen dan de zware 
loofbossen.112 Bovendien waren het vaak droge 
gronden die heel geschikt waren om de toenmalige 
- op houten palen gefundeerde – boerderijen aan te 
leggen. Om deze reden is het ook niet verwonderlijk 
dat de lichtere bossen als eerste werden ontgonnen en 
het merendeel van de oude nederzettingen juist in deze 
loobossen waren gelegen. Andere gebruiksbossen 
waarnaar verwezen wordt in de plaatsnamen zijn holt 
(Gasselte) en laar (Noordlaren, Midlaren, Zuidlaren 
en Zwiggelte).

Daarnaast bevinden zich nog enkele plaatsnamen in 
het Drentse Aa-gebied, die wel duiden op een bosrijk 
gebied, maar geen directe binding met een van de 
kenmerkende bostypen hebben. Het betreffen hier 
hoofdzakelijk verwijzingen naar het type begroeiing, 
zoals Schipborg (bork = berk), Assen (as = es) en 
Ekehaar (eek = eik). Het feit dat deze plaatsnamen 
naar de begroeiing werden vernoemd, impliceert 
dat deze boomsoorten zich aftekenden van het 
omliggende landschap of  dat deze boomsoort zo 
sterk domineerde, dat het gehele bosgebied ernaar is 
genoemd. Het is echter niet duidelijk hoe groot deze 
gebieden waren. In een veld met weinig opgaande 
begroeiing, valt een klein berkenbosje immers al 
snel op. Waar de eerder besproken plaatsnamen 
verwijzen naar de grotere gebruiksbossen, kunnen 
deze plaatsnamen dus ook verwijzen naar kleine 
bosgebieden, waar geen directe gebruiksfunctie aan 
was gebonden.

 Synthese
Door de informatie uit de veldnamen en plaatsnamen 
samen te voegen, ontstaat een redelijk goed beeld van 
de verspreiding van de middeleeuwse bosgebieden 
(zie figuur 3.6). Hierbij valt meteen op dat vooral het 
midden van het Drentsche Aa-gebied, grofweg de 

Figuur 3.5:    Verspreiding plaatsnamen duidend op  
                        historische boslocaties

Figuur 3.6:    Overzicht van clusters van historische 
                       boslocaties uit veld- en plaatsnamen
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driehoek Assen-Gasteren-Grolloo, sterk naar voren 
komt. Naast een hoge concentratie aan plaatsnamen 
met een bosverwijzing, bevind zich hier tevens de 
hoogste concentratie aan veldnamen. Het noordelijke 
deel blijkt ook nu vrij bosarm, met uitzondering van 
de begroeiing op de Hondsrug (Noordlaren, Midlaren, 
Zuidlaren). Het zuidwestelijke deel van het Drentsche 
Aa-gebied blijft een nagenoeg kale plek op de kaart. 
Het is echter niet zo dat hier geen bos heeft gestaan. 
Dit gebied is dunbevolkt, waardoor er nauwelijks 
plaatsnamen aanwezig zijn. Daarnaast beschikt de 
veldnamencollectie van Wieringa niet over veldnamen 
van dit gebied.

3.4   Bosgebieden op 17e- en 18e-eeuwse 
 kaarten

Bij landschapshistorisch onderzoek wordt voor de 
periode vanaf  de 19e eeuw vaak gebruik gemaakt 
van historisch kaartmateriaal. In deze periode waren 
de meetkundige technieken al zo ver gevorderd, 
dat cartografen een vrij nauwkeurig beeld van het 
landschap konden weergeven. Om inzicht te krijgen 
in de landschappen ouder dan de 19e eeuw, wordt het 
beschikbare kaartmateriaal al snel schaarser en tevens 
minder betrouwbaar. Doordat de meettechnieken 
nog niet ver gevorderd waren, kostte het opmeten 
en intekenen van topografische informatie zeer veel 
tijd, helemaal als men natuurgetrouwe kaarten wilde 
fabriceren. In een tijd waarin de cartografie hoogtij 
vierde, ontstond er veel onderlinge concurrentie 
en moesten de kaarten ook steeds sneller klaar zijn. 
Om deze reden werden vergelijkbare objecten in 
categorieën geschaard en als zodanig met een symbool 
afgebeeld.113 Gevaarlijke gebieden, zoals venen en 
moerassen, werden vaak wel nauwkeurig aangegeven, 
maar voor heuvels en bossen beperkten de cartografen 
zich, indien ze werden weergegeven, tot symbolen. 
De topografische overzichtskaarten geven daarbij 
vooral een globale indicatie van de aanwezigheid  van 
bos en kunnen niet als feitelijk bosgebied worden 
aangemerkt. 

In dit onderzoek zijn in totaal acht topografische 
overzichtskaarten geselecteerd (zie bijlage II). 
Hoewel voor Drenthe in deze periode meerdere 
overzichtskaarten zijn gepubliceerd, zijn de meeste 
door de hevige concurrentiestrijd van elkaar 
overgenomen en zit het verschil voornamelijk in 
de vormgeving van de kaarten. Destijds werden 
kaarten vooral gebruikt als statusobject, waarbij men 
een zo mooi mogelijke kaart wilde hebben. Of  de 
cartografische informatie wel een juiste weergave van 
het landschap destijds schetste was hierbij van minder 
groot belang.114 Bij het behandelen van de kaarten 

moet deze gedachtegang stevig in acht worden 
genomen, om geen verkeerde conclusies te trekken 
aan de afgebeelde topografische informatie.

De oudste topografische overzichtskaart die van 
Drenthe is verschenen, dateert uit 1634 en is gemaakt 
door Cornelis Pijnacker.115 In 1662 is dezelfde 
kaart in kleur uitgebracht in de Atlas van Blaeu, 
wat de aantrekkelijkheid, en daarmee de verkoop, 
sterk vergrootte (zie figuur 3.7). Hoewel de venen 
en bosgebieden op deze kaart relatief  scherp zijn 
begrensd, moet de topografische nauwkeurigheid 
hiervan om bovengenoemde redenen niet worden 
overschat. Waarschijnlijk hebben op deze plekken 
globaal gezien wel bos gestaan, maar kunnen de exacte 
begrenzingen zeer goed een versiertechniek zijn om de 
aantrekkelijkheid te verhogen.116 Het middengedeelte 
van het Drentsche Aa-gebied, grofweg op de lijn 
Assen-Gasselte, is zeer bosrijk ingetekend. Onder 
meer de lijn Rolde-Schoonlo en Borger-Eext zijn als 
een lang aaneengesloten bosgebied gekarteerd. Ook 
het noordelijke punt van de Hondsrug, ter hoogte 
van Noordlaren, Midlaren en Zuidlaren, bestaat uit 
bos. Hoewel er dus geen veldnamen met laar zijn 
aangetroffen, geven de plaatsnamen en dit historisch 
kaartmateriaal wel aanwijzingen voor een middeleeuws 
bosgebied.

Op de andere topografische overzichtskaarten uit de 
17e eeuw komt een soortgelijk beeld naar voren in 
de verspreiding van bossen.117 Het meest prominent 
komt hierbij de bebossing op de Hondsrug naar 
voren, op de lijn Gasteren-Borger. Daarnaast zijn er 
op de kaarten van De Wit, Visscher en Jaillot tevens 
kleinere bosgebieden ingetekend in de omgeving 
van Schoonloo, Tynaarlo en Geelbroek. Door de 
grote verschillen in het symboolgebruik, waarbij met 
name de grootte van het symbool sterk verschilt, is 
de omvang van deze bosgebieden niet goed in te 
schatten. Jaillot gebruikt hierbij het kleinste symbool, 
waardoor de clusters bosgebieden zich het sterkste 
aftekenen. Opvallend is de afwezigheid aan bossen 
in het noorden van het Drentse Aa-gebied. Hier 
bestaat de ondergrond ook meer uit kleibodems, in 
tegenstelling tot de zandgronden in het bosrijkere 
gebied. 

Op de 18e-eeuwse kaarten is, vergeleken met de reeds 
besproken kaarten, veel minder bos ingetekend. Voor 
dit onderzoek is er gebruik gemaakt van de Carte von 
Over-Yssel und Drenthe van Franz Ludwig Glüssefeld uit 
1787 en de Nova totius provinciae Groningo-Omlandiae in 
Belgio tabula uit 1784.118 Bij deze laatste kaart is niet 
de cartograaf, maar de uitgever (Homann Heirs) 
genoemd. Qua tekenstijl heeft de kaart echter veel 

114 Koeman, 1978, pp. 
82-85; Van den Berg, 
2011, p. 15.

115 http://www.
edward-wells.nl/
catalogus/index.php?c
ategoryID=1&product
ID=2157.

116 Karel, 2000 pp. 
76-80.

117 Voor deze analyse 
is gebruik gemaakt 
van de volgende 
kaarten: de Heerly-
cheyt van Over-Yssel 
van Claes Janszoon 
Visscher uit 1662, 
Tabulae Dominii 
Groeningae Quae et 
Complectitur Maxi-
mam Partem Drentiae 
van Frederik de Wit 
uit 1670 en La Sei-
gneurie d’Over-Yssel, 
subdiviseé en Trois 
Parties Sallant, Twente 
et Drente van Hubert 
Jaillot uit 1681.

118 Beide kaarten 
komen uit de 
beeldbank van de 
Vrije Universiteit 
Amsterdam.

113Ormeling, 2012 pp. 
20-27.
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weg van de stijl van Glüssefeld en het is bekend 
dat Glüssefeld het merendeel van zijn kaarten bij 
Homann Heirs liet uitgeven.119 Om deze reden is 
het niet verwonderlijk als de kaart uit 1784 tevens 
een kaart van Glüssefeld betreft. Ondanks dat we 
hier vermoedelijk met dezelfde cartograaf  te maken 
hebben en er slechts enkele jaren verschil is tussen 
beide kaarten, zit er veel verschil in de verspreiding 
van bos in het Drentse Aa-gebied. Op de Nova totius 
valt het op dat de bossen zich uitsluitend rondom 
de dorpen concentreren. Waarschijnlijk betreft dit 
een vorm van symboliek, waarmee Glüssefeld het 
hoogopgaande eikenhout benadrukte dat rond de 
boerderijen en op de brinken van het dorp stond. In 
dat geval zou deze kaart dus meer een dorpenkaart in 
plaats van een topografische kaart zijn. 

Op de Carte von Over-Yssel und Drenthe, die Glüssefeld 
drie jaar later uitbracht, is wel meer topografische 
informatie gegeven. Zeer opvallend is het lage aandeel 
aan bos. Alleen ten zuiden van Anloo, ter hoogte van 
het huidige landgoed Terborgh, en bij het Amerdiep 
tussen de boswachterij Hooghalen en Grolloo is 
nog bos ingetekend. Hoewel het merendeel van de 
stroomdalbossen rond die periode inderdaad al zijn 
verdwenen, is het onwaarschijnlijk dat het Drentsche 

Aa-gebied destijds over zo weinig bos beschikte. 
Waarschijnlijk heeft Glüssefeld met deze kaart niet 
de bedoeling gehad om nauwkeurige topografische 
informatie te geven, maar diende de kaart voor een 
ander doel en werd alle overbodig geachte informatie 
weggelaten. Voor welke specifieke reden de Carte 
von Over-Yssel und Drenthe is gemaakt is niet bekend, 
waardoor dit vermoeden niet kon worden bevestigd.
Uit de analyse van de behandelde kaarten uit de 17e en 
18e eeuw blijkt dat zij vooral een globale indruk van 
de ligging van de bosgebieden geven. Met de uitgave 
van de Franse kaarten, die tussen 1811 en 1813 door 
Franse, Nederlandse en Duitse militaire ingenieurs 
zijn vervaardigd, ontstond de eerste gedetailleerde en 
zeer nauwkeurige topografische kaart van een groot 
deel van Drenthe, waaronder het gehele Drentse 
Aa-gebied.120 Deze kaarten geven ons daarmee een 
zeer goed beeld van de verspreiding van bossen aan 
het begin van de 19e eeuw. Wel moet in acht worden 
genomen dat men inmiddels al bossen begon aan 
te leggen, waardoor niet alle bossen op de Franse 
kaarten ook direct restanten van middeleeuwse bossen 
zijn. Desalniettemin geven deze kaarten een aardig 
referentiemateriaal, waarmee de positionering van de 
bossen op de 17e en 18e eeuwse kaarten mogelijk wat 
scherper begrensd kunnen worden. 

119 Seifert, 1966, 
p. 289.

120 De Franse kaarten 
zijn als afzonderlijke 
kaartbladen beschik-
baar in: Versfelt, 2010.

Figuur 3.7:    De Drentia Comitatus van Cornelis Pijnacker uit 1662
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Figuur 3.8:    Verspreiding van indicaties voor historische boslocaties vanuit 17e-, 18e- en 19e-eeuws 
                        kaartmateriaal
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Als eerste is het interessant om te kijken in hoeverre 
het grote aaneengesloten bosgebied, grofweg tussen 
Gasteren en Borger, zich op de Franse kaarten 
manifesteert. Een blik op de kaart laat echter al snel 
blijken dat dit gebied veel minder prominent aanwezig 
is dan verwacht. De hoger gelegen zandgronden 
bestaan hoofdzakelijk uit heide en essen. Dit beeld 
komt vooral tussen Rolde en Borger zeer sterk naar 
voren. Op de lijn Gasteren-Rolde is meer bos te 
vinden, al beperken deze gebieden zich voornamelijk 
tot de stroomdalen en overgangen naar de hogere 
zandgronden. Met name in de stroomdalen zijn 
nog grotere bosgebieden aanwezig, waar de hoger 
gelegen bossen vooral uit kleine restanten bestaan. 
Deze restanten zijn daarnaast erg verspreid, wat 
een voormalig aaneengesloten bosgebied minder 
aannemelijk maakt. Hieruit blijkt dat de 17e- en 
18e-eeuwse kaarten toch erg onnauwkeurige 
informatie bevatten en hier geen concrete conclusies 
aan verbonden kunnen worden. Het voert echter te 
ver om te stellen dat de 17e en 18e eeuwse kaarten 
geheel valse informatie geven. 

De kleinere bosgebieden, die in de 17e eeuw ter hoogte 
van Tynaarlo, Grolloo en Geelbroek zijn ingetekend, 
kunnen wel degelijk hebben bestaan. Geelbroek is 
ook op de Franse kaarten als groot aaneengesloten 
bosgebied ingetekend. Hoewel er bij Tynaarlo en 
Grolloo geen duidelijke bosrestanten aanwezig zijn, 
is niet geheel verwonderlijk dat hier toch bossen 
hebben gelegen. In beide gevallen waren de bossen 
in de nabijheid van de beek gekarteerd. Op de Franse 
kaarten is al naar voren gekomen dat veel van de 
stroomdalen nog restanten van bebossing hebben en 
ook vanuit het onderzoek van Spek is een soortgelijke 
bevinding vastgesteld.121 

Afgaand op wat de historische kaarten aan informatie 
geven, kan hierbij worden uitgegaan dat de lagere 
en natte delen van het Drentse Aa-gebied in de late 
middeleeuwen nog uit bos kunnen hebben bestaan, 
maar de hogere zandgronden al veelal ontgonnen 
waren (zie figuur 3.8). De bossen die nog wel aanwezig 
waren, waren voornamelijk bij de dorpsgebieden 
gelegen. Dit zou een aanwijzing kunnen zijn dat 
elk dorp de beschikking heeft gehad over zijn eigen 
bos, al is dit op basis van het kaartmateriaal niet met 
zekerheid te zeggen.

3.5   Bosplanten als indicatorsoort voor oude 
 bossen

Een laatste indicatie voor oude bossen is gevonden 
in de actuele verspreiding van bosplanten. Elke plant 
heeft zijn eigen ecologisch amplitude waarbinnen 
hij kan groeien. Deze amplitude is afhankelijk van 
een breed scala aan terreinkenmerken, die zowel in 
de ondergrond als op de oppervlakte aanwezig zijn. 
Deze ecologische amplitude is per soort verschillend. 
Sommige planten zijn zeer kritisch in hun standplaats, 
terwijl andere op vele verschillende terreinen 
kunnen voorkomen.122 De kritische soorten worden 
in de ecologie gebruikt als indicatorsoort voor de 
terreinomstandigheden. Naast indicatoren voor de 
bodemgesteldheid (bijvoorbeeld kwel, zuurgraad, 
voedselrijkdom) kunnen soorten als indicator dienen 
voor een bepaald vegetatietype. Ook voor oude 
bossen zijn er indicatorsoorten aanwezig. Alterra 
heeft in totaal 92 plantensoorten kunnen toewijzen als 
indicatorsoort voor oude bossen.123 Onder oud bos 
wordt hier verstaan alle bossen die vanaf  1750 continu 
bebost zijn geweest. Hoewel dit dus niet meteen 
middeleeuwse bossen betreft, kan het voorkomen van 

121 Spek, 2004 pp. 
205-214.

122 De ecologische 
amplitude van de 
verschillende wilde 
planten is goed te zien 
en te vergelijken in het 
softwareprogramma 
SynBioSys van Alterra. 
Zie ook Runhaar et 
al., 1987; Runhaar et 
al., 2006.

123 Buitenveld & 
Koelewijn, 2006, pp. 
47-49, 69.

Tabel 3:   Aanwezige 
oude bosplanten in 
het Drentsche Aa-
gebied 

(Bron: verspreidingsgegevens 
FLORON 1990-2012; SynbioSys)
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de soorten in combinatie met aanwijzingen uit andere 
disciplines wel doorslaggevend zijn. 
Voor de verspreidingsgegevens van de bosplanten 
is gebruik gemaakt van de inventarisatiegegevens 
uit de databank van FLORON uit de periode 1990-
2012. Doordat FLORON gebruikt maakt van 
honderden vrijwilligers, die vaak streekgebonden 
werken, bevat de database de grootste bron van 
kennis over verspreidingsgegevens van wilde flora in 
Nederland. De inventarisaties worden hoofdzakelijk 
per kilometerhok (1 km2) opgeleverd, waardoor de 
exacte locaties van de plantensoorten niet duidelijk is. 
Op basis van de standplaatsfactoren en het biotoop 
waarin de desbetreffende plantensoort groeit, is het 

alsnog mogelijk om een gedetailleerd beeld van de 
standplaats te achterhalen. Hoewel de aanwezigheid 
van een indicatorsoort voor oude bossen kan duiden 
op de aanwezigheid van een oud bosgebied, geldt dit 
voor de ene soort sterker dan voor de ander. Sommige 
soorten zijn specifiek gebonden aan oude bossen, 
terwijl andere indicatorsoorten naast oude bossen 
tevens in overige biotopen kunnen voorkomen. Voor 
dit onderzoek is het daarom van belang om met name 
naar de soorten te kijken die sterk gebonden zijn aan 
oude bossen. Van alle oud-bos indicatorsoorten die 
in het Drentsche Aa-gebied voorkomen, betreffen 
dit ‘slechts’ twintig plantensoorten, variërend van 
zeldzame tot meer algemene soorten (zie tabel 3 ).124 

Wanneer de verspreidingskaarten van alle 
geselecteerde oud-bosindicatorsoorten over elkaar 
heen worden gelegd, komen de kerngebieden van 
potentiële oude boslocaties aan het licht. Omdat de 
aangeleverde gegevens vanuit FLORON hoofdzakelijk 
kilometerhokken betreffen, zal nagenoeg het gehele 
Drentsche Aa-gebied als potentieel bos worden 
aangemerkt. Er is daarom specifiek gekeken naar 
plekken waar meerdere oud-bos indicatorsoorten zijn 
aangetroffen (zie figuur 3.9). Hierbij moet vermeld 
worden dat veel van de oud-bosindicatorsoorten een 
sterke binding hebben met het Eiken-Haagbeukenbos 
of  het Beuken-Zomereikenbos. De informatie uit de 
verspreiding van de bosplanten kan daarom vooral 
worden toegepast voor boslocaties op de hogere 
zandgronden en op overgangen naar stroomdalen. 

Vanuit deze methodiek blijkt dat het oostelijke deel 
van het Drentsche Aa-gebied, grofweg vanaf  de lijn 
Tynaarlo-Gasteren-Ekehaar, erg bosrijk moet zijn 
geweest. Het absolute zwaartepunt ligt hier in en 
rondom het Gasterse Holt (III), waar alle geselecteerde 
oud-bosindicatorsoorten zijn aangetroffen, met 
uitzondering van Zevenster (Trientalix europaea) 
en Schedegeelster (Gagea spathacea). Deze grote 
verscheidenheid wordt hoofdzakelijk veroorzaakt 
door de bijzondere ligging. In het Gasterse Holt 
bevindt zich namelijk ondiepe potklei en er loopt een 
bronbeekje doorheen, waardoor zowel soorten van 
het Goudveil-Essenbos (Carici remotae-Fraxinetum) als 
van het Eiken-Haagbeukenbos (Stellario-Carpinetum) 
zich hebben kunnen vestigen.125 Hier moet als 
kanttekening worden vermeld dat er in het verleden 
sprake is geweest van floravervalsing, waardoor er 
tevens soorten voorkomen die er van nature niet horen 
te staan.126 Een andere plek met een hoge concentratie 
aan bosplanten is rondom het Amerholt (II). 

125 Smeenge, 2005, 
pp. 26-29.

126 Vriendelijke 
mededeling Theo Spek 
en Harm Smeenge.

124 Voor een goed 
inzicht  van de ter-
reineisen per soort, zie 
de verschillende delen 
van de Nederlandse 
Oecologische Flora 
van Weeda et al., 1985.
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Figuur 3.9:    Verspreiding van clusters van oude bosplanten in de periode 1990-2012
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In tegenstelling tot het Gasterse Holt is hier een 
duidelijke tweedeling te zien aan plantenconcentraties. 
In het Amerholt zelf  zijn met name oud-bosplanten 
aangetroffen die behoren tot het Beuken-
Zomereikenbos, en dan vooral de subassociatie met 
Lelietje-van-dalen (Fago-Quercetum convallarietosum), 
zoals Witte klaverzuring (Oxalis acetosella), Zevenster 
(Trientalis europaea), Dalkruid (Maianthemum bifolium) en 
Bosanemoon (Anemone nemorosa).127 Ten noorden van 
het Amerholt is daarentegen een hogere concentratie 
van vochtigere en voedselrijke soorten uit het Eiken-
Haagbeukenbos, waaronder Wijfjesvaren (Athyrium 
filix-femina) en Ruige veldbies (Luzula pilosa). 

Nog een opvallende concentratie van bosplanten 
bevindt zich tussen Loon en Balloo, iets ten zuiden 
van het Looner diep (VII). Hier komen zowel 
soorten van droge zandgronden (Adelaarsvaren, 
Zevenster) als van vochtige tot natte stroomdalbossen 
(Schedegeelster, Wijfjesvaren) voor binnen hetzelfde 
kilometerhok. Uit de veldnamengegevens blijkt dat 
hier een holt heeft gelegen, wat het voorkomen van 
de drogere soorten verklaart. Op de 17e-eeuwse 
grondschattingskaarten van Balloo blijkt vervolgens 
dat dit Ballerholt zich niet alleen beperkte tot de 
hogere zandgronden, maar zich tevens langs de 
stroomdalflanken uitstrekte.128 Door de nattere 
omstandigheden zou de vegetatie hier waarschijnlijk 
van een droog Beuken-Zomereikenbos naar het 
vochtige Vogelkers-Essenbos (Pruno-Fraxinetum) zijn 
verschoven, waarbinnen alle aangetroffen soorten 
zich in principe kunnen huishouden.129 Ook aan de 
noordzijde van het Balloërveld (VII), in het stroomdal 
van de Scheebroekerloop ten noorden van Anderen 
(VI) en rondom het punt waar het Anreperdiep en 
Amerdiep samenkomen (I) wijzen de aanwezige 
bosplanten op een bosvegetatie van het Vogelkers-
Essenbos, wat gezien de zandige ondergrond goed 
mogelijk is. Al deze gebieden zijn daarnaast op de 
Franse kaarten nog (deels) als stroomdalbos aangeduid, 
waardoor dit vrijwel zeker oude boslocaties betreffen.     

Tussen Anloo en Eext is een groot gebied als 
potentieel oude boslocatie naar voren gekomen (VII). 
Het betreft hier echter slechts een zwakke aanwijzing, 
aangezien alleen Ruige veldbies, Adelaarsvaren en 
Dalkruid in dit gebied zijn aangetroffen. Hoewel het 
merendeel van deze verspreidingsgegevens bestaan 
uit kilometerhokken, zijn er ten zuiden van Anloo 
enkele puntgegevens bekend. Deze locatie bevindt 
zich op een lemige holtpodzol met ondiepe keileem 
(Y23x) en is zowel op de Franse kaarten als in de 
veldnamencollectie (de Strubben) als historisch bos 
aangemerkt. Ook ten noordwesten van Eext (VII) zijn 
vindplaatsen van Dalkruid en Adelaarsvaren bekend 
die in 1811 nog uit opgaand bos bestonden.

Bij de overige concentraties van bosplanten zijn 
geen duidelijke verbanden aangetroffen. Zo zijn 
rondom de Appelbergen, ten zuidoosten van Glimmen 
(X), de soorten Adelaarsvaren, Witte klaverzuring, 
Wijfjesvaren, Bosanemoon en Daslook aangetroffen. 
Deze specifieke soortencombinatie komt alleen voor 
in het Goudveil-Essenbos (brongebieden) en het 
Vogelkers-Essenbos (zandige beekdalen).130 Aangezien 
de plantenconcentratie zich bevindt op de hogere 
zandgronden in de omgeving van de benedenloop 
van de Drentsche Aa, lijkt een dergelijk bostype zeer 
onwaarschijnlijk. Daarnaast hebben Adelaarsvaren en 
Daslook in deze bosgemeenschappen beide een zeer 
lage bedekkingsgraad, terwijl zij relatief  vaak werden 
aangetroffen. Ook het aanwezige bodemtype (lemige 
loopodzol, code cY23) komt hier niet mee overeen. 

Veel aannemelijk lijkt een voormalige bosgemeenschap 
van het Beuken-Zomereikenbos, associatie Lelietje-
van-dalen, waarbij zowel Adelaarsvaren, Witte 
klaverzuring en Bosanemoon een relatief  hoge 
bedekkingsgraad kennen. Dit type bos bevind zich 
voornamelijk op een ongestoorde en gerijpte bosbodem 
met keileem of  beekzand in de ondergrond.131 Hoewel 
er volgens de bodemkaart geen keileem aanwezig is, zal 
het zand, getuige de aanwezige soorten, waarschijnlijk 
toch over een relatief  hoog leemgehalte beschikken. 
Mogelijk bevindt het keileem zich iets dieper dan 
120 cm, waardoor deze niet is gekarteerd. Sporadisch 
zou het keileem zich ondieper kunnen bevinden, wat 
de vestiging van Wijfjesvaren en Daslook mogelijk 
maakt. Opvallend is dat dit bosgebied in geen van de 
geraadpleegde disciplines naar voren is gekomen als 
potentiële historische boslocatie.

130 Het voorkomen 
en de bijbehorende 
bedekkingsgraad 
van de soorten 
in een bepaalde 
plantengemeenschap 
is achterhaald via het 
softwareprogramma 
SynbioSys.

131 Stortelder et al., 
1999 p. 274.

127 Stortelder et al., 
1999 pp. 274.

128 Grondschattings-
kaarten Balloo, zie DA, 
OSA inv. 845.

129 Stortelder et al., 
1999, pp. 317-318.
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3.6  Synthese en conclusies

In dit hoofdstuk is geprobeerd inzicht te krijgen in 
de verspreiding van de historische gebruiksbossen 
binnen het Drentsche Aa-gebied. Deze verspreiding 
is gegenereerd door een interdisciplinaire aanpak, 
waarbij is gekeken naar indicaties uit het bodemarchief, 
veld- en plaatsnamen, historische kaarten en 
verspreidingsgegevens van planten die als oud bos-
indicatorsoort zijn aangemerkt. Per vakdiscipline zijn 
zowel sterke als zwakke aanwijzingen geselecteerd, die 
gezamenlijk tot een verspreidingskaart hebben. 

Vanuit het bodemarchief  bleek dat vooral op de 
hogere zandgronden concrete informatie gegeven kon 
worden over historische boslocaties. Op deze plekken 
zou de oorspronkelijke bosbodem niet tot nauwelijks 
zijn aangetast, waardoor deze plekken relatief  
gemakkelijk te herkennen waren. Voor de overige 
geselecteerde bodems is de indicatie vooral gebaseerd 
op aannames en vermoedens, zodat deze bevindingen 
minder betrouwbaar zijn. Zo is te verwachten dat de 
zware keileembodems zelfs na de middeleeuwen nog 
grotendeels bebost waren, maar is dit geen vuistregel 
en kunnen bepaalde gebieden hier dus van afwijken. 

Ook met betrekking tot de moderpodzolgronden 
met een akkerdek is enige voorzichtigheid geboden. 
Hoewel Spek in zijn dissertatie een globale ouderdom 
heeft kunnen toekennen aan deze gronden, kan dit 
tevens per plek sterk verschillen. Voor de stroomdalen 
geldt een soortgelijk beeld. De gronden die hier als 
sterke en mogelijke indicaties zijn aangemerkt, 
hebben deze status gekregen vanuit hun potentie als 
historisch bosgebied. Alleen wanneer er tevens sterke 
aanwijzingen vanuit de andere vakdisciplines aanwezig 
zijn, kan meer zekerheid worden gegeven over de 
mogelijke ligging van een historische boslocatie. 

De informatie uit de veldnamen bood de meest 
concrete informatie, omdat hier specifiek gezocht 
kon worden naar gebieden die verwijzen naar de 
aanwezigheid van een middeleeuws bos. Alleen bij 
de veldnamen broek, bosch en stok kan hier minder 
zekerheid over worden gegeven, aangezien deze 
veldnamen ook na de middeleeuwen nog aan gebieden 
werden toegekend en daarmee niet per definitie 
een middeleeuws bos betreffen. Ook hier hangt de 
sterkte van de aanwijzing daarom af  van de mate 
waarin dit gebied bij de andere vakdisciplines naar 

Tabel 4:    Overzicht van de vertaling van de afzonderlijke vakdisciplines naar een gradatie van de mate van aanwijzing 
                  voor historische boslocaties
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voren is gekomen. De sterke aanwijzingen vanuit de 
veldnamen hebben daardoor vooral betrekking op de 
bossen die zich op de hogere zandgronden bevonden. 
Hieruit blijkt dat er rondom nagenoeg ieder dorp wel 
aanwijzingen zijn voor een historische boslocatie. Met 
name in het middengedeelte van het Drentsche Aa-
gebied zijn veel van deze boslocaties aangetroffen.

Uit de analyse van de historische kaarten is gebleken 
dat de 17e- en 18e- eeuwse kaarten nauwelijks bruikbaar 
waren. Omdat deze kaarten hoofdzakelijk vanuit 
een commercieel doel zijn vervaardigd, besteedde 
men veel meer aandacht aan artistieke hoogstandjes 
dan aan nauwkeurige topografische informatie. De 
aanwezige bosgebieden werden daardoor veelal als 
globale ‘vlekken’ gekarteerd, als zij überhaupt al 
gekarteerd werden. Het is te verwachten dat binnen 
deze vlekken wel één of  meerdere bosgebieden 
waren gelegen, maar deze waren te globaal om hier 
duidelijke uitspraken over te kunnen doen. Het enige 
overeenkomende beeld was dat de stroomdalen 
veelal als bosrijke gebieden werden afgebeeld. Veel 
meer nauwkeurige informatie wordt gegeven door de 
Franse kaarten uit 1811. Hoewel het merendeel van 
de middeleeuwse bossen destijds ongetwijfeld al was 
verdwenen, kwam er verspreid over het Drentsche 
Aa-gebied nog relatief  veel opgaand bos voor, al dan 
niet als klein bosrestant. Waarschijnlijk waren deze 
bosgebieden restanten van het oude middeleeuwse 
bos, zodat zij tevens een sterke aanwijzing vormen.

De verspreiding van de oud-bosplanten zijn wel 
opgenomen in de analyse, maar zijn niet als zodanig 
op de verspreidingskaart vermeld. De reden hiervoor 
is dat het verspreidingspatroon per kilometerhok 
is aangeleverd en de exacte locaties vaak niet met 
zekerheid konden worden achterhaald. De informatie 
uit de analyse van oud bosplanten is daarom vergeleken 
met de informatie uit de andere vakdisciplines. In de 
meeste gevallen zijn de mogelijke aanwijzingen uit 
de verspreiding van oud-bosplanten ook in andere 
vakdisciplines aangetroffen en kon met name het 
verschil tussen gebieden met een sterke en een redelijk 
sterke aanwijzing scherper begrensd worden.  

Wanneer we alle indicaties uit de besproken 
vakdisciplines met elkaar vergelijken, kan er een 
gradatie worden aangebracht in de sterkte ervan 
(zie tabel 4). Deze gradatie, lopend van sterke 
aanwijzingen, naar redelijk sterke aanwijzingen en 
zwakke aanwijzingen, kan vervolgens uiteen worden 
gezet op een verspreidingskaart (zie figuur 3.10), 
om hiermee de verspreiding van de bossen weer te 
geven bij aanvang van de late middeleeuwen. Deze 
verspreidingskaart geeft echter alleen een globaal 
beeld en is verre van compleet. De daadwerkelijke 
verspreiding zal vermoedelijk veel omvangrijker zijn 
geweest, aangezien dit onderzoek zich alleen beperkt 
tot de gegevens die uit de besproken vakdisciplines 
naar voren zijn gekomen. Deze kaart moet dan ook 
eerder als een eerste aanzet worden gezien. 

Vanuit de gehanteerde aanpak komt al wel sterk naar 
voren dat het middengedeelte van het Drentsche Aa-
gebied, grofweg tussen Ekehaar-Gieten-Zuidlaren, 
bij aanvang van de late middeleeuwen een bosrijk 
gebied moet zijn geweest. Zowel in de stroomdalen 
als op de hogere zandgronden bevinden zich relatief  
veel sterke en redelijk sterke aanwijzingen voor 
middeleeuwse boslocaties. Ten zuiden van de lijn 
Amen-Grolloo-Gasselte komen echter maar weinig 
concrete aanwijzingen voor potentiële boslocaties 
naar voren en wordt het aandeel aan zwakke indicaties 
geheel veroorzaakt door de aanwezigheid van lemige 
veldpodzolgronden op keileem. Hoewel delen hiervan 
waarschijnlijk wel bebost waren, is het niet uit te sluiten 
dat een groot deel van deze gronden reeds uit heide 
bestond. Veelal werden deze gebieden destijds met 
het toponiem veld aangeduid, waarna eventuele oudere 
aanwezige bostoponiemen verloren zijn gegaan.

Ook in het benedenstroomse gedeelte van het 
Drentsche Aa-gebied zijn relatief  weinig aanwijzingen 
voor historisch bos en beperken zij zich voornamelijk 
tot de uitloper van de Hondsrug. Het ontbreken van 
potentiële boslocaties ten westen van dit gebied, in 
de omgeving van Tynaarlo, kan worden verklaard 
door de afwezigheid van een keileemondergrond. 
Waarschijnlijk bestond dit gebied tevens al voor een 
groot deel uit heide. Dit beeld komt ook naar voren 
op de Franse kaart van 1811. Vrijwel zeker zijn enkele 
delen langs de benedenloop overigens wel begroeid 
geweest met elzenbroekbos, gezien de aanwezigheid 
van enkele broek-namen op zandige veengronden en 
de kartering hiervan op de Franse kaarten. Het meest 
noordelijke deel van het Drentsche Aa-gebied, tussen 
Eelde en Haren, bestond uit hoogveen, waardoor van 
een bosrijke vegetatie hier geen sprake was.
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Figuur 3.10:    Verspreidingskaart van potentiële historische boslocaties op basis van bodemkundige, 
                          toponymische, historisch-kartografische en vegetatiekundige aanwijzingen
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4.1 Inleiding

Het Drentsche Aa-gebied kende in de middeleeuwen 
verschillende typen bossen die elk hun eigen 
landschappelijke ligging en standplaats hadden. In 
dit hoofdstuk wordt geprobeerd om deze variatie 
wat nader te beschouwen om zo een beter beeld te 
krijgen van het middeleeuwse boslandschap. Welke 
verschillende bostypen kon men aantreffen en hoe 
moeten we ons deze bossen voorstellen? Waren dit de 
grote, woeste boscomplexen zoals sommige literatuur 
ons wil doen geloven? En welke verklaringen 
zijn er te vinden voor het grote verschil met het 
boslandschap omstreeks 1832? Om deze vragen te 
kunnen beantwoorden is geprobeerd om op basis 
van bodemkundige, naamkundige en ecologische 
bronnen van elk bostype de landschappelijke ligging 
te achterhalen en waar mogelijk onderlinge verbanden 
aan het licht te brengen. Naast dat deze kennis 
bijdraagt aan het begrijpen van de ontwikkeling van 
het huidige Drentsche Aa-gebied, kan deze tevens 
worden ingezet in het beheren en inrichten van de nog 
aanwezige middeleeuwse bosrestanten.

Als basis voor de analyse dienen alleen de 
veldnamen uit de collectie Wieringa, aangezien hier 
een duidelijk onderscheid aanwezig is tussen de 
verschillende bostypen. Van elk van de onderscheiden 
gebruiksbossen is vervolgens gekeken op welke 

standplaats zij hoofdzakelijk voorkomen. Deze 
informatie komt voort uit een GIS-analyse van 
zowel de bodem, geomorfologie, hoogte en 
grondwaterstand. De informatie uit deze analyse 
is vervolgens weer vertaald naar de vermoedelijke 
natuurlijke vegetatie van de gebruiksbossen, waarbij 
tevens de gegevens uit de verspreiding van oud 
bosplanten is meegenomen. Als laatste is per 
gebruiksbos gekeken wat het grondgebruik was in 
1832. Aan de hand van dit type grondgebruik, alsmede 
enkele theorieën uit de literatuur, is geprobeerd om een 
voorzichtige inschatting te maken hoe de verschillende 
gebruiksbossen zijn verdwenen en welke verbanden 
hierin te zien zijn. Omdat hier voor nagenoeg elk 
bostype meerdere locaties zijn aangetroffen, kan 
er met enige voorzichtigheid worden gesteld dat de 
uitkomst van de analyse ook van toepassing is op de 
overige historische bosgebieden.    

Dit hoofdstuk is ingedeeld volgens een 
landschappelijke volgorde. Allereerst worden de 
bossen in de stroomdalen besproken. Vervolgens 
wordt het accent gelegd op de bossen van de hogere 
zandgronden en de keileemplateaus. 

4. Landschappelijke ligging en ontwikkeling  
 van de middeleeuwse gebruiksbossen 

Tabel 5:    Overzicht van de meest voorkomende bodemsubgroepen die onder de broeken zijn aangetroffen
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4.2 Broek, stok, horst: bossen van de 
 stroomdalen

Een groot deel van de middeleeuwse bossen in het 
Drentsche Aa-gebied was gelegen in de stroomdalen. 
Het stroomdallandschap is ontstaan aan het einde van 
het Saaliën, toen het landijs smolt en het smeltwater op 
zijn weg naar de zee diepe dalen in het oorspronkelijke 
keileemplateau sneed.132 Hoewel deze dalen tijdens 
het Vroeg- en Midden-Weichseliën nog dieper werden 
uitgesneden en daarmee al het keileem in deze dalen 
verdween, werden de dalen aan het einde van deze 
ijstijd opgevuld met dikke pakketten dekzand.133 
Uiteindelijk resteerden er brede, maar relatief  vlakke 
stroomdalen met daarin een vlechtend bekensysteem. 
Vanaf  het Atlanticum raakten deze stroomdalen voor 
een groot gedeelte begroeid met veen.134 Het type veen 
en de dikte ervan hing in grote mate af  van de plek 
binnen het beeksysteem. In tegenstelling tot de meeste 
rivieren en beken ontspringt de Drentsche Aa niet op 
één plek, maar is het een verzamelijk van plekken waar 
het regenwater zich verzamelde en een stroompje 
vormde.135 Deze brongebieden bevinden zich alle 
op de keileemplateaus, waar het regenwater niet in 
de ondergrond kon inzijgen en alleen oppervlakkig 
kon afstromen naar lokale laagten.136 Door de relatief  
lage hoeveelheid water was er in de brongebieden 
nauwelijks sprake van veenvorming, maar eerder 
van zure en arme zandbodems met daarop een natte 
heidevegetatie.

Langs de bovenlopen en middenlopen heeft het 
stroomdal zich dieper ingesneden in het keileemplateau 
en worden de beken op de plekken waar het keileem 
geheel is geërodeerd tevens gevoed door mineraalrijk 
kwelwater. De veengebieden die in en langs deze 
boven- en middenlopen ontstonden, bestonden 
daarom voornamelijk uit mesotrofe zeggevenen, 
rietzeggevenen en broekvenen.137 

De benedenloop omvat het meest vlakke gedeelte 
van het stroomdal waar de middenlopen zich 
samenvoegen en gezamenlijk naar de monding 
stromen. Door de toevoer van voedingsstoffen uit 
het diepe grondwater, als ook overslibbing met klei 
door de zeespiegelstijging, is deze benedenloop wat 
voedselrijker dan de middenlopen.138 Op deze plekken 
konden dikke pakketten voedselrijk veen ontstaan, die 
hoofdzakelijk waren gevormd uit riet en gedeeltelijk 
uit zeggen. Op termijn konden deze laagvenen tevens 
uitgroeien tot aaneengesloten hoogvenen.139 Naast 
een verschil in veentypen, zorgt het stromende water 
van de beek voor veel variatie in het reliëf. Hierdoor 
bevinden zich zowel vlakke, lage delen als hogere 
bulten in het stroomdal. Op gebiedsniveau vormen de 
stroomdalen echter altijd het laagste en natste punt, 
waardoor hier uitsluitend bossen voorkomen van 
vochtige tot natte standplaatsen.

132 Spek, 2004 p. 203.

133 Stiboka, 1977 pp. 
36-39; Berendsen, 2008 
p. 73. 

134 Stiboka, 1977, p. 43; 
Kuijer, 1991, pp. 21-22; 
Stiboka, 1978, pp. 38-41.

137 Spek, 2004, p. 204.

138 Stiboka, 1973, pp. 
41-43; Spek, 2004, 
p. 204.

139 Stiboka, 1973, pp. 
55-56.

135 Maas et al., i.v.; 
Maas, 2007

136 Maas et al., i. v. p. 74

 Vanaf het Atlanticum 
nam de veenvorming 
in de stroomdalen sterk 
toe. In de meeste geval-
len zal het veen een 
geringe dikte hebben 
gehad, maar dicht bij 
de beek, waar het water 
continu hoog stond, kon 
het veen wel een dik 
pakket vormen. Deze 
plekken werden vooral 
gedomineerd door zeg-
geveen en zeggemoeras

(Foto: Harm Smeenge)
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De elzenbroekbossen op de zandige stroomdalflanken
In het vorige hoofdstuk is reeds naar voren 
gekomen dat de stroomdalen bij aanvang van de 
late middeleeuwen nog volop bebost moeten zijn 
geweest. Voor de historische mens hadden deze 
terreinen relatief  weinig waarde, vanwege het natte tot 
zeer vochtige milieu. Door het relatief  ongestoorde 
karakter konden hier uitgestrekte broekbossen tot 
ontwikkeling komen, die veelal de veldnaam broek 
droegen. Uit analyse van de landschappelijke ligging 
blijkt dat dergelijke broeken zich veelal bevinden langs 
de buitenbochten van de beken, op de venige plekken 
waar een stevige zandgrond aanwezig was binnen 120 
cm diepte. Elk broekgebied omvat vaak meerdere 
bodemtypen, waarbij zowel de veengronden nabij de 
beek (Vz, aVz) als de wat zandigere broekeerdgronden 
(vWz) en beekeerdgronden (pZg) werden 
aangetroffen (zie tabel 5). Met name op de overgang 
van de veengronden naar de zandigere gronden, 
veelal de overgang van madeveengronden (aVz) naar 
broekeerdgronden, is een sterke samenhang met 
broek-toponiemen waargenomen (zie figuur 4.1). Deze 
gronden bevinden zich in de middenlopen vooral 
langs de randen van de stroomdalen, maar kunnen 
in de bovenlopen ook veelvuldig in het centrum 
van de dalen voorkomen.140 Hierbij wordt er bij de 
broekeerdgronden vaak een dunne laag broekveen 
van minder dan 40 cm dikte aangetroffen, waarin 
duidelijke houtresten zichtbaar zijn (zie figuur 4.2).141  

Bij de madeveengronden is het aandeel aan houtresten 
aanzienlijk minder en wordt er hoofzakelijk zeggeveen 
en/of  rietzeggeveen aangetroffen.142

141 Steur & Heijink, p. 9

142 Kuijer, 1991, p. 64; 
Stiboka 1977, pp. 77-78; 
Spek, 2004, p. 210.

140 Kuijer, 1991, p. 
64, 80.

Figuur 4.1:    Globale bosdichtheid van de broeken in relatie tot hun standplaats. Hieruit blijkt dat de broeken  
                       het best gedijen op een broekveen met daaronder een zandondergrond.  (Illustratie: Ravenna Moritz)

Figuur 4.2:    Tijdens het eigen veldwerk in de stroomdalen 
                       vertoonden de moerige gronden relatief veel 
                       houtresten.   (Foto: Erik van den Berg)
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Een ander opvallend punt dat naar voren komt, 
is dat de broeken zich niet enkel tot de stroomdalen 
beperkten, maar zich ook uitstrekten over de 
aangrenzende vochtige delen van de keileemplateaus 
en dekzandgronden. Dit blijkt onder meer uit het 
areaal aan veldpodzolgronden (Hn) waarop broeken 
zijn aangetroffen. Liefst 28,4%, omgerekend zo’n 153 
hectare, van alle achterhaalde broekgebieden bevinden 
zich op dergelijke veldpodzolgronden.143 Hierbij dient 
wel te worden vermeld dat nagenoeg de helft van dit 
areaal is gekoppeld aan het Eissenbroek, gelegen ten 
zuiden van Tynaarlo. Op deze plek komt het stroomdal 
waarin het huidige Noord-Willemskanaal ligt, samen 
met het stroomdal van het Zeegserloopje, waardoor 
de oorspronkelijke veldpodzolgrond op verschillende 
plekken is ingesneden met een beekeerdgrond (pZg). 
Naast dat hiermee vochtige dalen ontstonden, is op de 
hoogtekaart goed te zien dat ook binnen de gekarteerde 
veldpodzolgronden nog  relatief  veel variatie in hoogte 
aanwezig is (zie figuur 4.3). Waarschijnlijk heeft het 
broekbos uit het venige stroomdal zich door het 
geringe hoogteverschil dus tevens kunnen handhaven 
op de iets hoger gelegen zandgronden, waarbij de 
soortensamenstelling ongetwijfeld ook verschilde.
Uit de analyse komt verder naar voren dat de broeken 

zich enkel tot de zand- en veengronden beperken 
waar geen kleilaag aanwezig is. Dit komt overeen met 
het eerder geschetste beeld dat de broekbossen vooral 
langs de middenlopen zijn gelegen. De afwezigheid 
van broeken op de voedselrijke kleigronden van de 
benedenloop, wijst er tevens op dat zij gebonden zijn 
aan mesotrofe tot licht oligotrofe omstandigheden. 
Vaak staan de plekken waar de broeken zijn 
aangetroffen dan ook onder invloed van kwel of  
beekoverstromingen. Dit uit zich onder meer in het 
feit dat veel van de broeken zich bevinden op bodems 
met een aanzienlijke hoeveelheid ijzer, dat afkomstig is 
uit lokale kwelstromen (zie kader Een venig broekbos).144 

Door de brede landschappelijke zonering die de 
broeken innemen, moeten we de oorspronkelijke 
bosvegetatie tevens zien als een samenstelling van 
verschillende bostypen. Op de laagste, venige plekken 
in de stroomdalen zal de vegetatie hebben bestaan 
uit het Elzenzegge-Elzenbroek (Carici elongatae-
Alnetum, typische subassociatie). Dit vegetatietype is 
karakteristiek voor stroomdalbossen die in continue 
aanraking staan met grond- of  oppervlaktewater. In 
de zomermaanden zal de bodem alleen oppervlakkig 

143 Dit percentage 
is de som van 
de afzonderlijke 
percentages van de 
bodemcodes Hn23, 
Hn21 en Hn23x uit 
tabel 5.

144 Stiboka, 1977 p. 78.

Figuur 4.3:    Ligging 
van het Eisschenbroek 
op de bodemkaart en 
de hoogtekaart. Het 
noordelijke deel van 
het Eisschenbroek laat 
duidelijk zien dat de 
hier aanwezige veldpod-
zolgronden (Hn23) een 
zeer diverse hoogtelig-
ging vertonen
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Een venig broekbos op een ondergrond van ijzeroer

Voor de naam Eissenbroek zijn meerdere verklaringen mogelijk. Volgens het etymologisch 
woordenboek heeft het woord eisschen alleen betrekking op iets vereisen in juridische term. Er zijn 
echter geen aanwijzingen dat het Eissenbroek in het historische Drenthe gebruikt werd gebruikt 
ten behoeve van rechtspraak. De mogelijkheid dat eisch een verbastering is van es of els, beide 
boomsoorten die van nature in broekgebieden voorkomen, lijkt etymologisch onwaarschijnlijk. 
De naam els komt voort uit het Middelnederlandse else en vind zijn oorsprong in het gotische 
alisa. Hoewel de es rondom de 17e eeuw als esch werd geschreven, is de schrijfwijze met een ‘e’ 
voortgekomen uit het Oudsaksische ask, waar tevens het engelse ash aan is verbonden. Historische 
veldnamen die verwijzen naar een begroeiing met es worden daardoor veelal als asch of as 
geschreven, zoals de veel voorkomende veldnaam Asbroek of de plaatsnaam Assen.

Veel aannemelijker is de verklaring dat er een 
oerbank in het gebied aanwezig was. Hierbij 
zou Eissenbroek mogelijk een verband hebben 
met ijzer volgens het Germaanse Eisen, 
afgeleid van het Oergermaanse isarnan. Het 
Nederlandse ijzer is tevens ontstaan vanuit 
deze stam, waarvan het middelnederlandse 
iseren is afgeleid. Grondboringen in het terrein 
wezen uit dat er aanzienlijke roestlagen in 
de ondergrond aanwezig waren, wat op een 
zeer ijzerrijke bodem duidt. De zeer natte 
omstandigheden, het Eissenbroek ligt op 
een veengrond (broekveen) dat is ontstaan 
tussen twee beeklopen, waren daarnaast 
perfect voor de ontwikkeling van een oerbank. 
Daarnaast wijzen de veldnamen Tweistroeten 
en Weekstrooten op de aanwezigheid van 
brongebieden met opborrelende kwel, wat de 
vorming van een oerbank tevens bevorderd. 
Ondanks dat het gebied inmiddels is ontwaterd 
en als landbouwgrond in gebruik is genomen, 
is het natte karakter van het voormalige 
broekgebied nog steeds goed zichtbaar. Tijdens 
het veldbezoek op de akkers waren de diepe 
bandensporen, die door wegzakkende trekkers 
zijn achtergelaten, nog goed zichtbaar en werden 
enkele gedeelten met maïs door de zompige 
ondergrond aan hun lot overgelaten. 

Geraadpleegde bronnen:
De Vries, 1971
Van Veen & Van der Sijs, 1997
Orel, 2003 p. 204
Spek, 2004 p. 214
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wat uitdrogingsverschijnselen kunnen vertonen.145 De 
boomlaag wordt vrijwel uitsluitend gevormd door 
Zwarte els. In de meeste gevallen bevatte het veen in 
deze lage delen dan ook veel houtresten van els, die 
door de roodbruine kleur eenvoudig te herkennen 
zijn.146 De kruidlaag kan per plek sterk variëren en 
wordt voornamelijk gevormd door zeggensoorten 
die in de aangrenzende moerasruigten aanwezig 
zijn.147 Karakteristiek voor de elzenbroekbossen is 
het microreliëf  van de iets hogere bulten rondom 
de elzenstobben en de natte slenken die permanent 
onder water staan. Deze variatie uit zich tevens in 
de plantengroei, waarbij de slenken hoofdzakelijk 
moerasplanten als Gele lis, Watermunt, Grote wederik 
en Moeraswalstro herbergen.148 In de kwelrijke 
gebieden langs de bovenlopen en brongebieden 
konden op de ontstane kwelvenen sporadisch de 
subassociatie met Bittere veldkers (Carici elongatae-
Alnetum cardaminetosum amarae) tot ontwikkeling 

147 Den Ouden et al., 
2011 p. 256.

148 Stortelder et al., 
1999 p. 189, 205.

149 Zie ook 
hoofdstuk 6 in dit 
rapport.

komen. Binnen het Drentsche Aa-gebied zijn hier 
echter alleen voor het Geelbroek aanwijzingen voor.149 

Op de iets hoger gelegen beekeerdgronden kan 
het grondwaterpeil sterk fluctueren, zodat hier 
nauwelijks tot geen veen tot ontwikkeling kan komen. 
Deze gronden, veelal oude smeltwatergeulen en 
beekoverstromingsvlakten, hebben daardoor geen 
broekbosvegetatie, maar worden in vegetatiekundig 
opzicht gedomineerd door het Vogelkers-Essenbos. 
Door de variatie in het reliëf  in de stroomdalen zal 
er waarschijnlijk een menging zijn ontstaan tussen het 
Vogelkers-Essenbos en het Elzenzegge-Elzenbroek, 
waarbij eerstgenoemde een stuk soortenrijker is en 
ook tal van oud bosplanten kan bevatten, waaronder 
Slanke sleutelbloem, Bosanemoon, Wijfjesvaren 
en Gele dovenetel.150 Eerder in dit rapport is al 
naar voren gekomen dat op verschillende plekken 
langs de middenlopen dergelijke vegetatiekundige 

150 Den Ouden et al., 
2011 p. 253; Stortelder 
et al., 1999 pp. 317-318.

145 Stortelder et al., 
1999 p. 205; Den 
Ouden et al., 2011 
p. 253.

146 Zowel uit eigen 
grondboringen als uit 
grondboringen van 
STIBOKA komt dit 
beeld naar voren. 

Figuur 4.4:    In het 
stroomdal ten oosten 
van Rolde is goed te zien 
dat alleen de buitenste 
randen van de  
broekgebieden zijn 
gekarteerd als veldpod-
zolgrond
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van veldpodzolgronden het gevolg is van een 
karteringsonzuiverheid en het merendeel van de 
broeken geheel in de stroomdalen waren gelegen. 

Waar de broeken in de middeleeuwen waarschijnlijk 
nog ruimschoots bebost waren, was de situatie 
in het midden van de 19e eeuw een stuk anders. 
Uit de Oorspronkelijk Aanwijzende Tafels    van 
1832 blijkt namelijk dat een derde (33,8%) van het 
oorspronkelijke areaal aan broeken nog maar bestond 
uit bos of  broekland (zie tabel 6). Nagenoeg dit gehele 
areaal bevond zich in het bron- en bovenloopgebied 
in de omgeving van Geelbroek en Eleveld. In 
de overige stroomdalen was het oorspronkelijke 
broekbosareaal reeds ontgonnen naar weide en 
hooiland, wat grotendeels werd veroorzaakt door de 
groenlandscheidingen in de loop van de 17e en 18e 
eeuw. Hierbij werden de voorheen gemeenschappelijk 
gebruikte groenlanden verkaveld en in particulier 
gebruik genomen.153 Op de grondschattingskaarten 
uit 1650 die van het Drentsche Aa-gebied bewaard 
zijn gebleven, zijn slechts enkele verkavelde 
percelen in de stroomdalen zichtbaar.153 De overige, 
gemeenschappelijk gebruikte groenlanden werden 
niet gekarteerd, zodat het onduidelijk is hoe zij er in 
het midden van de 17e eeuw uitzagen. Vermoedelijk 
zullen dit echter geen aaneengesloten broekbossen 
meer zijn geweest, maar zijn zij door eeuwenlange 
seizoensbeweiding gedegradeerd naar een complex 
van graslanden, struweel en broekbossen.155 

aanwijzingen voor een voormalig Vogelkers-Essenbos 
aanwezig zijn.

De hogere terreingedeelten die buiten het bereik 
van het stroomdal lagen, bestonden overwegend 
uit voedselarme en leemarme tot zwaklemige 
dekzandruggen en vertoonden qua vegetatie een 
scherp contrast met de voedselrijkere beekdalgronden. 
Omdat het grondwater zich hier relatief  diep onder 
maaiveld bevond (tussen 50-200 cm, grondwatertrap 
V of  VI), omvatten deze hogere terreindelen 
uitsluitend soorten van droge milieus. In de meeste 
gevallen zou de bosvegetatie hier hebben bestaan 
uit een droog of  vochtig Berken-Zomereikenbos, 
die qua soortensamenstelling vrij soortenarm is. 
De ondergroei bestaat hoofdzakelijk uit grassen en 
enkele varens, terwijl in de struiklaag Wilde lijsterbes 
en Amerikaanse vogelkers een hoge bedekking 
kunnen hebben.151 Hoewel het twijfelachtig is dat 
dit bostype nog als broek werd bestempeld, wordt 
de vegetatiezonering van Elzenbroekbos-Vogelkers-
Essenbos-Zomereikenbos zowel in Nederland als 
Vlaanderen vaker aangetroffen.152 

Waarschijnlijk werden alleen de flanken van de 
dekzandruggen tot het broek gerekend, waar het bos 
nog een menging vertoonde tussen het Vogelkers-
Essenbos en het Berken-Zomereikenbos. Dit komt 
ook beter overeen met de bodemkundige ligging van 
het merendeel van de broeken,  waarbinnen slechts 
de buitenste randen van de veldpodzolgronden 
zijn gekarteerd (zie figuur 4.4). Hierbij valt het 
overigens niet uit te sluiten dat deze geringe zone 

153 Bieleman, 1987 pp. 
191-198

154 DA, OSA inv. 845.

155 Spek, 2004 p. 216.

151 De 
soortensamenstelling 
is gebaseerd op de 
bedekkingsgraden 
van dit bostype zoals 
deze in SynBioSys zijn 
vermeld. Zie ook Den 
Ouden et al., 2011 pp. 
271-272.

152 Zie hiervoor de 
successie en zonering 
van het Vogelkers-
Essenbos in Den 
Ouden et al., 2011 
p. 318.

Tabel 6:    Overzicht van het grondgebruik van de broeken in 1832
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De toegenomen vraag naar weidegronden en 
hooilanden in de 17e eeuw vond zijn oorzaak in de 
bevolkingsgroei en de opkomst van de interregionale  
markteconomie. De toegenomen vraag naar 
landbouwproducten leidde tot de aanleg van nieuwe 
akkers en werd er meer vee gehouden (onder meer 
voor de mest), die vervolgens op de weidegronden en 
hooilanden graasde.156 In de zomermaanden stond het 
grondwaterpeil in de broeken iets onder het maaiveld, 
maar in de winter zullen deze gebieden regelmatig zijn 
overstroomd. Deze variatie in vochtgehalte zorgde  
ervoor dat de broeken uitstekende en gevarieerde 
weidegronden opleverden. Ook de flanken van de 
dekzandruggen werden veelal omgezet naar weide, in 
tegenstelling tot de eikenbossen op de dekzandruggen, 
die door de relatief  diepe grondwaterstand te droog 
waren om als weidegrond te dienen. Deze werden 
daardoor niet ontgonnen, maar degradeerden in 
de loop der tijd tot heide. Ook op de veengronden 
langs de beek was het areaal aan weide minimaal. 
Door het hoge grondwaterpeil waren deze gronden 
juist te nat om als weiland te dienen en werden 

daarom als hooiland in gebruik genomen.157 Deze 
veengronden worden in de bodemkunde dan ook 
als madeveengronden aangeduid, verwijzend naar 
dergelijke middeleeuwse hooilanden (maden).158 Dit 
hooi diende vervolgens weer als wintervoer voor het 
vee. 

De elzenbossen op venige gronden langs de beek
De meest drassige plekken, die ook zomers vrij nat 
en daardoor nagenoeg ontoegankelijk waren, werden 
destijds niet ontgonnen en bleven als broekbos of  
(zegge)moeras achter. Uit de bodemkundige analyse 
van de veldnamencollectie van Wieringa blijkt dat de 
bosnaam stok een sterke binding met deze standplaats 
vertoont.159 Etymologisch komt het woord stok 
overeen met staak, waarmee een lang en smal stuk hout 
mee wordt bedoeld.160 De naam staak werd tevens in 
de hakhoutcultuur gebruikt om de overjarige uitlopers 
van hakhoutstoven aan te duiden. Dit komt ook weer 
terug in verschillende Germaanse talen, waar stok de 
betekenis heeft van ‘boomstronk, stomp, stam zonder 
takken’.161

156 Bieleman, 1987, pp. 
191-195.

157 Stortelder et al., 1998 
pp. 14-15; Spek, 2004 
pp. 212-213.

158 de Bakker, 1981 p. 2.

159 Aangezien binnen 
het Drentsche Aa-
gebied maar één perceel 
als stok werd aangeduid, 
zijn ter vergelijking 
ook stok-namen buiten 
het Drentsche Aa-
gebied in deze analyse 
meegenomen. Het 
betreft hier het Stokdil 
(7,3 ha) ten oosten 
van Gasselte en de 
Stokmaat (1,16 ha) langs 
de Hunze ten noorden 
van Gieterveen.

160 Middelnederlandsch 
Woordenboek 
via het Instituut 
voor Nederlandse 
Lexicologie. Zie www.
wnt.inl.nl.

161 Philippa et al 2003-
2009

Figuur 4.5:    Het Geel-
broek is door de aanwe-
zigheid van ondiepe kei-
leem altijd een zeer natte 
plek geweest, waardoor 
het elzenbroekbos zich tot 
op de dag van vandaag 
op sommige plaatsen 
heeft kunnen handhaven. 
Door ontwateringen is 
de oorspronkelijke dikke 
veenlaag sterk veraard 
en geslonken, waardoor 
een deel van de wortels 
tegenwoordig boven het 
maaiveld uitsteken.

(Foto: Erik van den Berg
Illustratie: Ravenna Moritz)
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De boomsoortkeuze voor hakhout was zeer 
uiteenlopend en sterk gekoppeld aan het bodemtype. 
Zo werden eiken het meest gebruikt op de pleistocene 
zandgronden, maar werd er tevens veel hakhout 
bedreven in de elzenbroekbossen, al dan niet in 
een veel extensievere vorm.162 Het is daarom niet 
ondenkbaar dat de veldnaam stok in het Drentsche 
Aa-gebied vanwege zijn ligging kan wijzen op de 
(voormalige) aanwezigheid van elzenhakhout. In dit 
licht zullen de stokken oorspronkelijk mogelijk deel 
hebben uitgemaakt van de grotere aaneengesloten 
broekbossen en niet als apart gebruiksbos zijn 
onderscheiden. Dit zou een verklaring kunnen zijn 
waarom de veldnaam stok niet in de middeleeuwse 
archieven naar voren komt. De natste stukken elzenbos, 
die na de ontginning van de broekbossen resteerden, 
zouden vervolgens zeer extensief  in hakhoutbeheer 
zijn genomen voor het boerengeriefhout, waarna 
men de naam stok aan deze gebieden toekende. Dit 
houdt tevens verband met de meeste Nederlandse 
plaatsnamen met stok als bestandsdeel, die dikwijls 
dateren uit de late middeleeuwen of  nieuwe tijd.163 
Naast het leveren van boerengeriefhout, is het 
mogelijk dat de elzen, gezien hun eigenschap om 
stikstof  te kunnen binden, tevens dienden als 
natuurlijke bemester voor de hooilanden. Deze 
landbouwtechniek, genaamd Alno-coltura, wordt onder 
andere in Italië, Scandinavië en de Balkan-eilanden 
nog toegepast.164 

Hoewel sommige geriefbossen tot op de dag van 
vandaag nog in het landschap resteren, zullen de 
meeste in de loop der tijd alsnog zijn ontgonnen naar 
weide of  hooiland (zie figuur 4.5). De percelen die 
volgens de veldnamencollectie verwijzen naar stok 
zijn op de Franse kaarten van 1811 dan ook allen 
ontgonnen. Deze verandering in grondgebruik komt 
tevens terug in de samenstelling van de veldnamen met 
stok. Al deze gebieden hebben namelijk de veldnaam 
Stokmaat toegekend gekregen. 

Het droge eikenbos op de dekzandkoppen
Aan het begin van dit hoofdstuk is reeds gemeld 
dat de stroomdalen van het Drentsche Aa-gebied in 
het Boven-Pleniglaciaal en Laat Glaciaal deels zijn 
opgevuld met dekzand. Vooral in de smeltwaterdalen, 
waar het water nog amper kracht had, konden deze 
dekzanden het gehele dal blokkeren en moest het 
smeltwater een nieuwe weg zoeken.165 De afgesnoerde 
dalen bleven daardoor als droge dalen in het landschap 
achter. Op de geomorfologische kaart worden deze 
droge dalen met de code 2R3 aangeduid. Toen de 
grondwaterstand tijdens het Holoceen weer begon 
te stijgen, raakten de droge dalen gevuld met water. 
In het Atlanticum bereikte deze grondwaterstijging 
zijn optimum.166 Dit resulteerde erin dat de dalen 
overstroomden en veel van de dekzanden verspoelden 
(code 3H3 en 4H3 op de geomorfologische kaart).167 

In eerste instantie ontwikkelden deze gronden zich tot 
beekeerdgronden met een sterk lemige en humeuze 
bovenlaag (pZg23).168 Door de hoge grondwaterstand 

165 Stiboka, 1977, 
pp. 40-41; Spek, 
2004 p. 204.

166 Berendsen, 2004, 
pp. 217, 220-221, 223.

167 Spek, 2004, p. 205.

168 Kiestra, 2003, p. 35.

164 Mondelinge mede-
deling Theo Spek

162 De Molenaar & 
Schimmel, 1984 p. 37.

163 Zie bijvoorbeeld de 
plaatsen Stokhasselt, 
Stokhem of Stokkum 
in Van Berkel & 
Samplonius, 1995.

Figuur 4.6:   
Bosvegetatie van 
de horsten en het 
omliggende land 
in relatie tot de 
standplaats

(Illustratie: Ravenna 
Moritz)
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169 Spek, 2004, p. 205.

171 De Blecourt, 1931, 
p. 237. Hierbij wordt 
gesproken over eikelschaar 
in het Geelbroek, waarbij 
gezien de veengronden in 
de omgeving ongetwijfeld 
de Mekelhorst mee wordt 
bedoeld. Spek vond in zijn 
onderzoek ook meerdere 
vermeldingen naar 
eikelschaar op de horsten 
in Drenthe. Zie hiervoor 
Spek, 2004, p. 214. 

170 Stortelder et al., 
1999 pp. 268-272.

172 Van der Werf, 1991, 
p. 102.

raakten deze gronden echter veelal overgroeid met 
zeggeveen en broekveen (vWz).169 Ook de randen van 
de nog resterende dekzanden konden deels begroeid 
raken met veen, waardoor alleen de koppen nog als 
zandige hoogten boven de moerassige tot venige 
laagte uitstak (zie figuur 4.6). De middeleeuwse 
veldnaam horst wordt veelal aan dergelijke uitstekende 
dekzandkoppen toegekend. Door de hoge ligging 
ten opzichte van het omliggende landschap, lag het 
grondwaterpeil beduidend lager en konden deze 
gronden gemakkelijk podzoleren. Daarom  wordt er 
op dergelijke droge plekken vaak een veldpodzolgrond 
(Hn) aangetroffen, al zijn er tevens relatief  veel 
holtpodzolgronden (Y) onder de horsten gelegen (zie 
tabel 7).

De hoge presentie van broekeerdgronden (vWz) in 
tabel 7 geeft een vertekend beeld, aangezien deze 
gronden alleen zijn aangetroffen bij de Mekelhorst ter 
hoogte van Geelbroek. Bij de analyse is gebruik gemaakt 
van de door Wieringa aangewezen locatie,  al is hier 
volgens de hoogtekaart geen dekzandkop aanwezig 
(zie figuur 4.7). Het is daarom waarschijnlijker dat de 
Mekelhorst op een van de zandkoppen in de omgeving 
van de huidige locatie was gelegen. Dit blijkt ook uit 
de archiefstukken, waar men spreekt om de varkens te 
laten akeren op de Mekelhorst. Door het ontbreken van 
nadere topografische gegevens kon deze locatie echter 
niet worden achterhaald. 

In ecologisch opzicht zou bovenop de dekzandkoppen 
een voedselarm en droog Berken-Zomereikenbos 
hebben gestaan, met een ondergroei van onder 
meer Bochtige smele, Blauwe bosbes, Hengel en 
Brede stekelvaren.170 Het toponiem de Eekhorst bij 
Norg is één van de horstnamen die verwijzen naar 
een begroeiing van eiken (eek = eik). Ook het laten 
akeren van de varkens op de Mekelhorst (mekel = groot) 
nabij Geelbroek wijst op de aanwezigheid van een 
eikenbos.171 

Op de flanken van de horsten zou waarschijnlijk een 
overgangssituatie tussen het Berken-Zomereikenbos 
en het Elzenbroekbos zijn geweest, die van der Werf  
als een apart bostype heeft onderscheden. Dit Elzen-
Eikenbos (Lysimachio-Quercetum) is gebonden aan zeer 

vochtige tot natte lemige zandgronden, waarbij de 
grondwaterstand in het voorjaar tot 40 cm beneden 
maaiveld staat. Hierdoor heeft op deze gronden geen 
veenontwikkeling plaatsgevonden, maar kunnen 
de bodems wel sterk humeuze bovengronden 
bevatten.172 In de boomlaag domineert Zomereik, 
waarbij er een menging optreedt met els en zachte 
berk op de wat nattere delen. Ook in de struiklaag zijn 
hoofdzakelijk soorten uit het Zomereikenverbond 
aanwezig, waaronder Sporkehout en Wilde 
lijsterbes. In de kruidlaag komen soorten van het 
Elzenbroekbos nadrukkelijker naar voren, met onder 
meer de karakteristieke combinatie van Hennegras, 
Moeraszegge en Grote wederik.173 

Tabel 7:    Overzicht van de meest voorkomende bodemsubgroepen die onder de horsten zijn aangetroffen

Figuur 4.7:    Op de hoogte-
kaart is goed te zien dat de 
door Wieringa gekarteerde 
Mekelhorst waarschijnlijk 
fout gekarteerd is, gezien 
de afwezigheid van een 
dekzandkop. 

173 Van der Werf, 1991, 
p. 104.
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Hoewel de horsten zich in de middeleeuwen duidelijk 
aftekenden van het omliggende stroomdal, zal er in de 
loop der tijd enige nivellering hebben plaatsgevonden. 
Enerzijds door verwering en erosie van de horsten, 
anderzijds door veengroei in de stroomdalen. 
Dit heeft er toe geleid dat de horsten in het huidige 
landschap vaak nog wel als glooiingen aanwezig zijn, 
maar het contrast in reliëf  lang niet meer zo scherp is 
als voorheen. In sommige gevallen is de horst in het 
verleden zelfs geheel geëgaliseerd om zo de grond 
beter te kunnen bewerken.174

Uit de kadastrale gegevens van 1832 blijkt dat circa 
40% van het totale areaal aan horsten is omgezet 
naar agrarisch gebied en daarbij deel uitmaken van 
een groter  aaneengesloten complex (zie tabel 8).175 
Met name de afgevlakte dekzandflanken boden 
ideale mogelijkheden voor weiland, aangezien het 
vochtgehalte optimaal was zonder dat dit ten koste 
ging van de draagkracht van de bodem.176 Deze 
gronden zullen echter te droog zijn geweest om 
als hooiland in gebruik te nemen. Het aandeel aan 
hooiland in tabel 8 moeten we daarom waarschijnlijk 
als karteringsfout beschouwen. Naast dat het verschil 
tussen weiland en hooiland niet altijd duidelijk was - 
zo komt het grondgebruik weiland of  hooiland  geregeld 
voor op de kadastrale leggers van 1832 - is dit areaal 
grotendeels afkomstig van de mogelijk foutieve ligging 
van de Mekelhorst. 

Wanneer de horsten destijds nog een scherp contrast in 
reliëf  hadden, is men niet over gegaan tot ontginning. 
Deze hogere plekken worden in 1832 als losse 
bosgebieden weergegeven en staan in de kadastrale 
leggers als hakhout of  opgaand eikenbosch genoteerd. 
Waarschijnlijk betreffen dit dan ook overblijfselen van 
middeleeuwse horsten. De dekzandkop ten oosten van 
Schieven, waar de Horstmaet zijn naam aan ontleend, 
is een voorbeeld van zo’n bosrestant (zie figuur 4.8).  

4.3 Holt, stob, strubben: bossen van de 
 rijke, lemige dekzandgronden

In het grootste deel van het Drentsche Aa-gebied is 
het oorspronkelijke keileemplateau dat in het Saaliën 
is afgezet nog aanwezig. Hierbij is de bovenste laag 
vaak geërodeerd tot keizand. Tijdens het Weichseliën 
(Laat Glaciaal) is hier bovenop een dekzandpakket 
afgezet, gemiddeld tussen de 60 en 150 cm dik.177 

Het dekzand is vaak van lokale afkomst en werd 
opgenomen uit het geërodeerde keileemgebied en 
de stroomdalen. Daarnaast speelde de aanwezigheid 
van een ondiepe keileemlaag een grote rol in de 
lemigheid van de bodem, waarbij het sterk lemige 
keizand zich vermengde met het bovenliggende 
dekzand. Op deze lemige zandgronden, bestaande 
uit een samenstelling van een dik zandpakket (50-
100 cm) met een onderliggende keileemlaag, konden 
zich in het Atlanticum grote aaneengesloten bossen 
van eiken en linden ontstaan. Dergelijke leemrijke 
bodems (> 10% leem) verzuurden amper, waardoor 
de humus niet uitspoelde en zich vermengde met 
het leemrijke zand.178 Hierdoor ontstond er een 
zogenaamde moderpodzolgrond, welke in de 
bodemkunde voorheen ook als bruine bosgronden 
werden aangeduid.

Het zware, opgaande eikenbos op de lemige dekzanden
Deze relatief  droge, maar vruchtbare gronden waren 
uitermate geschikt als akkergrond. Veel van de 
middeleeuwse essen in het Drentsche Aa-gebied zijn 
in oorsprong aangelegd op deze gronden, blijkend 
uit het feit dat onder de essen vaak nog sporen van 
een moderpodzol aanwezig zijn.179 Deze ontwikkeling 
leidde er toe dat bossen in het Drentsche Aa-gebied 
vanaf  de vroege middeleeuwen schaars begonnen te 
worden. Hout was echter een van de belangrijkste 
grondstoffen en onmisbaar in het dagelijks 
gebruik. Zo werden onder meer de binten van de 
boerderijen gemaakt van sterke, dikke bomen.180 Het 

175 Dit percentage is de 
som van de afzonderlijke 
percentages van hooiland 
en weide uit tabel 8.

176 Van der Werf, 1991, 
p 102.

177 Stiboka, 1977, 
p. 39.

178 Spek stelt in zijn 
onderzoek dat de 
ondergrens voor het 
podzoleringsproces 
rond de 10% ligt, 
terwijl bodems met 
een leemgehalte rond 
de 20 a 25% ongevoelig 
zijn voor podzolisatie. 
Zie Spek, 2004 pp. 
119-121.

179 Dit is goed 
te zien wanneer 
de topografische 
kaart over de 
bodemkaart wordt 
gelegd. Rondom de 
karakteristieke zwarte 
enkeerdgronden 
(zEZ) worden vaak 
moderpodzolgronden 
aangetroffen. 
Ook Spek heeft 
dergelijke sporen van 
moderpodzolgronden 
aangetroffen tijdens 
zijn grondboringen 
op de essen in 
Drenthe. Zie hiervoor 
Spek, 2004, pp. 
667-668

180 Mulder, 1958, pp. 
87-88; Houting, 1981

174 Kuiper, 2009, p. 38

Tabel 8:    Het grondgebruik van de horsten in 1832
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secundaire, vaak iele bos wat zich op de veldgronden 
kon regenereren waren hiervoor ontoereikend. 
De resterende, nog rijke bossen, die door de 
voedselrijkdom kwalitatief  goede bomen opleverden 
voor het timmerhout, kregen daardoor binnen de 
marken een soort beschermende status. Dergelijke 
holten waren binnen iedere marke wel aanwezig, gezien 
de verspreiding ervan in de veldnamen. 

In de bodemkunde worden deze relatief  ongestoorde 
moderpodzolgronden treffend holtpodzolgronden 
(code Y) genoemd. In die zin is het in eerste instantie 
opmerkelijk dat volgens de bodemkaart nagenoeg 
geen van de holten is gelegen op een holtpodzolgrond 
(zie tabel 9). Alleen bij het Zwanemeerbos (voormalig 
Eexterholt) is dit het geval. Ook veldboringen in de 
kernen van het Amerholt en het Grolloërholt geven 
een holtpodzolgrond weer. Alle andere holten liggen 
tegenwoordig op andere bodemtypen. Dit komt doordat 
de meeste vroegere holten inmiddels al ontgonnen 
zijn tot bouwland en door plaggenbemesting een 
cultuurdek hebben gekregen. In dat geval liggen ze 
tegenwoordig op een loopodzolgrond (cY23), dat 
wil zeggen een holtpodzolgrond met een cultuurdek 
van 30-50 cm.181 Daarnaast komen in de voormalige 
holten ook lemige veldpodzolgronden (Hn23) voor. 

In beide gevallen komt er vaak keileem voor binnen 
1,20 meter diepte (toevoeging x). Tevens komt uit 
de bodemkundige analyse naar voren dat een klein 
deel van de voormalige holten op een gooreerdgrond 
(pZn) is gelegen. Dit is op zijn minst opvallend te 
noemen, aangezien gooreerdgronden voornamelijk 
worden aangetroffen op laaggelegen, moerassige 
plekken.182 Uit de grondwaterstand blijkt echter dat 
de desbetreffende gooreerdgronden vrij droog zijn 
(grondwatertrap V, VI), zodat de eiken zich hier 
vermoedelijk nog hebben kunnen handhaven. Eerder 
is al naar voren gekomen dat sommige holten, zoals het 
Ballerholt, zich niet alleen tot de hogere zandgronden 
beperkten, maar zich tot de bovenste delen van het 
stroomdal konden uitreiken en daarmee overgingen in 
de broeken.  

Naast de indicatie in de ondergrond, zijn er tevens 
aanwijzingen van een voormalig holt te vinden in 
de veldnamen. Veelal worden op deze gronden 
veldnamen aangetroffen die de naam Holtakker of  
Houtesch dragen. Hoewel zij nu bestaan uit bouwland, 
maakten deze gronden in een eerder stadium vaak 
deel uit van het oorspronkelijke holt. Een andere 
veldnaam die relatief  vaak aan lemige loopodzolen 
is gekoppeld is Stobakker. De naam stob is daarnaast 
nagenoeg altijd in de directe nabijheid van een holt-
naam aangetroffen. Dit doet vermoeden dat stob hierbij 

181 De Bakker, jaar 
onbekend, p. 28

182 De Bakker, jaar 
onbekend, p. 34

Figuur 4.8:    Op het 
historische kaart-
materiaal wordt de 
Horstmaet continu als 
een bosgebied weergege-
ven, waarbij hij tevens 
grotendeels dezelfde 
vorm heeft behouden. 
Vermoedelijk betreft 
deze bosbegroeiing een 
restant van het mid-
deleeuwse horst
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verwijst naar stobbe, wat duidt op de wortelstronk 
van een afgezaagde of  gekapte boom. Volgens het 
etymologisch woordenboek betreft het hier een 
relatief  jonge naam, aangezien de eerste vermeldingen 
pas van halverwege de 16e eeuw dateren.183 Een 
vergelijking van de verspreiding van veldnamen met 
holt of  stob ten opzichte van de ligging van de essen 
in de 19e eeuw laat een duidelijke samenhang zien (zie 
figuur 4.9). Opvallend is dat de holt- en stob-namen 
overwegen in de periferie van de essen zijn gelegen 
(zie kader Ballerholt). 

In vegetatiekundig opzicht behoren de droge, lemige 
moderpodzolgronden toe aan een bos van het 
type Beuken-Eikenbos (Fago-Quercetum), waarbij de 
bosvegetatie van de holten waarschijnlijk het meest 
overeenkomt met de subassociatie convallarietosum. Dit 
type onderscheid zich van de andere subassociaties 
door de karakteristieke rijke kruidlaag, die veelal 
bestond uit oud bos-indicatorsoorten zoals 
Adelaarsvaren, Dalkruid, Grote muur en incidenteel 
Witte klaverzuring. Daarnaast komen soorten als Wilde 
kamperfoelie en Bochtige smele veelvuldig voor.184 
Uit eigen en eerdere flora-inventarisaties is naar voren 
gekomen dat in alle holten plantengemeenschappen 
zijn aangetroffen die duiden op de (voormalige) 
aanwezigheid van dit bostype.

In de natuurlijke situatie zal de beuk de boomlaag 
domineren, waarbij de wintereik een ondergeschikte 
rol heeft. De beuk was voor het gebruik echter veel 
minder geschikt voor het zware constructiehout dan 
de eiken, zodat de eiken sterk werden bevoordeeld.185 
Het is daarom aannemelijker dat er een omgekeerd 
bosbeeld ontstond, waarbij niet de beuk, maar de 
wintereik en zomereik dominant waren. In de archieven 
worden ook hoofdzakelijk over eiken gepraat, indien er 
al over boomsoorten wordt gesproken.186 Vooralsnog 
zijn er echter te weinig pollenspectra voorhanden om 
dit bosbeeld te kunnen bevestigen.

Degradatie van het holt: de strubbengordel
Het holt bevond zich binnen het esdorpenlandschap 
nagenoeg altijd tussen de es en het veld (heide). Deze 
gunstige ligging - men wilde het bos zo dicht mogelijk 
bij de nederzetting - had echter ook een keerzijde. De 
schapen die naar de heide werden begeleid, kwamen 
op deze manier namelijk langs de holten en konden 
daardoor het kostbare hout aantasten. Als barrière 
werden daarom vaak boswallen om de holten aangelegd 
en werd er op gelet dat de schapen zo snel mogelijk de 
heide bereikten.187 Zodra de schapen de heide echter 
hadden bereikt, was de controle minder streng en kon 
het voorkomen dat het holt aan de veldzijde alsnog 
werd aangevreten.188 De bodem bestond op deze 
plekken vaak uit een arme haar- of  veldpodzolgrond, 

184 Stortelder et al., 
1999 pp. 273-274

185 Spek, 2004, p. 194

186 Zie bijvoorbeeld 
Keverling Buisman 
1994, p. 182; Heringa, 
1982, pp. 71-72; 
Heringa, 1981, pp. 
95-86; Heringa, 1982, 
pp. 16-17

187 Neefjes, 2007, p. 33.

188 Smeenge, 2006, pp. 9-10.

183 Middelnederlandsch 
Woordenboek 
via het Instituut 
voor Nederlandse 
Lexicologie. Zie www.
wnt.inl.nl

Tabel 8:    Overzicht van de meest voorkomende bodemsubgroepen die onder de holten zijn aangetroffen
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Figuur 4.9:    Als we de ligging van de escomplexen uit 1900 vergelijken met de ligging van de indirecte stob- en holtnamen komt een verrassende 
                       samenhang aan het licht. Op veel van de essen zijn dergelijke veldnamen aanwezig, waarbij deze vooral aan de periferie van de 
                       escomplexen liggen. Dit duidt erop dat de latere uitbreidingen van de es, die ten koste gingen van de omliggende bossen, vaak 
                       vernoemd werden naar het voormalige grondgebruik.



64

Het Ballerholt: van voedselrijk bos naar vruchtbare akker

Een mooi voorbeeld van een ontginning van het holt ten behoeve van de ontwikkeling van een es, 
bevind zich op de Noordesch van Balloo. Op de grondschattingskaarten van 1642 is te zien dat 
deze es destijds is omgeven door het Ballerholt aan de noord- en westkant, het Norrenbos in het 
westen en de Lemseijt in het oosten. Spek heeft in zijn onderzoek naar de ontginningsgeschiedenis 
van de Balloëressen op basis van erfscheidingen weten te achterhalen dat het centrale deel van 
de Noordesch het oudst is. De bodem (overwegend moderpodzolgrond op ondiepe keileem) en 
pollenanalyse (sporen van eik, hazelaar, hulst en kamperfoelie) tonen aan dat dit deel is ontgonnen 
vanuit een oud bos. Dit zal zonder twijfel een groot deel van het oorspronkelijke Ballerholt geweest 
zijn. Opvallend is dat men in de hierop volgende ontginningsfase niet de rest van het holt ging 
ontginnen, maar een nieuwe es ging aanleggen ten zuidoosten van Balloo (Zuidesch) en twee losse 
escomplexen op de Noordesch met elkaar verbinden. Waarschijnlijk was het holt te belangrijk voor 
de toenmalige boeren om geheel te worden ontgonnen. 

Pas in de laatste ontginningsfase, grofweg tussen de 15e en 17e eeuw, zijn de essen grootschalig 
vergroot en werden tevens delen van het Ballerholt en Norrenbos ontgonnen. Bij deze laatste 
ontginningen werden de akkers die aan de bossen grensden vaak hiernaar vernoemd. Zo bevinden 
zich rondom het Norrenbos percelen genaamd Stobacker, Bosackers en Reeackers, terwijl bij 
het Ballerholt de naam Holtacker voorkomt. De resterende gedeelten van het Norrenbos en het 
Ballerholt bevonden zich op de armere gedeelten, waardoor hier ook een armer bostype aanwezig 
was. Waarschijnlijk zou dit een droog tot vochtig Berken-Zomereikenbos zijn geweest. Deze gronden 
waren door hun gebrek aan vruchtbaarheid van nature niet geschikt voor akkerbouw. Het gedeelte 
van het Ballerholt dat zich aan de westzijde van de Noordesch bevond, liep vermoedelijk geleidelijk 
over in een Elzen-Eikenbos (natuurlijk bostype van de aanwezige gooreerdgrond) en was veel te nat 
voor akker. Op de topografische kaart van 1850 is te zien dat dit natte bos is omgezet naar weiland. 
Alleen de veldnaam Holtmaat en de rijke bosflora op de houtwallen herinneren nog aan het 
verleden als oud gebruiksbos. Verder valt op dat de arme gronden gedegradeerd zijn naar heide. Of 
dit door overmatige kap (sprokkelhout/geriefhout), door overbegrazing of door een combinatie van 
beiden is ontstaan, is onduidelijk. Deze heiden zijn halverwege de 20e eeuw ontgonnen. Volgens een 
schetskaartje van Wieringa, moet een gedeelte van deze jonge heideontginningen tevens de naam 
holtakker dragen. 

Geraadpleegde bronnen:
Drents Archief, OSA, 
inventarisnummer 845
Drents Archief, toegangsnummer 
0903, inventarisnummer 676
Spek, 2004, pp. 274-275, 286
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waardoor de bosvegetatie zich veel moeilijker kon 
herstellen dan op de rijkere moderpodzolgronden 
aan de eszijde. Hierdoor kon de rand van het holt 
degraderen van een relatief  dicht eikenbos naar een 
open eiken-berkenbos met een ondergroei van heide 
(zie kader Ballerholt). 

De intensieve schapenbegrazing had echter ook 
als gevolg dat de arme bossen zich slecht konden 
verjongen, ondanks de depositie van eikels vanuit 
holt.189 De schapen gaven namelijk de voorkeur aan het 
sappige eikenblad in plaats van het droge pijpestrootje 
of  de harde struikheide. Zodra de jonge eiken boven 
de struikheide uitkwamen, werden zij dan ook meteen 
afgevreten. Dit zorgde voor stressgroei bij de jonge 
eiken in de vorm van horizontale takvorming, waarna 
op den duur afleggers konden ontstaan (zie figuur 
4.10).190 Pas na het beëindigen van de intensieve 
schapenbegrazing konden de eiken uitgroeien tot 
volwaardige bomen. Dit zorgde voor een karakteristiek 

bosbeeld, waarbij de eiken in clusters bij elkaar staan 
en een zeer kronkelende vorm hebben. Eerder 
concludeerden we al dat de naam van dit bostype, de 
strubben, betrekking heeft op deze ontwikkeling. 

Voor alle bossen met strubben-namen die nog in het 
Drentsche Aa-gebied resteren, is een bosontwikkeling 
volgens het bovenstaande geschetste beeld goed 
mogelijk. Smeenge heeft in zijn studie in elk van de 
strubben een kern van een holt aangetroffen, die in 
enkele gebieden zelfs nog erg goed zichtbaar is of  waar 
sterke vermoedens van zijn.191 Ook Elerie vermoed 
een soortgelijk beeld bij de Schipborger strubben, waarbij 
de strubben zijn ontstaan vanuit het voormalige 
Borckerholt.192 Op de topografische kaart van 1896 
zijn daarnaast bij Vries (zuidwestelijke Holtesch), 
Zeijen (Zeijerstrubben), Zeegse (langs de Schaapsdrift 
ten zuiden van de Zuidesch) en Eext (Hondelbosch) 
dergelijke gordels zichtbaar op de overgang van het 
opgaande bos naar de heide. Het is niet ondenkbaar 
dat deze zonering op meer esdorpen van toepassing is.  

190 Den Ouden et al., 
2009 pp. 83-84; Den 
Ouden et al., 2007 pp. 
127-128.

191 Smeenge, 2005, pp. 
19-35.

192 Elerie, 1993.

189 Naast de natuurlijke 
verspreiding, wordt 
er aangenomen dat de 
schapen tevens eikels 
mee vervoerden  vanuit 
het holt naar de heide. 
Zie Neefjes, 2007 p. 33; 
Waterbolk, 1992 pp. 
66-72.

Figuur 4.10:    De heidekant van de holten werd sterk beïnvloed door de schapenbegrazing. Wanneer een eik zich verjongde (1) 
kon de jonge scheut vaak slechts een hoogte bereiken van circa 30 cm (2). Deze hoogte komt overeen met de globale hoogte van de 
heidestruiken, die een bescherming boden tegen de schapenvraat. Zodra de eik boven de heide uitgroeide, werd de top afgevreten 
en ontwikkelde de eik door stressgroei nieuwe twijgen (3). Door de continue aantasting ontwikkelde de eik zich horizontaal in 
plaats van verticaal, waarna de uitlopers eventueel opnieuw wortel schoten (4). Aangezien deze uitloper nu zelfvoorzienend was, 
stierf de verbinding met de moederboom en ontstonden er solitaire eiken op korte afstand van elkaar (5). Na de beëindiging van de 
intensieve schapenbegrazing kondn deze eiken alsnog uitgroeien tot volwaardige bomen. De aantasting door de schapen is bij deze 
bomen nog goed terug te zien aan de kronkelige vorm van de  stam.  (Illustratie: Ravenna Moritz, naar Den Ouden et al. 2007)
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Ouderdom en bosvegetatie van de strubben
Dan is er de vraag hoe oud de strubben zijn. De oudste 
topografische bron, de Franse kaarten van 1812, 
geeft een wisselend beeld.. Bij Schoonloo, Zeijen en 
Rhee zijn al losse boomgroepen gekarteerd, wat erop 
kan duiden dat hier destijds al lage strubben aanwezig 
waren. Bij Vries en Zeegse zijn de strubbenvormen nog 
afwezig en bestaat de directe omgeving uit heide. In 
de meeste gevallen worden de strubben gekarteerd als 
struweel, wat overeenkomt met bovenstaande beeld. 
Vooral bij het Zwanemeerbos is een duidelijke scheiding 
te zien tussen het dichte holt van de Eexter marke en de 
arme struwelen vegetatie aan de kant van Gieten. Ook 
op de kadastrale kaarten van 1830 komen de strubben 
terug. Veelal zijn de strubbenvegetaties opgenomen 
als struwellen, al worden enkele tevens als hakbosch 
aangeduid. Vermoedelijk worden hier laag afgezette 
hakhoutstoven mee bedoeld.193  

Dat de strubben in de omgeving van Vries en Zeegse 
als heide zijn gekarteerd, wil overigens niet zeggen 
dat zij niet aanwezig waren. Het is goed mogelijk 
dat de jonge strubben zich onder de heide bevonden, 
terwijl er over het gehele gebied slechts enkele oudere 
eikenbomen stonden. Over arme heide kon echter 
weinig belasting worden geheven, waardoor deze 
gronden ook slecht werden geïnventariseerd en de 
aanwezige jonge strubben over het hoofd werden 
gezien. Hierdoor is het aannemelijker dat de strubben 
niet zijn voortgekomen uit secundair bos, maar het 
resultaat zijn van een geleidelijke degradatie van het 
holt, zoals ook eerder al werd verondersteld. Omdat de 
strubben zich via afleggers verspreidden, zal de leeftijd 
enkele honderden jaren bedragen. Bij onderzoek naar 
de ouderdom van hakhoutstoven, waarbij de kern al 
dan niet is weggerot, is een ouderdom van 400 á 500 
jaar niet zeldzaam.194 Door onvoldoende gegevens 
over de exacte ouderdom van de strubben blijft het 
echter gissen.

Buiten kijf  staat dat de meeste strubbenvegetaties op 
een veel armere bodem is gelegen dan het naastgelegen 
holt, wat  van directe invloed is geweest op de 
vegetatie. De plantensoorten die karakteristiek zijn 
voor de strubbenvegetaties, waaronder Rode bosbes, 
Hengel, Struikhei en Bochtige smele, vertonen sterke 
kenmerken van de associatie van struikhei en bosbes 
(Vaccinio-Callunetum).195 Deze associatie vertoont 

zowel eigenschappen van droge heide als van een 
bosgemeenschap en wordt in Drenthe relatief  vaak 
op de overgang van bos naar heide aangetroffen.196 
De bodem is te arm geworden voor karakteristieke 
soorten van voedselrijke holten, zoals Adelaarsvaren, 
Wilde lijsterbes en Wilde kamperfoelie, terwijl de 
tolerantere soorten, zoals Bochtige smele en Blauwe 
bosbes, zich nog wel konden handhaven.   

De ‘natte’ holten: opgaande bossen op keileemgronden en 
afvoerloze laagten
In tegenstelling tot de hoger gelegen holten bevond 
het tweede type zich dan ook op bodemtypen die 
onder hoge waterstanden gevormd zijn. In de meeste 
gevallen betreft dit een ijzerrijke madeveengrond 
(code faVz), die kenmerkend is voor de stroomdalen 
in het Drentsche Aa-gebied. Daarnaast bevind een 
deel van de holten zich op een gooreerdgrond met 
ondiepe keileem (code pZn23x). Deze gronden zijn 
ontstaan in natte heideslenken, waarbij er zowel sprake 
is van grondwatervoeding door regenwater als door 
basenarm, lokale kwel. Onder meer in het Westerholt 
ten zuiden van Eext is dit goed te zien.197

Gebaseerd op de bodemkundige ligging van de 
natte holten, zou de oorspronkelijke bosvegetatie 
waarschijnlijk uit een soortenarm Elzenbroekbos 
ontstaan, waardoor er vanwege het stagnerende water 
een dunne veenlaag zich heeft kunnen ontwikkelen.198 

De koppeling tussen het gebruik (holt = timmerhout) 
en de Zwarte els is echter onlogisch. Weliswaar was 
els een veelgebruikte houtsoort in het dagelijks 
gebruik (klompen, bezemstelen, schalen etc.), maar als 
constructiehout is de soort in droge toestand slecht 
duurzaam.199 Veel aannemelijker is de bosvegetatie die 
Van der Werf  als één van de mogelijke bostypen heeft 
toegekend, namelijk het Elzen-Eikenbos. De eik zal 
in dit geval als timmerhout zijn gebruikt, terwijl de 
elzen in mindere mate werden gekapt en vooral als 
boerengeriefhout diende. Volgens van der Werf  kan op 
een madeveengrond naast het Elzen-Eikenbos tevens 
de vochtige variant van het Berken-Zomereikenbos 
groeien. Het verschil in beide bostypen zit in de 
lemigheid van de ondergrond, waarbij het Berken-
Zomereikenbos vooral tot de arme gronden wordt 
gerekend. De natte holten in de afvoerloze laagten 
van de stroomdalen zal dit bostype dus niet hebben 
bestaan, omdat de stroomdalen omgeven worden 
door plekken met keileem en de bodems daardoor 
ook lemiger van aard zijn. Op een gooreerdgrond 
wordt het Elzen-Eikenbos als kenmerkend bostype 
gemarkeerd.200 

193 Smeenge, 2005 p. 21.

194 Bastiaens et al., 
2010 pp. 123-125; 
Smeenge, 2005, p. 18.

195 Weeda et al., pp. 
196-197.

196 Barkman & 
Westhoff, 1969 
p. 364.

197 Smeenge & van den 
Berg in prep.

198 Cornelis et al., 2010, 
p. 253.

199 De zwarte els gaat 
maximaal 5 jaar mee 
en valt daarmee in de 
slechtste categorie van 
duurzame houtsoorten. 
Onder water wordt de 
duurzaamheid sterk 
verbeterd, waardoor 
de els bijvoorbeeld 
als funderingspalen 
in Amsterdam 
werd gebruikt. Een 
soortgelijke situatie 
in Drenthe is echter 
onwaarschijnlijk. Zie 
ook Nicolay, J.A.W. 
(2010), p. 161 voor een 
overzicht waar elzen in 
de Middeleeuwen voor 
werden gebruikt.

300 Van der Werf, 1991. 
In tabel B.2 (p.280-282) 
kent van der Werf voor 
een madeveengrond 
zowel het Elzen-
Eikenbos als het vochtig 
Berken-Zomereikenbos 
toe, terwijl dit voor een 
gooreerdgrond alleen 
het Elzen-Eikenbos 
betreft.

Strubben met karakteristieke ondergroei van Hengel
(Foto: Harm Smeenge)
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In de Holten/Oostholten, ten zuiden van Rolde, heeft 
aanvullend booronderzoek plaatsgevonden om 
meer duidelijkheid te scheppen over de standplaats 
van dit natte holt. Volgens de bodemkaart is hier 
een madeveengrond (aVz) gelegen, hoewel de 
grondboringen wijzen op een gooreerdgrond met 
ondiepe keileem (pZnx). Wel bestaat de bovenlaag 
uit een veraarde veengrond. De ondiepe keileemlaag 
heeft ervoor gezorgd dat het water niet goed in de 
ondergrond kon inzijgen, waardoor deze bleef  
stagneren. Deze ontwikkeling zorgde op den duur 
voor veenvorming, vergelijkbaar met de veenvorming 
in de broekbossen. In tegenstelling tot de broeken, is 
er in de natte holten echter sprake van een dunnere 
veenlaag, met daaronder een zandige ondergrond.

Door de afwezigheid van een beek zal de 
grondwaterstand voornamelijk beneden maaiveld 
staan, al is het mogelijk dat er sporadisch ondiepe 
overstroming vanuit het watervoerende stroomdal 
plaatsvindt. Deze omstandigheden zorgen ervoor 
dat de gronden niet nat genoeg zijn voor de vorming 
van een Elzenbroekbos en de Zomereik meer kans 
had om zich te vestigen. Het Elzen-Eikenbos wordt 

Figuur 4.11:    Het Gasterse Holt ten zuiden van Gasteren is gelegen op 
ondiepe potklei, wat zorgt voor een uitbundige voorjaarsflora van allerlei 
karakteristieke oude bosplanten, waaronden Daslook en Witte klaverzuring
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veelal niet onderscheiden, zodat er geen nauwkeurige 
informatie is over het uiterlijk van dit bostype. In ieder 
geval zal het Elzen-Eikenbos als een overgang tussen 
het Elzenbroekbos en het Wintereiken-Beukenbos 
gezien moeten worden, waarbij ook soorten uit beide 
bostypen voorkomen. Wel komen er in de kruidlaag 
verschillende soorten voor van het Elzenbroekbos, 
waaronder Hennegras, Moeraszegge en Grote 
Wederik. Op de iets drogere stukken komen soorten 
voor als bochtige smele, blauwe bosbes, dalkruid, 
wilde kamperfoelie en brede stekelvaren, die vooral 
tot het Eikenverbond behoren.201

Een ander duidelijk verband met de holten wordt 
gevormd door ondiepe keileem of  potklei. In 
sommige gevallen bevindt deze laag zich zelfs aan 
het oppervlakte, zoals in het Gasterse Holt of  het 
voormalige Anderense Holt. In tegenstelling tot de 
meeste holten op zandgronden met ondiepe keileem, 
zijn deze holten behoed voor ontginning naar akker. 
De ondoorlaatbaarheid van de keileem zorgde immers 
voor zeer natte gronden, die voor de akkerbouw 
ongeschikt waren. Dat betekent overigens niet dat 
deze natte holten restanten zijn van het oorspronkelijke 
Drentse oerbos, zoals Gijtenbeek ons doet geloven.202 
Uit de kadastrale kaart van 1830 blijkt bijvoorbeeld dat 
het Gasterense holt is belast als struwellen en in 1880 
zelfs als heide en struwelen. Pas na 1950 ontwikkelde het 
bos zich tot het opgaande holt dat we nu kennen.203 
Daarvoor werd er potklei gewonnen voor de vloeren 
van boerderijen en werden het struweel, bestaande uit 
onder meer berk, wilg, vuilboom en els, periodiek als 
takkenbos gerooid.204

 
Ondanks de afgravingen in het verleden, resteert 
er nog relatief  veel potklei in het gebied. Dit heeft 
geleid tot de vorming van een Eiken-Haagbeukenbos 
(Stellario-Carpinetum), met een zeer rijke ondergroei 
van onder meer Bosanemoon, Witte klaverzuring, 
Gele dovenetel, Wijfjesvaren en Dalkruid (zie 
figuur 4.11). Op de laagste delen heeft zich, door 
de aanwezigheid van een brongevoede beek, een 
Elzenbronbos (Chrysosplenio oppositifolii-Alnetum) en 
een Essenbronbos (Carici remotae-Fraxinetum) kunnen 
ontwikkelen.205 

4.4 Loo: secundaire, open bossen op 
 leemarme tot zwak lemige zandgronden

Waar de holten zich op de leemrijke zandgronden 
bevonden, waren de loo-bossen gebonden aan de 
leemarme tot zwaklemige zandgronden. Dit zijn over 
het algemeen de gronden waar het dekzandpakket 
dikker is dan 120 cm. De eventueel onderliggende 
grondmorene heeft daardoor nauwelijks tot geen 
invloed op het leemgehalte van het dekzand. In 
de meeste gevallen worden deze bodems met de 
cijfercode 21 aangeduid, wat duidt op een leemgehalte 
van minder dan 13%. Dat veel van de overgeleverde 
veldnamen met een loo-uitgang volgens de bodemkaart 
op een cijfercode 23 liggen (veelal Hn23), heeft te 
maken met de klassengrootte (zie tabel 9). Eigen 
veldboringen hebben uitgewezen dat deze gronden 
aanzienlijk minder lemig zijn dan de eerder besproken 
holten, maar waarschijnlijk wel meer dan 13% 
aan leem bevatten. De leemarme bodems werden 
vanaf  het Neolithicum al veelvuldig omgezet naar 
akker, doordat deze gronden relatief  gemakkelijk te 
bewerken waren. Nadat de akkers vervolgens weer 
werden verlaten kon het bos zich regenereren, al dan 
niet een stuk opener dan voorheen.206 De aanwezigheid 
van onder meer grassen laat zien dat de bodem 
nog geen sterke podzolisatie heeft doorgemaakt en 
er daarom waarschijnlijk nog sprake was van een 
moderpodzolgrond.

De grazige bosweiden als locatie voor vroegmiddeleeuwse 
nederzettingen
Het bostype zou in grote lijnen een gedegradeerde 
versie van het Wintereiken-Beukenbos zijn geweest, 
waarbij het qua structuur en vegetatie ook veel 
overeenkomsten had met het Berken-Zomereikenbos 
(zie figuur 4.12). Dit bos leverde niet het geschikte hout 
voor timmerhout, maar was door de grazige vegetatie 
wel uitstekend geschikt als beweidingsbos. Er waren in 
de pre- en protohistorie immers nog geen weilanden 

201 van der Werf, 1991, 
pp. 103-104.

202 Gijtenbeek, 1963.

203 Smeenge, 2005 p. 27.

204 Smeenge, 2005 p. 27.

205 Gebaseerd op 
eigen inventarisaties 
en floragegevens uit de 
Landelijke Vegetatie 
Databank. Zie ook 
Smeenge, 2005 p. 26.

206 Pollendiagrammen 
duiden op de 
aanwezigheid van 
hazelaar en berk en 
een hoge abundantie 
van grassen, wat duidt 
op open plekken. Zie 
Casparie & Groenman-
Van Waateringe, 1980 
pp. 47-48.

Tabel 9:    Overzicht van de meest voorkomende bodemsubgroepen die 
onder de veldnaam loo zijn aangetroffen. Aangezien de meeste loo-bossen al 
in de middeleeuwen waren verdwenen, geeft deze tabel alleen inzicht in de 
bodemkundige ligging van de laatste overgebleven en reeds gedegradeerde 
loo-bossen.
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en hooilanden om het vee te voeren, waardoor zij in 
de bossen graasden. Dergelijke beweidingsbossen 
werden in het historische Drenthe met loo aangeduid. 
De verdere aantasting van de bosopstand, veroorzaakt 
door het grazende vee, had een sterke invloed op de 
vegetatie, dat steeds opener en armer werd. Door 
deze verarming verliep de regeneratie van het bos zeer 
moeizaam, zodat er geleidelijk steeds grotere open 
plekken ontstonden. In de vroege middeleeuwen 
zijn vele van deze open plekken de locatie geworden 
van nederzettingen, waarbij de naamgeving verwijst 
naar het voormalige loo. De grote aanwezigheid van 
plaatsnamen met een loo-uitgang in het Drentsche Aa-
gebied doet vermoeden dat in veel delen van dit gebied 
een dergelijke bosweide aanwezig was. De eerste essen 
bij deze dorpen zijn ook vaak gelegen op een zwak 
lemige of  sterk lemige moderpodzolgrond (cY21/
cY23) of  hieruit ontstaan (zEZ21/zEZ23).207 Het is 
daarom aannemelijk dat we de bodemkundige ligging 
van de oorspronkelijke loo-bossen tevens als dergelijke 
moderpodzolgronden (Y21/Y23) moeten zien.

Met de verdere ontbossingen ten behoeve van akkers 
in de loop van de middeleeuwen zijn grote delen van 
deze beweidingsbossen verdwenen. In de directe 
omgeving van de plaatsnamen met een loo-uitgang zijn 
nog veldnamen aan te treffen met de naam Looakker, 
die op deze ontginningen duiden.208 Naast dat deze 
gronden een stuk gemakkelijker te ontginnen waren 
dan de zware keileemgronden, werd ook het belang 
van de beweidingsbossen minder. De dorpen die 
in de nabijheid van een stroomdal lagen, lieten hun 
dorpskudden in deze veel voedselrijkere gebieden 
grazen, waarna er veelal open en grazige vegetaties 
ontstonden.209 Door deze rijkere voedingsbron, was de 
noodzaak voor de aanwezigheid van beweidingsbossen 
sterk geslonken. Met het verdwijnen van de 
oorspronkelijke functie, was de keuze gemakkelijk 
om de beweidingsbossen te ontginnen en de essen te 
vergroten. In de primaire bronnen wordt er nauwelijks 
gerept over een loo, wat erop kan duiden dat zij in 
grote delen van het Drentsche Aa-gebied niet meer 
aanwezig zijn, of  slechts in beperkte mate worden 
gebruikt.210 

207 Zie bijvoorbeeld de 
essen bij Rolde, Anloo 
en Schoonloo, maar 
ook Eext (woonplaats 
bij eiken), Zeegse en 
Gasteren (hoge, droge 
zandgrond).

208 Ten noorden van 
Tynaarlo is een cluster 
van Looakkers te 
vinden, maar ook in de 
omgeving van Grolloo 
en Rolde zijn enkele 
indirecte loonamen 
aangetroffen.

209 Gerding, 2003; 
Spek, 2004 pp. 216-
217.

210 In hoofdstuk 5 
wordt dieper ingegaan 
op de schriftelijke 
bronnen.

Figuur 4.12:    Het huidige beheer van het New Forest in het zuiden van Engeland, waarbij de bossen intensief worden 
begraasd door paarden, is hedendaags het beste voorbeeld van hoe een middeleeuws loo er vermoedelijk uit heeft gezien.   
(Foto: Erik van den Berg)
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Resterende loo-bossen in het historische Drenthe
Toch zijn er in de veldnamen nog enkele plekken 
aangetroffen die nog een directe verwijzing hebben 
naar een loo. Dit zijn Oosterloo ten oosten van Anreep, 
het Loo ten noorden van Gasselte en Hankeloo ten 
oosten van Deurze (zie kader Hankeloo). Hoewel 
geen van deze loo’s in het huidige landschap nog 
aanwezig zijn, duidt de directe verwijzing erop dat 
deze beweidingsbossen zich op een of  andere manier 
nog een geruime tijd hebben kunnen handhaven. 
Een vergelijking van de historische topografische 
kaarten van 1812, 1850 en 1900 geeft het beeld dat 
zowel het Hankeloo als het Oosterloo afgezonderd liggen 
ten opzichte van de omliggende dorpen en essen. 
Hierdoor was er ook geen directe noodzaak tot het 
kappen van het bos (zie figuur 4.13). Daarnaast liggen 
de bossen relatief  laag in het landschap, waardoor deze 
gronden slecht geschikt waren om als akker in gebruik 
te nemen. Opvallend is daardoor de landschappelijke 
ligging van het Loo ten noorden van Gasselte. Hoewel 
dit bos op de historische kaarten van 1832 en 1850 
nog aanwezig is, bevind het loo zich in de periferie 
van de Noordesch van Gasselte. Op de topografische 
kaart van 1900 is dit bos nagenoeg verdwenen. Ook de 
bodemkundige ligging (cY23x) en waterhuishouding 
(grondwatertrap VII) verschilt sterk met die van het 
Hankeloo en het Oosterloo. 

Afgaande op het overwegende bodemtype onder de 
resterende loo-bossen (veldpodzolgrond) kan worden 
geconcludeerd dat deze daardoor nog steeds werden 
gebruikt voor houtkap en beweiding, al dan niet 
een stuk extensiever. Omdat de bossen al relatief  
arm waren, zorgde de beweiding voor een continue 
aantasting van de bosopstand. Het langzaamaan 
verdwijnen van de bosopstand zorgde daarnaast voor 
een sterke bodemverzuring, wat de bosverjonging 
tevens vertraagde. Wanneer de oorspronkelijke 
bosvegetatie afneemt, wordt er minder water 
verdampt en zijgt er meer water in de ondergrond. 
Dit leidt er toe dat de voedingstoffen in de bovenste 
laag van de oorspronkelijke bodem uitspoelen en 
de naakte zandkorrels achterblijven. Dit fenomeen 
wordt in de bodemkunde als podzolisatie aangeduid 
en is in de bodem terug te zien als een grijze kleur 
tussen twee zwarte zwarte lagen.211 De uitspoeling van 
de voedingsstoffen heeft een aanzienlijke verarming 
van de toplaag van de bodem als gevolg. Aangezien 
de meeste vegetatie zich in deze toplaag wortelt, 
zal de begroeiing veelal uit schrale plantensoorten 
zoals heide bestaan, ondanks dat de ondergrond (de 
oorspronkelijke moderpodzol) relatief  gezien een stuk 
rijker is. Spek is dit proces tijdens zijn grondboringen 
in het Drentse landschap veelvuldig tegenkomen.212  

211 Van Delft, 2004 
p. 48.

212 Spek, 2004 pp. 
120-121.

Figuur 4.13:   Het 
Oosterloo kon zich 
door zijn ongunstige 
ligging relatief lang 
handhaven in het 
landschap. Ook de 
omliggende veldnamen 
Holtkamp en Holtveld 
duiden hier op. Holt-
veld verwijst naar de 
aanwezigheid van een 
heideveld en dus een 
arme grond, terwijl ook 
de veldnaam kamp in 
die richting wijst. Kam-
pontginningen kwamen 
vaak van keuterboeren, 
die veelal de slechtere 
gronden aangewezen 
kregen.
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Hankeloo: de degradatie van een beweidingsbos naar arme heide

Een van de laatste nog resterende veldnamen met loo in het Drentsche Aa-gebied is het voormalige 
Hankeloo, iets ten oosten van Deurze. Met een grootte van 134 hectare behoort dit gebied tevens 
tot de grootste veldnamengebieden uit de collectie van Wieringa. Landschappelijk gezien is het 
Hankeloo gelegen aan de flank van een stroomdal. Wat betreft de geomorfologie bestaan het 
Hankeloo grotendeels uit grondmorene (keileem), waar enkele beken zijn uitgesleten. In het 
huidige landschap zijn deze beken inmiddels opgevuld en met het blote oog nauwelijks nog te 
onderscheiden. De veldnaam hank heeft verschillende betekenissen. In het rivierengebied komt 
deze veldnaam relatief vaak voor bij afgesloten rivier- en beekarmen. Hoewel de bodemkaart 
een beekarm door het Hankeloo laat zien (code pZg23x), is het zeer onwaarschijnlijk dat deze 
daadwerkelijk in het gebied heeft gelopen. Deze beekloop zou volgens de bodemkaart een 
aantakking vormen tussen twee beken noorden en zuiden van het Hankeloo. Hierbij stroomde 
de beek door het hoogste punt van het gebied. Bodemboringen ter plekke hebben ook geen 
beekeerdgrond opgeleverd, maar duiden eerder op een slecht onwikkelde veldpodzol. Het zou hier 
dus waarschijnlijk een karteringsfout betreffen.

In het Middelnederlands wordt hank gekoppeld aan heup of schenkel, wat weer overeenkomt met 
een gebogen deel of rondboog. In dit opzicht hoeft hank niet alleen betrekking te hebben op een 
beekloop, maar kan het ook op een kromming of uitloper van een dekzandkop duiden. Deze laatste 
verklaring is een stuk waarschijnlijker voor het Hankeloo. De hoogtekaart laat duidelijk twee 
zandkoppen zien, waarvan de meest zuidelijk gelegen kop een kromme uitloper is. Waarschijnlijk 
heeft het Hankeloo ook alleen betrekking op die kop, maar is het gebied, door de systematiek die 
Wieringa heeft toegepast, groter uitgevallen.
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4.5 Hoofdlijnen en conclusies

De geologische ontwikkeling van het Drentsche 
Aa-gebied heeft in hoofdlijnen gezorgd voor een 
tweedeling in landschappen, bestaande uit het 
stroomdallandschap enerzijds en het dekzand- en 
keileemlandschap anderzijds. Het stroomdallandschap 
omvat grofweg de stroomdalen die zijn ontstaan 
doordat het smeltwater van de ijskappen diepe dalen 
in het keileemplateau sneed. Ook de dalen met 
een geringere waterafvoer, waardoor een deel van 
het keileemplateau intact bleef, en door dekzand 
geblokkeerde dalen worden tot deze stroomdalen 
gerekend. 

Door de variatie aan landschappen op de 
hogere gronden, waar naast de dekzand- en 
keileemlandschappen ook het premorenale 
erosielandschap veel voorkomt,  wordt de term hogere 
zandgronden aangehouden.

De middeleeuwse bossen in de stroomdalen
Vanuit de veldnamen en het historische kaartmateriaal 
is naar voren gekomen dat de stroomdalen binnen 
het Drentsche Aa-gebied in de middeleeuwen nog 
volop met bos begroeid waren. Dit bosareaal kon 

zich zo lang handhaven, omdat de functie van deze 
bossen (zoals beweiding) goed te combineren was 
met bos. Hierdoor was de noodzaak tot ontginning 
veel minder groot dan bijvoorbeeld op de leemrijke 
hogere zandgronden. Binnen de stroomdalen was 
er sprake van veel variatie in reliëf, wat zich uitte in 
verschillende bosvegetaties (zie figuur 4.14). Uit de 
analyse van de bodemkunde ligging van de veldnamen, 
de natuurlijke vegetatie en sporen uit grondboringen 
kan worden geconcludeerd dat het grootste deel 
van de stroomdalbossen uit elzenbroekbos heeft 
moeten bestaan. Elzenbroekbos kan zich op zowel 
venige zandgronden (aVz) als regulier overstromende 
zandgronden (pZg) goed handhaven en kon zich 
daardoor over grote afstanden uitstrekken. Wel zal er 
binnen deze broekbossen veel variatie in structuur en 
vegetatiesamenstelling aanwezig zijn geweest. 
De broeken werden onderbroken door opgewaaide 
dekzandkoppen, waar de hogere, droge en 
leemarme gedeelten veelal podzoliseerden naar 
veldpodzolgronden (Hn). De arme bovenlaag zorgde 
voor een vrij arme begroeiing van een droog Eikenbos, 
dat geleidelijk in het lager gelegen broekbos overliep. 
Deze hoge dekzandkoppen werden veelal met de 
veldnaam horst aangeduid. In het stroomdallandschap 
zie je deze namen ook vaak in elkaars nabijheid liggen. 

Analyse van de bodemkaart laat zien dat het gebied grotendeels is gelegen op een zwak lemige 
veldpodzolgrond (Hn23) of een veldpodzol op keileem (Hn23x), waarbij de natuurlijke vegetatie 
een vochtig Berken-Zomereikenbos geweest zou zijn. Veldboringen in het terrein hebben ditzelfde 
beeld opgeleverd., al zijn er op de noordflank ook sporen van een onderliggende moderpodzol 
aangetroffen. Daarnaast was er sprake van roestvorming tussen 30 en 150 cm diepte, wat erop duidt 
dat er een sterke mate van wisselende grondwaterstanden aanwezig was. Hierbij zou het terrein in 
de winter vrij nat zijn geweest, maar was het in de zomermaanden droog genoeg voor beweiding. 
Deze beweiding zou vrij extensief zijn geweest, aangezien de omliggende dorpen Deurze, Eldersloo 
en Nijlande (dochternederzetting van Deurze) gezamenlijk slechts uit een handvol boerderijen 
bestond. Op de Franse kaarten van 1812 en de kadastrale kaarten van 1832 wordt het terrein als 
heide aangeduid. Dit zou erop kunnen duiden dat de extensieve beweiding op de relatief arme grond 
heeft geleid tot een geleidelijke degradatie van het bos naar heide. Het langgerekte ontginningsblok 
in dit heideterrein (Nijlanderveld), dat op de topografische kaart van 1850 en 1900 tussen Elderslo 
en Anrijp goed zichtbaar is, had volgens Wieringa de naam Langeloo. Deze naam zou goed kunnen 
verwijzen naar het voormalige Hankeloo, in de vorm van ‘het lange stuk nabij het loo’. Inmiddels is 
het gehele gebied in gebruik als akker.

Geraadpleegde bronnen:
Middelnederlandsch Woordenboek via het Instituut voor Nederlandse Lexicologie (zie www.wnt.inl.nl)
Van der Werf, 1991, pp. 73-78
De Keersmaeker et al., 2010, pp. 264-267
Drents Archief, toegangsnummer 0903, inventarisnummer 677
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In enkele gevallen zorgden de dekzandafzettingen 
niet alleen voor de vorming van kopjes, maar werd het 
gehele dal afgesneden en ontstond er een afvoerloze 
laagte. Vooral bij relatief  kleine zijtakken kwam dit 
fenomeen veelvuldig voor. Door de afwezigheid van 
een watervoerende beek verspoelde de onderliggende 
keileemlaag slechts ten dele en bleef  een groot deel 
van deze ondoorlaatbare laag achter. Hierdoor 
stroomde het water oppervlakkig af, waarbij er veel 
microreliëf  werd gecreëerd en zowel veen als zandige 
plekken ontstonden. Deze variatie zorgde voor de 
ontwikkeling van een Elzen-Eikenbos, waarbij de 
venige plekken kenmerken van een elzenbroekbos 
vertoonden en de droge plekken zich meer richting 
een eikenbos ontwikkelden.

Waar de stroomdalbossen in de loop van de 
middeleeuwen slechts sporadisch gekapt werden, 
kwam hier na de middeleeuwen verandering in. Met 
de schaalvergroting van de akkers, waarbij tevens 
de minder vruchtbare gronden werden ontgonnen, 
ontstond er een grotere vraag naar bemesting en 
moest er meer vee worden gehouden. De vochtige 
zandgronden en moerige gronden boden hier uitkomst, 
doordat zij konden voorzien in grote oppervlakten 
aan voedselrijke weidegronden. Zowel de natte holten 
als aanzienlijke delen van de broekbossen werden om 
deze reden gekapt en omgezet naar weiland.

De zeer natte elzenbroekbossen op veengrond waren 
te drassig voor het weiden van vee en werden daarom 
behouden. In de loop van de 17e en 18e eeuw werden 
deze elzenbossen in gebruik genomen als hakhout, 
waar het boerengeriefhout werd gesprokkeld. Deze 
geriefhoutbosjes werden in het historische Drenthe 
waarschijnlijk met stok aangeduid. Het areaal aan 
weidegrond werd in deze periode tevens vergroot, 
wat ten koste ging van de horsten. Zij lagen nu vaak als 

‘obstakel’ te midden van reeds ontgonnen weidegrond. 
De horsten die relatief  glooiend in het landschap lagen, 
en daardoor gemakkelijk te ontginnen waren, werden 
(eventueel na egalisering) omgezet naar weiland. De 
dekzandkoppen die zich qua reliëf  sterk afstaken 
van de omgeving bleven vermoedelijk behouden. 
In het huidige landschap zijn alleen enkele van deze 
horsten nog relatief  gaaf  aanwezig. Van alle andere 
oorspronkelijke stroomdalbossen resteren soms nog 
enkele fracties, al is het merendeel in de loop van de 
eeuwen ontgonnen naar weiland of  hooiland.

De middeleeuwse bossen op de hogere zandgronden
In tegenstelling tot de stroomdalbossen zijn de 
bossen op de hogere zandgronden aan sterke 
veranderingen onderhevig geweest. Vooral de 
bodemdegradatie door menselijk handelen heeft 
diepe sporen nagelaten in de bosontwikkeling. In 
grote lijnen kunnen de hogere zandgronden in twee 
zones worden onderscheiden (zie figuur 4.15). Dit 
zijn de leemarme zandgronden (Y21) en de leemrijke 
zandgronden (Y23). Onder de leemrijke zandgronden 
vallen tevens de ondiepe keileemgronden (KX). Na 
analyse van het bronmateriaal is naar voren gekomen 
dat er binnen deze tweedeling een duidelijk verschil 
in gebruiksbossen zichtbaar is. Voor het timmerhout 
(holt), dat in de middeleeuwen voor het dagelijks 
gebruik van onmisbare waarde was, waren leemrijke 
en droge tot matig vochtige zandgronden nodig. 
Op deze gronden ontwikkelde zich kwalitatief  
gezien het beste bos (een Eiken-Lindenbos, later 
een Wintereiken-Beukenbos), dat zich tevens relatief  
gemakkelijk kon herstellen na kap. 

De leemarme zandgronden leverden in vergelijking 
met de leemrijke gronden kwalitatief  slechtere bomen 
en konden daardoor niet als timmerhout dienen. De 
bosvegetatie leverde echter wel een relatief  voedselrijke 

Figuur 4.14:   Matrix-
tabel van de middel-
eeuwse bossen in de 
stroomdalen van het 
Drentsche Aa-gebied, 
met daarbij de globale 
ontwikkelingen in vege-
tatie, grondgebruik en 
bodem door de eeuwen 
heen
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bodem, dat, mede door het lage leemgehalte, vrij 
gemakkelijk te bewerken was. De eerste akkers werden 
daardoor op deze gronden aangelegd. De bossen 
werden gebruikt als beweidingsbos (loo) voor het 
vee, waardoor de vegetatie door de begrazingsdruk 
steeds opener en grasrijker werd. In de loop van de 
middeleeuwen verdwenen de meeste loo-bossen echter 
door het aanleggen van escomplexen. Daarnaast 
zorgde de intensieve begrazingsdruk voor een 
continue aantasting van de bosopstand, dat zich maar 
moeilijk kon herstellen. 

Het steeds opener worden van de bosopstand zorgde 
voor een verzuring en verarming van de bodem, 
waardoor de eens voedselrijke bosbodem aan het 
einde van de middeleeuwen op veel plekken was 
gedegradeerd naar een voedselarme heidegrond. 
Alleen de loo-bossen die op een zwak lemige bodem 
groeiden konden zich handhaven, al veranderde 
de bosvegetatie van een grasrijk Eiken-Lindenbos 
naar een arm Eiken-Berkenbos. In diezelfde periode 
begonnen ook de ongenaakbaar geachte holten te lijden 
onder de invloed van de mens. De leemrijke bodem 
was immers ideale akkergrond, al had men voorheen 
de technologie nog niet om deze bodems te kunnen 
ontginnen. Met de grootschalige ontginningen van 

deze holten, alsmede het intensieve gebruik ervan, 
slonk het areaal drastisch en begon timmerhout een 
schaars goed te worden. Ook de schapenbegrazing 
op de achterliggende heidegronden had zijn invloed, 
doordat zij tevens de achterste stukken van het holt 
introkken en zich tegoed deden aan de sappige jonge 
eikenscheuten. Deze begrazingsdruk zorgde voor 
de vorming van eikenclusters, die strubben werden 
genoemd. Dit proces verliep gedurende de eeuwen, 
waarbij de holten steeds verder werden aangetast. Aan 
de voedselrijke eskant gebeurde dit door de steeds 
oprukkende ontginning naar akker en aan de heidekant 
door de begrazing en de hieraan gekoppelde verarming 
van de bodem naar heide. Op de Franse kaarten van 
1812 is deze structuur van es-holt-strubben-heide bij 
de meeste dorpen wel zichtbaar.

Een belangrijk gegeven wat niet buiten beschouwing 
mag worden gelaten, is het feit dat de middeleeuwse 
situatie geen maagdelijk woud was. Sinds het 
Neolithicum is het oorspronkelijke Eiken-Lindebos, 
waar het merendeel van Drenthe mee was bedekt, 
gradueel aangetast. Onderzoek naar fossiel stuifmeel 
in verscheidene oude bosbodems uit zowel Nederland 
als Groot-Brittannië heeft uitgewezen dat zij een 
historische akkerfase hebben gehad.213 Dit betekent 
dat deze bossen geheel bestaat uit secundair bos. 

213 Zie Rackham, 
1994, p. 36 voor de 
Engelse situatie. 
In Drenthe zijn er 
tijdens eigen veldwerk 
in het Amerholt 
en de Schipborger 
Strubben sporen van 
een oude akkerlaag 
aangetroffen. Ook in 
de Zeijer Strubben, 
alsmede op de Veluwe 
(o.a. Speulder- en 
Spielderbos) en 
de Utrechtse 
Heuvelrug bestaan 
veel oude bossen 
met een historische 
akkerondergrond 
(vriendelijke 
mededeling Theo 
Spek).

Figuur 4.15:   Matrix-
tabel van de middel-
eeuwse bossen op de 
hogere zandgronden 
van het Drentsche Aa-
gebied, met daarbij de 
globale ontwikkelingen 
in vegetatie, grondge-
bruik en bodem door 
de eeuwen heen
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5. Gebruik en functie van de bossen 
 in de late middeleeuwen en vroegmoderne tijd (circa 1250-1800)

5.1 Inleiding

Er is een groot verschil tussen de vermoedelijke 
verspreiding van verschillende bostypen in de 
middeleeuwen en de verspreiding omstreeks 1811. 
Veel van de middeleeuwse gebruiksbossen zijn uit het 
landschap verdwenen en slechts een handvol heeft 
zich kunnen handhaven. In het vorige hoofdstuk 
hebben we gezien dat de meeste historische bossen 
in de late middeleeuwen en vroegmoderne tijd (1250-
1800) zijn gekapt ten behoeve van de aanleg van 
akkers of  weilanden, toen de oorspronkelijke functie 
verdween of  van minder groot belang was. 

In dit hoofdstuk gaan we dieper in op het beheer en 
gebruik van de historische bossen in de tijd dat deze 
nog van levensbelang waren in het dagelijks gebruik. 
Hoe onderscheidden de verschillende historische 
bossen zich ten opzichte van elkaar met betrekking 
tot het beheer en gebruik? En in hoeverre werden 
de vastgestelde regels nageleefd? Allereerst worden 
de bossen behandeld waarbij houtproductie de 
belangrijkste functie was. Vervolgens wordt er gekeken 
naar de verschillende soorten bosbeweidingen en 
welke bossen hiervoor in aanmerking kwamen. Als 
laatste wordt er dieper ingegaan op het gebruik van de 
niet-houtige delen van de bossen en de aanwijzingen 
hiervoor in de verschillende archiefstukken.   

5.2  Het gebruikshout van de plateaubossen 
 en de stroomdalen 

Hout fungeerde naast turf  als de belangrijkste 
energiebron in het historische Drenthe en werd 
voor allerlei toepassingen gebruikt. Gebaseerd 
op de informatie uit de archiefstukken, zijn deze 
toepassingen in drie verschillende categorieën 
te onderscheiden, te weten het timmerhout, het 
brandhout en het geriefhout. Elk bos werd wel voor 
een bepaald doeleinde gebruikt. Daarnaast kwam het 
voor dat een bos, veelal de rijkere varianten, voor 

verschillende doeleinden werd gebruikt, doordat 
men zo efficiënt mogelijk met deze steeds slinkende 
energiebron probeerde om te gaan.  

Timmerhout uit de opgaande eikenbossen
De belangrijkste functie van de opgaande bossen 
op de zandplateaus was het leveren van geschikt 
timmerhout voor de boerderijen en schuren. Voor 
dit constructiehout werden voor zover bekend vooral 
eiken gebruikt, die sterk hout opleverden dat tevens 
relatief  recht was. In de beschikbare archiefstukken 
wordt namelijk, in vergelijking met andere geschikte 
boomsoorten voor constructiehout, enkel gesproken 
over eiken. Een groot nadeel van de eik is echter 
dat de boomsoort een langzame groei kent en het 
daardoor een lange tijd duurt voordat de boom als 
constructiehout gebruikt kan worden.214 Vooral 
wanneer er sprake was van intensieve kap kon dit grote 
problemen opleveren, helemaal in buurmarken die al 
over een klein areaal opgaand bos beschikten of  op 
plekken waar het bos zich moeizaam kon herstellen. 

Een blik in de archieven laat al snel zien dat dergelijke 
problemen zich inderdaad voordeden. De eerste 
melding komt uit een buurwillekeur van Schipborg 
uit 1332, waarbij de bewoners van Zuidlaren erop 
worden gewezen dat zij geen hout mogen kappen uit  
gemeenschappelijk gebruikte grond en de buren van 
Schipborg hen daarvoor mogen beboeten.215 Ondanks 
dat hier niet wordt vermeld om welk soort hout het 
gaat, is het waarschijnlijk dat hier timmerhout bedoeld 
wordt. In de geraadpleegde archiefstukken wordt 
namelijk nergens gesproken over timmerhout, maar 
over holt. Indien het hout voor andere doeleinden 
werd gebruikt, bijvoorbeeld als brandhout of  voor 
omheiningen, werd dit vaak expliciet gemeld.216 De 
eerste specifieke vermelding van het kappen van 
eikenhout is uit 1479 en heeft betrekking op de buren 
van Borger. Hier hebben enkele buren het eikenhout 
om de brink onrechtmatig gekapt.217 De brink was, 
naast het opgaande holt, tevens een boomrijke plek, 

214 Zie bijvoorbeeld 
Oosterbaan, 1988; 
Oosterbaan, 1981.

215 Heringa, 1982, pp. 
49-53.

216 Zie onder meer 
Heringa, 1982, pp. 11-
12, 16-17, 71-72.

217 Keverling Buisman, 
1994, p. 182.
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die zich aan de rand van het dorp bevond. Van 
oudsher werd hier het vee verzameld en de buurspraak 
gehouden.218 Wanneer de bomen op de brink oud en 
dik genoeg waren, werden zij net als de eiken uit de 
holten gekapt om als timmerhout in gebruik te nemen, 
waarna er weer nieuwe telgen werden geplant.219

In de loop van de 16e eeuw verschijnen de eerste 
tekenen dat kwalitatief  goed hout een schaars goed 
begon te worden. De eerste vermelding hiervoor 
vinden we in de buurwillekeur van Schipborg uit 1551. 
In deze willekeur wordt het verboden voor de buren 
om eikenhout uit het holt te kappen, waarbij er een 
boete gold van ‘twemaal 15 mark aan heren en tweemaal 
15 mark aan eigenerffden en daarnaast den roef  weer omme 
ineeschen’.220 Naast een hoge boete moest het aandeel 
gekapt hout dus weer opnieuw geplant worden. 
Verder werd het verplicht dat ieder vier eikentelgen 
moest poten in het Borckerholt en deze vervolgens 
ook levend moest houden.221 Deze verplichting 
laat zien dat het aandeel eik klaarblijkelijk sterk was 
afgenomen en de buren dus maatregelen namen om 
de continuïteit van het timmerhout te waarborgen. In 
de tweede helft van de 16e eeuw komen verder nog tal 
van zaken aan de orde op de goorspraken omtrent het 
onrechtmatig kappen van hout.222 Over het algemeen 
komen de klachten van buren die onderling ruzie 
hebben over de plek waar het hout is gekapt. Het 
gebruik van het gemeenschappelijke bos is namelijk 
net zo geregeld als alle andere gemeenschappelijke 
gronden: ieder krijgt een deel of  delen van de grond 
toegewezen, in overeenstemming met zijn aandeel in 
eigendom binnen de marke. Deze gronden werden 
vermoedelijk niet begrensd met een fysieke grens, 
zodat er nog gemakkelijk onenigheid kon ontstaan 
over het eigendom van de grond.223 Dergelijke zaken 
komen onder meer voor in het Eexterhout en bij Anloo 
en Zuidlaren.224 

In de meeste gevallen heeft het intensief  kappen van 
de eikenbomen tot een algehele verbodsbepaling 
in de buurwillekeuren geleid.225 Deze maatregel zal 
ongetwijfeld een sterke vermindering van de houtkap 
als gevolg hebben gehad, maar of  de buren zich aan 
het algehele verbod hielden is nog maar de vraag. Zo 
moesten de buren van Anloo zich op de goorspraak 
uit 1577 onder eed ‘zuiveren’ dat zij geen hout uit 
het holt hebben gehaald.226 In datzelfde jaar was er 
een soortgelijk geval in Halen, waarbij de buren zich 
moesten purgeeren, of  vertellen wie er hout uit het 
Halerholt heeft gehaald.227  De buren van Anderen 
besloten in 1578 zelfs om het gehele holt en bos te 
omtuinen (omheinen), zodat niemand er meer hout kan 
kappen.228

De zware opgaande eikenbossen konden zich ook na de 
verschillende maatregelen vermoedelijk maar moeilijk 
handhaven. Met de steeds groeiende bevolking kwam 
er natuurlijk ook een steeds groeiende vraag naar 
geschikt timmerhout voor de binten van boerderijen. 
De ‘nieuwkomers’ hadden vaak geen grond in bezit, 
maar namen een stuk grond in gebruik als pacht. 
Wanneer zij tevens eikenbos pachtten, konden ze hier 
een slaatje uit slaan door enkele bomen aan derden te 
verkopen. Uit een buurwillekeur van Anloo uit 1610 
wordt duidelijk dat men dit ook deed, ondanks dat zij 
hiermee de bosopstand lieten verslechteren.229 In deze 
buurwillekeur wordt daarom besloten dat het niet 
meer is toegestaan om dit holt te verkopen, zonder 
de toestemming van de eigenaren. In Vlaanderen is 
bekend dat men vanaf  de 17e eeuw meer de voorkeur 
gaf  aan abelen voor de bouw van boerderijen, nadat 
de bosopstand van eik sterk was geslonken.230 Voor 
Drenthe is een dergelijke verandering in houtkeuze 
echter niet waargenomen in de archiefstukken, al is 
het niet ondenkbaar dat boeren tevens een andere 
houtsoort gebruikten. 
Wel is duidelijk dat de slinkende houtvoorraad aan het 
eind van de 18e eeuw in sommige buurschappen heeft 
geleid tot een verandering in het gebruiksrecht van 

218 Spek, 2004 pp. 
22-23, 87; Van Vree, 
2008, p. 47.

219 Houting, 1981, p. 
132.; Bouwer, 1985 pp. 
101-102

220 Willekeur Schip-
borg 1551, lid 1. Zie 
Heringa, 1982 p. 71.

221 idem, lid 9.

222 Zie bijvoorbeeld Van 
Riel, 1928, p. 73; De Ble-
court, 1931, p.46, 86.

223 Bij scheidingen 
wordt pas gesproken 
van het afpalen 
van het gebied. Zie 
bijvoorbeeld willekeur 
Anloo 1726 in Heringa, 
1982, p. 18.

224 De Blecourt, 1931, 
p. 108; van Oosten, 
1943, p. 30, 87. 

225 Zie bijvoorbeeld Her-
inga, 1982, pp. 11-12, 14, 
18-19, 71-72; Heringa, 1981, 
pp. 95-96.

226 De Blecourt, 1931, 
p. 382.
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228 Ter Kuile, 1943a, 
p. 50.

229 Heringa, 1982, pp. 
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In veel van de nog 
resterende holten in het 
Drentsche Aa-gebied 
zijn nog steeds de 
karakteristieke dikke 
eikenbomen zichtbaar

(Foto: Harm Smeenge)
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de opgaande holten. Waar de holten voorheen door alle 
buren, zowel gewaardeelden als keuters, te gebruiken 
waren, bleef  dit gebruik nu beperkt tot enkel de 
gewaardeelde boeren. Wanneer overige boeren hout 
nodig hadden, konden zij dit op openbare veilingen 
aanschaffen. Zo werden bijvoorbeeld in 1794 
tweeëndertig eikenbomen uit het Boerholt van Anderen 
te koop aangeboden. Al het andere hout was alleen 
bestemd voor de gewaardeelden, waardoor hier geen 
aanspraak op gemaakt kon worden.231 Wederom 
werden er na de houtkap jonge eikentelgen geplant in 
het holt, zodat de laatste restanten van de bosopstand 
min of  meer in stand werd gehouden.

De hakhoutcultuur ten behoeve van brandhout
Een bekend oud-Nederlands spreekwoord luidt: ‘Alle 
hout is geen timmerhout’. Deze zin dekt de lading van de 
historische bossen in het Drentsche Aa-gebied vanuit 
twee kanten. Aan de ene kant is daar het grote belang 
van het timmerhout zoals we in de tekst hierboven 
hebben kunnen lezen. Aan de andere kant is daar het 
feit dat slechts een beperkt deel van de bosopstand 
geschikt was om als timmerhout te dienen. Het 
merendeel van de houtopbrengst was van een lagere 
kwaliteit en werd daardoor voor overige doeleinden 
gebruikt. In de meeste gevallen betrof  dit brandhout. 
Brandhout was op de zandgronden immers één van de 
belangrijkste energiebronnen en was daardoor in het 
dagelijks leven voor zowel ambachtslieden als in huis 
van groot belang.232 Eerder in dit rapport was te lezen 
dat de opgaande bossen door de sterke bevolkingsgroei, 
en daarmee de grote vraag naar hout en akkers, vanaf  
de middeleeuwen drastisch in aandeel afnamen. 
Omstreeks 1640 was er in Nederland nog maar een 
fractie van de oorspronkelijke houtvoorraad.233 Naast 
de grote vraag naar timmerhout, elk huis werd destijds 
van hout gemaakt, was het bosareaal in het Drentsche 
Aa-gebied met name sterk geslonken door de oorlog 
in 1580-1594 (zie kadertekst).234 

Overigens doet het verband tussen de 
bevolkingstoename en de vraag naar hout zich vooral 
voor met betrekking tot het timmerhout en is deze 
minder van toepassing op het brandhout. Wanneer 
de bevolkingsgroei stagneert zullen er minder nieuwe 
huizen gebouwd hoeven te worden en is er ook 
minder vraag naar timmerhout. Buis stelt hierbij dat 
de vraag naar brandhout echter min of  meer gelijk 
zal blijven.235 In tijden van een bevolkingsgroei 
werd de druk op het gemeenschappelijke bos door 
de toegenomen vraag naar timmerhout dus sterk 
verhoogd. Door de snelle achteruitgang van de 
bosopstand was de investering, die men moest doen 
in het laten groeien van opgaand hout, niet meer 
lonend. Het risico van het jarenlang wachten op de 

te verwachten opbrengst was nu eenmaal te groot, 
helemaal omdat de kwaliteit waarschijnlijk minder 
werd. Vanaf  de late middeleeuwen werd er daarom 
omgeschakeld naar een ander bosbouwsysteem: de 
hakhoutcultuur.236 Hakhout had als groot voordeel dat 
de omlooptijd voor de kap veel korter was. Daarnaast 
was het bos zelfregulerend: in plaats van het kappen 
van de boom en daarmee het beëindigen van de 
groeicyclus, werd deze cyclus door het hakken slechts 
enkele fasen teruggebracht, waarna de boom weer 
verder groeide.237 In feite kon er dus een continue 
houtopbrengst behaald worden, zonder dat het 
bosareaal slonk. Hoewel er geen exacte cijfers bekend 
zijn, kan er aangenomen worden dat het merendeel 
van de gemeenschappelijke bossen in Drenthe in de 
loop van de 16e en 17e eeuw naar deze bedrijfsvorm 
zijn overgeschakeld.238 De stammen leenden zich 
uitstekend om te gebruiken als brandhout. Vooral 
fabrieken en bakkers waren grote afnemers van het 
eikenhakhout, al werden waarschijnlijk ook veel 
eikenstoven voor eigen gebruik gekapt.239 

Voor zover bekend was er in het historische Drenthe 
geen specifieke veldnaam die de hakhoutbossen 
aanduidde. Wel wordt er in het geraadpleegde 
archiefmateriaal veelal gesproken over het ‘(af)
houwen’, wat etymologisch veel meer verband heeft 
met ‘hakken’ dan met ‘kappen’.240 Verder worden, 
met betrekking tot het brandhout, verschillende 
typen hout genoemd. Zo wordt onder punt 9 van de 
buurwillekeur van Anloo uit 1610 genoemd dat ‘alle 
keuters zullen geen brandhout halen uit het buurholt, zowel 
geen soer als groen holt’.241 De naam soer (zoor) komt van 
het Oudhoogduitse soren, wat ‘verdrogen’ betekent.242 
Feitelijk wordt hiermee dus het hout aangeduid, 
waarin geen sapstromen meer aanwezig zijn, oftewel 
het dode hout. Dit in tegenstelling tot groen hout, 
waarmee de jonge, levende stammen werden bedoeld. 
Naast deze typen brandhout, gebruikte men het 
zogenaamde toochholt.243 Het toochholt was het takhout 
van de opgaande bomen, dus al het resthout dat niet als 
timmerhout gebruikt kon worden.244 Voor de levering 
van brandhout werden naast eiken, tevens berken en 
elzen gebruikt. De berk was een kwalitatief  slechte 
houtsoort, waarvan de stammen zelfs nagenoeg alleen 
als brandhout gebruikt konden worden. Ook als 
brandhout was de berk echter van een veel mindere 
kwaliteit dan elzen- of  eikenhout.

231 Heringa, 1981, p. 22.
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Oorlog in Drenthe en de desastreuze gevolgen voor het bos

Toen de Nederlandse gewesten de opstand tegen het Spaanse Rijk begonnen, reageerde Drenthe 
afzijdig. Zij vonden de oorlog niet hun probleem en lieten de politiek aan anderen over. Ook voor 
de eerste vredesonderhandelingen in 1576, waar de Nederlandse gewesten als unie een onderlinge 
overeenkomst, bekend als de Pacificatie van Gent, wilden ondertekenen, hadden de Drenten geen 
belangstelling. Om hen toch de overeenkomst kunnen laten ondertekenen, werd graaf Rennenberg 
als stadhouder in het Noorden aangesteld. In 1580 volgde echter het ‘Verraad van Rennenberg’, 
waarbij graaf Rennenberg zich aansluit bij de Spaanse kant en probeerde zijn stadhouderschap on-
der Spaanse heerschappij te laten vallen. Deze verandering zorgde ervoor dat Drenthe een oorlogs-
terrein werd, met de Staatse opstandelingen aan de ene kant en de Spanjaarden aan de andere kant. 
Spanje had het namelijk gemunt op de belangrijke vestingsteden Groningen en Coevorden. De oor-
log in Drenthe duurde tot 1592. In deze twaalf jaar was er een enorme vraag naar grondstoffen, met 
name hout, wat leidde tot een sterke aantasting van de bosopstand. Zo klaagden de Drenten over 
de harde behandeling van hun land en de buitensporigheden van het krijgsvolk. De Staat kon echter 
weinig uitoefenen tegen deze plunderingen en kwam in 1584 zelfs met het opmerkelijke besluit om al 
het land te ‘verwousten, verniellen ende gansselijck bederven’, zodat de Spaanse troepen werden 
gekort in hun voorraden.  

Na het einde van de oorlog was er nog maar zeer weinig van het oorspronkelijke bos over. In 1609 
klaagden Drost en Gedeputeerden dat de Drentse bossen ‘sedert de Nederlantsche troublen (be-
doeld zijn de jaren 1580-1594) binaest algeheel syn vernietiget ende afgehouwen’. Het weinige 
hout dat nog resteerde was vervolgens noodzakelijk voor de herbouw van de platgebrande dorpen en 
boerderijen. De Drenten werden daardoor gedwongen om veel zuiniger met hun bos om te gaan, om 
nog verder verval te voorkomen. In Gieten is in 1598 zelfs een buurwillekeur specifiek geweid aan 
nieuwe regels omtrent het bosgebruik ten gevolge van de verwoestingen. Ook in de andere buurt-
schappen verschijnen vanaf dit punt meerdere verbodsbepalingen met betrekking tot (delen van) het 
bos. 

Geraadpleegde bronnen:
Mulder, 1958
Linthorst Homan, 1952, p. 175
Heringa, 1981, pp. 95-96 (willekeur Gieten 1598)
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Dat men de els en eik prefereerde boven de berk komt 
tevens naar voren in de archiefstukken. Zo wordt het 
houwen van zowel de els als de eik in verschillende 
stukken genoemd, terwijl dat voor de berk in geen  
van de geraadpleegde archiefstukken het geval is.245 
Wel wordt er in de willekeuren van Anloo uit 1610 en 
1654 verboden om ‘…ander holt te houwen’.246 Aangezien 
de berk, uitgaande van het natuurlijke bostype, 
sporadisch in het holt aanwezig was, zou hiermee dus 
indirect naar de berk worden verwezen. Dat de buren 
de berk schaarden onder het overige, minderwaardige 
hout zegt genoeg over de kwaliteit en de waardering 
van het berkenhout.  

Waar de eik, en in mindere mate de berk, de 
voornaamste leverancier was van het brandhout uit 
de plateaubossen, geldt dit voor de els in de zandige 
stroomdalen. Op de beekoverstromingsvlakten, 
die slechts periodiek overstroomden waardoor 
geen tot slechts een geringe veenlaag kon ontstaan, 
kwamen uitgestrekte elzenbroekbossen voor. Naast 
dat deze gebieden relatief  goed toegankelijk waren, 
leverden ze kwalitatief  goed brandhout. Helemaal 
in vergelijking met de elzenbroekbossen in de 
venige beekdalen, die een veel lagere houtproductie 
hadden.247 Elzenbroekbossen werden in ieder geval 

vanaf  de 15e eeuw geëxploiteerd, al wordt er tevens 
aangenomen dat de broekbossen op zandgronden 
al in de volle middeleeuwen als hakhout in gebruik 
waren.248 Omdat de els, naast dat deze boomsoort 
in de stroomdalen overal de kop opsteekt, over een 
uitstekend uitstoelings- en reproductievermogen 
beschikt, hoefde men zich in eerste instantie ook 
geen zorgen te maken over het wegvallen van deze 
houtvoorraad.249

In deze paragraaf  is al enkele keren naar voren 
gekomen dat hakhout in principe een onuitputbare 
energiebron is. Dit is echter alleen het geval indien 
het hakhout op een juiste manier werd beheerd. De 
omlooptijd van de kap is namelijk van directe invloed 
op het regeneratievermogen van de hakhoutstoof. 
Voor het verkrijgen van geschikt brandhout was 
voor eikenhakhout een omlooptijd van 7-12 jaar 
gewenst. Voor de els betrof  dit slechts 4-6 jaar.250 Nog 
belangrijker was misschien wel de eerste hak, waarmee 
de uiteindelijke stoof  werd gecreëerd. Elzenhakhout 
kon het beste vroegtijdig, na vier tot vijf  jaar, worden 
afgezet, omdat het uitstoelingsvermogen van oudere 
bomen een stuk geringer is. Bij eikenhakhout gold 
juist het omgekeerde: de eerste hak moest pas na 
minimaal zes jaar gebeuren, omdat de stam anders te 
weinig wortels aanmaakt.251 Aangezien de eerste loten 
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op de voedselvoorziening uit de stobbe teren, zou een 
te vroege kap leiden tot slechts enkele, schrale loten 
en daarmee een zeer geringe houtopbrengst.252 Het 
was echter maar de vraag of  men zich hieraan hield. 
Het is immers goed voor te stellen dat de boeren hun 
investeringen zo snel mogelijk terug wilden hebben 
en daardoor verleid werden om eerder tot kap over 
te gaan. Niet voor niets werd het voor de buren van 
Anloo in 1610 verboden om enig brandhout te halen 
uit het buurholt. Als zij brandhout wilden hebben, 
konden ze dat uit het Elsbroeck halen.253 De elzen 
waren immers veel minder gevoelig voor een korte 
kapcyclus.

Opvallend is dat in de buurwillekeuren van 1654 en 
1684 voor zowel het eikenhout als het elzenhout 
een kapverbod wordt opgelegd. Mogelijk heeft de 
verwijzing uit 1610 tot een dusdanige intensivering 
van de houtkap in de broekbossen geleidt, dat men 
het hakhout ook buiten de daarvoor geschikte periode 
(november-maart) ging exploiteren. Een kapperiode 
later in het voorjaar zou de regeneratie van de stoven 
namelijk ernstig belemmeren, aangezien de knoppen 
dan ontkiemen en zich de rest van het jaar geen 
nieuwe loten vormen. Hierdoor zouden de stobben 
met hevige regenval gemakkelijk kunnen inrotten. 
Ditzelfde probleem doet zich voor wanneer men 
tijdens de kapperiode de delen gaat hakken die tijdens 
de winterperiode voor een groot gedeelte onder water 
staan.254 In dat geval zouden de buren er inderdaad 
goed aan doen om de houtkap in de broekbossen een 
tijd te verbieden, zodat de elzenstoven zich enigszins 
konden herstellen.

Het rijshout en overig hout voor de houtskoolproductie
In de meest laaggelegen delen van de broekbossen, 
veelal in de directe nabijheid van de beek, kon zich 
een dikke veenlaag ontwikkelen, met daarop een 
elzenbroekbos. Vermoedelijk werden deze dichte 
elzenbroekbossen in het historische Drenthe wolden 
genoemd.255 In de geraadpleegde archiefstukken van 
het Drentsche Aa-gebied wordt echter niet gesproken 
van specifiek beheer in de wolden. Een mogelijke 
verklaring hiervoor is dat deze bossen, vanwege de 
zeer natte omstandigheden en de moeilijke betreding 
van het veen, lastig te bereiken waren en daardoor 
amper werden gebruikt. 

Vermoedelijk werden deze dichte elzenbroekbossen 
enkel gebruikt voor extensieve kap, en dan specifiek 
voor de twijgen, oftewel het rijshout. Hoewel in 
Nederland met rijshout over het algemeen wilgen 
werden aangeduid, viel ook elzen onder deze term.256 
In de mesotrofe stroomdalen van het Drentsche Aa-
gebied waren relatief  weinig wilgen aanwezig, helemaal 

in vergelijking met het aandeel els. De els is daarnaast 
qua groei met de wilg te vergelijken, weelderig met 
veel dunne twijgen, die daarnaast weer opnieuw 
uitlopen nadat zij gehakt zijn.257 Het is daardoor niet 
ondenkbaar dat de Drenten met de term rijshout, 
zowel wilg als els konden bedoelen. 

In de goorspraken is er twee keer een zitting naar 
voren gekomen waarin het snijden van rijshout is 
besproken. De eerste zitting, daterend uit 1565, heeft 
betrekking op de buren van Eelde. Hierin wordt 
vermeld dat ‘nymant enich ryss sal houwen ofte snyden van 
der buirmarcke…ofte in de maden oft in imants bevrede landt, 
hetsy eken, elsen, wilgen ofte warffen oft anders, dan eenen ider 
op syn eygen landt’. Op het overtreden van deze regeling 
stond een fikse bekeuring van 15 mark aan de Drost, 
drie daalder aan de benadeelde en een ton bier voor 
de buurschap.258 Helaas zijn er geen buurwillekeuren 
van Eelde bewaard gebleven, zodat het niet mogelijk 
is om de hoogte van de boete te vergelijken met 
soortgelijke overtredingen. In 1600 komt wederom 
een zaak omtrent het snijden van rijshout voor de 
goorsprake. Ditmaal betreft het de buren van Hijken, 
die door de Rentmeester van Assen zijn beschuldigd 
van het onrechtmatig kappen van rijshout.259 Bij deze 
goorsprake wordt echter geen plek genoemd, zodat 
het onduidelijk is waar het rijs is gekapt.
 
In tegenstelling tot het wilgenhout, waren de 
elzentwijgen niet erg geschikt voor vlechtwerk, 
vanwege het broze karakter van de twijg. Veelal werd 
de els daarom gekapt om houtskool te produceren, 
dat van groot belang was voor de bewerking van het 
ijzeroer, wat op veel plekken binnen het Drentsche 
Aa-gebied aanwezig was.260 De reden hiervoor was 
dat men met houtskool hogere temperaturen kon 
bereiken dan met het gewoon brandhout. Naast els 
werden overigens ook eiken en berken gebruikt 
voor de houtskoolproductie.261 Hierbij moet worden 
opgemerkt dat met de hier genoemde eiken niet de 
hoge, opgaande eikenbomen uit de holten worden 
bedoeld, maar eerder het relatief  jonge, slecht groeiende 
sprokkelhout. Dergelijke bossen met hoofdzakelijk 
sprokkelhout werden in het historische Drenthe vaak 
met de naam ‘dickt’ aangeduid, vergelijkbaar met het 
Engelse ‘thicket’ voor struikgewas.262 Archeologisch 
onderzoek heeft bijvoorbeeld aangetoond dat 
het Anlooër Dickbos veelvuldig werd gebruikt voor 
houtskoolproductie.263 Voor het produceren van de 
houtskool werden zogenaamde meilers gebouwd, 
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bestaande uit een grote cirkel van vakkundig 
gestapelde houtblokken met tussenruimte. Wanneer 
de stapel hoog genoeg was werd deze afgedekt met 
twijgen, grasplaggen of  strooisel en fijne aarde en 
werd de meiler in de brand gestoken. Na enkele dagen 
was het verbrandingsproces afgerond en kon de 
houtskool worden verzameld.264     

Het duusthout en het onderbuss als geriefhout
Een ander type hout dat men uit het bos sprokkelde, 
was het zogenaamde duusthout. Het duusthout, ook 
wel als dusshout of  duesthout aangeduid, bestond uit 
sponzig hout, dat relatief  weinig sap bevatte en 
daardoor weinig hitte gaf.265 Hierdoor was dit type 
hout niet geschikt om als brandhout of  houtskool in 
gebruik te nemen. Over het algemeen betrof  dit de 
houtige soorten die in de struiklaag van de opgaande 
bossen aanwezig waren, zoals sporkehout, lijsterbes, 
kornoelje en hulst.266 Tevens werd de bosondergroei 
als ‘onderbuss’ aangeduid, al worden hier vermoedelijk 
eerder de boomachtige soorten zoals hazelaar, (veld)
esdoorn en haagbeuk mee bedoeld. Omdat al deze 
soorten over het algemeen geen economisch belang 
hadden, werden zij voor allerlei gebruiksdoeleinden 
(omheiningen, gereedschap, enz.) toegepast: het 
zogenaamde geriefhout. Zij werden ook niet als 
hakhout beheerd, maar als spontane opslag omgehakt. 

Opvallend is dat de hazelaar, in tegenstelling tot de 
meeste andere soorten van het onderbuss, in verschillende 
archiefstukken specifiek wordt genoemd. Zo wordt 
in de buurwillekeur van Anloo uit 1610 bijvoorbeeld 
onder punt 3 vermeld dat geen meier een hazelaarbos 
mag kappen om te verkopen of  te tuinen.267 In de 
willekeur van 1654 wordt deze bepaling nogmaals 
vermeld.268 Met het ‘tuinen’ wordt het omheinen van 
een huisakker door middel van vlechtwerk bedoeld. 
Hoewel vlechtwerken omheiningen in Nederland 
voornamelijk van wilgenhout werden gemaakt, 
was daar in het Drentsche Aa-gebied veel te weinig 
wilgenbos voor aanwezig. Twijgen van hazelaar waren 
echter minstens zo flexibel en dienden daardoor als 
een goed en veelgebruikt alternatief.269

   
De gemeenschappelijke akkers werden tevens 
omheind, maar dan over het algemeen met een aarden 
wal in plaats van vlechtwerk. Het omheinen van een 
groot stuk gemeenschappelijk grond noemde men het 
bevreden van de akker of  de es.270 Bovenop de wal 
werd een extra barrière gezet. Hoewel er nog altijd 
veel onduidelijkheid bestaat over wat er precies op de 
wal werd aangelegd, is de meest gangbare theorie dat 
de wal werd beplant.271 Dit was in ieder geval in de 
loop van de 19e eeuw het geval, toen men deze ‘extra’ 
grond beplantte met eikenhakhout ten behoeve van 

de inkomsten uit het eekschillen.272 Spek merkte in zijn 
studie echter wel op, dat veel essen rond 1640 niet 
omheind waren met een wal, maar dat er nog sprake 
was van een vlechtwerken of  houten omheining.273 
Deze bevinding wordt versterkt door verschillende 
buurwillekeuren van Anloo uit de 17e en 18e eeuw. 
Hierin is besproken dat het voor de buren verboden 
wordt om hout te kappen om hun vredinge te 
maken.274

5.3 Bosbeweiding

De veehouderij in het laatmiddeleeuwse Drenthe 
bestond in meerderheid uit extensieve beweiding 
met runderen, varkens en schapen.275 Van het op 
grote schaal produceren van graan voor de markt was 
destijds nog geen sprake, wel van akkerbouw in dienst 
van de veehouderij en de eigen voedselconsumptie. 
Het gehele systeem was er puur op gericht om de 
runderen en varkens op te fokken als slachtvee, zowel 
voor eigen consumptie als verkoop.276 In dit systeem 
was er sprake van twee typen beweiding: de zomer- en 
winterbeweiding. In de zomermaanden werd het vee 
in de stroomdalen geweid, aangezien daar kwalitatief  
goed voedsel te vinden was. In de wintermaanden 
waren de stroomdalen te nat en relatief  onbegaanbaar, 
zodat de beweiding in de uitgestrekte bosweiden 
plaatsvond. Deze bosweiden moeten we zien als een 
halfopen parklandschap, waarbij bos, struweel en 
grazige vegetaties elkaar op korte afstand veelvuldig 
afwisselen.277 In deze paragraaf  wordt dieper ingegaan 
op deze verschillende vormen van beweiding en hun 
invloed op het landschap. 

Zomerbeweiding van vee in de stroomdalen
Naast het gebruik van de elzenbroekbossen als 
leverancier van brandhout en overig sprokkelhout, 
was het tevens mogelijk om de bossen te gebruiken als 
beweidingsgebied voor het vee. Langs de middenlopen 
komen veelvuldig veldnamen zoals Ossenbroeken 
en Koebroeken voor, die duiden op dergelijke 
beweidingsbossen.278 In tegenstelling tot de venige 
broekbossen aan de randen van de beken, was de 
ondergrond aan de randen van de stroomdalen stevig 
genoeg om het vee te dragen. Daarnaast leverden de 
broekbossen kwalitatief  goed voedsel voor het vee. 
De graasdruk had echter een grote invloed op de 
vegetatiesamenstelling. In hoeverre de hakhoutstoven 
werden aangetast is onbekend, al lijkt het voor de 
hand te liggen dat het vee de knoppen en blaadjes 
van de jonge opschietende loten graag verorberde. 
In Vlaanderen werd bosbeweiding hierdoor tijdelijk 
verboden, totdat de jonge knoppen en blaadjes boven 
het bereik van het vee reikten.279 Of  dit ook in het 
Drentsche Aa-gebied het geval is geweest is onbekend, 
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al werd in de buurwillekeuren wel een vast aantal stuks 
vee toegewezen per waardeel van de buren. Een kleine 
veebezetting had immers ook weinig vraatschade als 
gevolg, terwijl hierdoor wel jaarrond begraasd kon 
worden.

Dat ook hier de Tragedy of  the Commons van Hardin 
opgaat, en men de regels dus lichtelijk overtrad ten 
behoeve van zijn eigen gewin, wordt bijvoorbeeld 
duidelijk bij de buurschap van Eext. Allereerst komt 
er op de Etstoel in 1484 een kwestie naar voren 
tussen de binnenburen en buitenburen van Eext, 
waarbij de binnenburen van mening zijn dat zij meer 
recht op beweiding van de broeken hebben dan de 
buitenburen. De Etstoel beslist dat dit niet het geval is 
en de rechten gelijk zijn, maar de buitenburen zich wel 
moeten houden aan het maximaal aantal stuks vee dat 
in de willekeur beschreven staat: ‘… de uutebueren sollen 
Egester marke brueken gelyc den inbueren, (…) en sollen nyet 
mer besten holden ende bedryven dan de wylkoirs breff  begrepen 
hevet’.280 Een jaar later is er opnieuw een kwestie over 
de beweiding van de broeken in de marke van Eext. 
Ditmaal besloten de buren het vee van de meiers uit 
de broeken te halen. De Etstoel oordeelde dat ook de 
meiers recht hadden op de broeken en dat de buren dus 
onjuist hebben gehandeld, tenzij zij kunnen aantonen 
dat de meiers meer vee in de broeken lieten lopen dan 
waar zij op basis van hun waardeel recht op hadden.281 

Ook in de marke van Zuidlaren heeft de begrazing 
van de broeken mogelijk een nadelig effect gehad op 
de samenstelling van het broekbos, aangezien zij hun 
willekeur van 1498 geheel wijdden aan het aantal stuks 
vee dat men in het Zuidbroek mag laten weiden.282 

Opvallend is dat de archiefstukken met betrekking tot 
de bosbeweiding in de stroomdalen zich beperken tot 
de periode tot en met de 15e eeuw. Het voert te ver 
om te denken dat er sindsdien geen problemen meer 
zijn geweest met de beweiding. Zeer waarschijnlijk 
werd het ontbreken van klachten veroorzaakt door 
een verandering in functie, dan wel het staken van de 
bosbeweiding. Door de begrazing, die vermoedelijk  
eeuwenlang heeft plaatsgevonden, moet de 
oorspronkelijke bosopstand sterk zijn aangetast, zodat 
een halfopen landschap van grasland, struweel en 
bos resteerde.283 Doordat het aandeel elzenbos sterk 
afnam en er graslanden voor in de plek kwamen, werd 
het gemakkelijker om delen van de stroomdalen om te 
zetten naar weide- en/of  hooiland. Deze verandering 
in grondgebruik voltrok zich in ieder geval al in 1424, 
getuigende een uitspraak van de Etstoel in Rolde, waar 
Luden Mensinge is toegestaan om in het broekland 
‘dat holt ende stobben bynnen jaers off  brengen’.284 
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Op de 17e eeuwse grondschattingskaarten is tevens 
te zien dat de broekbossen op verschillende plekken 
in het Drentsche Aa-gebied al deels waren omgezet 
naar wei- en hooiland, wat ongetwijfeld veroorzaakt 
werd door de groenlandscheidingen.285 Hoewel els 
dus aan waarde moest inboeten, bleef  de eik nog zeer 
waardevol. De buurwillekeur van Anloo uit 1741 laat 
namelijk zien dat ‘het eikenholt in het Broek in mandeeligheid 
moet verblijven om tot gemeen profijt geemploiteerd of  verkocht 
te worden’.286

Winterbeweiding in de halfopen bosweiden 
Het weiden van runderen in de bossen gaat al een 
lange tijd terug. Vermoedelijk was de bosbeweiding 
in het laatste deel van de vroege middeleeuwen 
(grofweg 800-1000 na Chr.) zelfs het hoofdgebruik 
van de bosopstand.287 In de archiefstukken werden 
de runderen veelal met beesten of  biesten aangeduid, 
bestaande uit ossen en guste koeien.288 Hoewel er geen 
archiefstukken in Drenthe uit deze periode bekend zijn 
waarin de bosbeweiding werd genoemd, kan het gebruik 
ervan worden afgeleid van de vegetatieontwikkeling in 
die periode. Runderen zijn namelijk typische grazers, 
die naast grassen en kruiden tevens de jonge opslag 
van bomen eten. De bosverjonging werd op deze 
manier ernstig belemmerd, zodat er steeds meer open 
plekken ontstonden.289 Deze verschuiving, waarbij het 
aandeel bos gradueel afnam en het aandeel aan grassen 
toenam, komt in verschillende pollendiagrammen in 
Drenthe naar voren. In grote lijnen kan dus worden 
gesteld dat het secundaire opgaande bos degradeerde 
tot een halfopen parklandschap, waarbij grazige 
plekken werden afgewisseld met struweel en bossen. 
Volgens Elerie werd de mate van variatie voornamelijk 
bepaald door de intensiteit van de beweiding, die, naar 
mate de gronden verder van het dorp af  lagen, steeds 
verder afnam.290 

Zoals hiervoor al is gesteld, zijn er geen archiefstukken 
voorhanden over het gebruik van de bosweiden in 
het grootste deel van de middeleeuwen. De enige 
aanwijzing vormt een overeenkomst uit 1331 tussen 
de buren van Schipborg en die van Zuidlaren over 
de grensbepaling en het gebruik van een stuk grond. 
Hierbij betreft het zowel het maaien van ‘hartstroeynge’ 
(vezelachtig strooisel, zie paragraaf  5.4) als het weiden 
van vee.291 Dat men beide typen gebruik in hetzelfde 
gebied kon uitoefenen, maakt duidelijk dat het om een 
bosachtige omgeving gaat. 

Vanaf  het laatste kwart van de 15e eeuw en in de 
loop van de 16e eeuw zijn er echter meer bronnen 
over de beweiding van het vee. In deze periode is 
een groot deel van de halfopen, secundaire bossen 
door een verandering in bedrijfsvoering (men ging 

van beweiding over op akkerbouw) reeds ontgonnen 
tot akker of  gedegradeerd tot schrale graslanden of  
heide, zodat de totale omvang van de bosweiden sterk 
afnam. Het aandeel aan voedingsstoffen dat het vee 
tot zich kon nemen in de bosweiden, ging door deze 
verschraling drastisch naar beneden. Een aanvulling 
op de voedselvoorziening werd gevonden in de vorm 
van de stoppelweide.292 Nadat het graan werd geoogst 
van de akkers, kwam er een explosie van onkruiden, 
die door het vee konden worden genuttigd. Daarnaast 
werden de akkers meteen bemest door de uitwerpselen 
die het vee ter plekke achterliet. In een goorspraak in 
Eext uit 1576 komt onder meer naar voren dat het 
gebruik van een stoppelweide reeds werd toegepast.293 
Deze aanvulling betekent echter niet dat men stopt met 
het weiden van vee in de bossen. Zo heeft Buis voor de 
Veluwe nog tal van bepalingen over de bosbeweiding 
door runderen uit de 16e eeuw weten te achterhalen.294 
Hoewel in de Drentse archieven niet expliciet wordt 
vermeld dat de beweiding betrekking heeft op bossen, 
is het aannemelijk dat de bossen in de 16e eeuw ook 
hier nog (extensief) werden beweid met runderen. De 
beweiding van de gemeenschappelijke gronden kan 
namelijk worden gezien als ‘overalbeweiding’ (naast 
de heide en graslanden dus ook de bossen), tenzij hier 
specifieke restricties op van toepassing zijn.295

Met een te hoge graasdruk werden er dusdanig 
veel voedingsstoffen uit de bodem gehaald, dat 
de bodem op ten duur te arm werd voor de open 
weiden en er heidevelden ontstonden. In de loop 
van de middeleeuwen heeft dit (langzame) proces 
zich in veel van de bosweiden in het Drentsche Aa-
gebied afgespeeld, getuigende de grote oppervlakten 
aan heide in deze gebieden aan het begin van de 
19e eeuw.296 In de archieven is te zien dat de buren 
proberen deze degradatie van het bos te vertragen, 
door restricties in te voeren met betrekking tot het 
aantal beesten dat men mag weiden. Hoewel de 
desbetreffende willekeuren niet bewaard zijn gebleven, 
zijn er wel zaken uit de goorspraken en de Etstoel uit 
de 15e en 16e eeuw, waarin wordt gerefereerd aan het 
vastgestelde aantal beesten uit de willekeuren.297  

Naast de runderen werden er tevens schapen geweid 
in de bossen.298 Door de grote vraag naar wol in de 
steden, kwam er een sterke vermeerdering van het 
aantal schapen dat de boeren hielden. Daarnaast 
groeide het aandeel schapen in de 17e en 18e eeuw zeer 
sterk door de intrede van het potstalsysteem, waarbij 
de schapen de belangrijkste mestleverancier waren.299 
Hoewel de schaapskudden destijds voornamelijk op 
de uitgestrekte heidevelden werden gehouden, werden 
de schapen in de 16e eeuw tevens in de bosweide 
gehoed. Dit blijkt onder meer uit een willekeur van 

292 Bieleman, 1987, 
p. 28.

293 De Blecourt, 1931, 
pp. 282-283.

294 Buis, 1985, pp. 
432-433.

295 Elerie, in prep.; 
Tack et al., 1993, 
p. 174.

296 Dirkx, 1997, 
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1991.
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pp. 318-319. 379-380; 
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298 Dirkx, 1997, pp. 
71-72.

299Voor meer 
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Vroegmoderne Tijd, 
zie Bieleman, 1987.

300 Heringa, 1982, pp. 
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302 Naast het akeren 
in de opgaande 
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305 Tack et al., 1993 
p. 181.
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Schipborg uit 1551, waarbij onder het vierde lid wordt 
vermeld ‘die de schapen in dat holt hoeden’.300  

Het akeren van varkens in de eikenbossen
Waar de runderen vooral in de halfopen bosweiden 
graasden, gold dit voor de varkens in het opgaande 
eikenbos. Varkens zijn omnivoren en derhalve niet 
gebonden aan grazige plekken, maar konden zich 
in de opgaande bossen te goed doen aan vruchten, 
insecten en wormen.301 De begroeiing van een droog 
eikenbos bood daarvoor prima omstandigheden voor 
de beweiding door varkens, die zich in het bijzonder 
tegoed konden doen aan de eikels.302 Dit gebruik werd 
akeren genoemd, waarbij aker verwijst naar de eikel.303 
De oudst bekende vermelding van het laten akeren 
van de varkens, dateert uit een zitting van de Etstoel 
uit 1404 en heeft betrekking op het Borckerholt. Hierin 
wordt Sicke door Frederick Everdynge beticht dat hij 
zijn varkens ‘to onrechte in den eckelen gedreven hevet’.304 

Voor het laten akeren van de varkens in de bossen 
zijn twee redenen geweest. De belangrijkste was 
het vetmesten van het varken, waarbij de eikels als 
hoofdvoer golden. In dit voedsel werd immers elk 
jaar door de opgaande plateaubossen voorzien, zodat 
men hier zelf  geen werk aan had. Tack vermeldt 
daarnaast dat wanneer de varkens zich tegoed deden 
aan eikels en andere boomvruchten, het vlees een 
zeer gewaardeerde smaak kreeg, een eigenschap 
die we tegenwoordig nog kennen van de beroemde 
Spaanse serranoham die eveneens gebaseerd is op het 
vetweiden van varkens met eikels.305 Het varken was 
het meest gegeten vlees in de middeleeuwen en elke 
boer bezat wel enkele varkens.306 Men had uiteraard 
baat bij een zo groot mogelijke mastvoorraad. Deze 
natuurlijke voorraad kon van jaar tot jaar echter sterk 
verschillen. Om de varkens toch van voldoende mast 
te voorzien, kwam het wel eens voor dat de buren hun 
varkens op andermans grond lieten scharen. Alleen 
in de tweede helft van de vijftiende eeuw komen al 
vijf  van dergelijke zaken voor de Etstoel, waarbij 
zij nagenoeg allemaal een geschil zijn tussen twee 
personen binnen dezelfde buurschap.307  

Een andere manier om meer mast te verkrijgen 
was om de beweidingsrechten van de schulte te 
misbruiken. De schult was verantwoordelijk voor de 
handhaving van de openbare orde binnen het gehele 
kerspel en was daardoor lang niet altijd op zijn erf  
aanwezig.308 In principe zorgden de buren dan dat zijn 
varkens in de bossen werden geschaard. Dat men dit 
niet altijd deed, en zo dus meer eikels voor zichzelf  
had, blijkt uit een goorspraak van 1563. In deze zitting 
beklaagt de schult van Borger zich namelijk tegenover 

de buren van Deurze/Nijlande dat zij zijn varkens niet 
in de eikels hebben gehaald.309 De buren van Anloo 
maakten het in het opvolgende jaar nog bonter. In 
plaats van de varkens niet te laten akeren, lieten zij 
simpelweg hun eigen varkens in het eikenbos van de 
schulte rondlopen.310 

Het laten akeren van de varkens had verder als 
voordeel dat de bosbodem flink werd omgewoeld. 
De eikels die niet door de varkens werden gegeten, 
vonden daardoor een goed kiembed, zodat het bos 
zich gemakkelijker kon verjongen.311 Om de varkens 
van zoveel mogelijk mast te kunnen voorzien, was 
het echter niet ongebruikelijk dat de buren tevens de 
onrijpe eikels uit de bomen sloegen of  schudden. Een 
groot probleem hiervan was dat deze onrijpe eikels 
vervolgens niet konden ontkiemen. Omdat daarmee 
de verjonging van de bosopstand ernstig werd 
belemmerd, werd deze manier van het verkrijgen van 
extra mast in veel gebieden verboden.312 Daarnaast 
namen de verschillende buurtschappen veelal een 
beperking van het aantal zwijnen in hun willekeuren 
op.313 Vermoedelijk was dit aantal zwijnen gekoppeld 

306 Archeozoologische 
onderzoeken laten een 
groot aandeel varken 
zien in de Mid-
deleeuwen. Zie onder 
meer Grimm, 2004; 
De Moor, 1994, pp. 
214-215.
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1987, p. 164, 180; 
Keverling Buisman, 
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308 Van Kalveen, 1985, 
p. 210.

309 Van Riel, 1928, p. 47.

310 Van Riel, 1928, p. 173.

311 Van Goor et al., 
1985, pp. 20-21.

312 Dirkx, 1998, p. 57.

Op de befaamde Tres Riches Heures du Duc de Berry staat de maand 
november in het teken van de glandée, waarbij de boeren hun varkens 
het woud in mochten sturen om zich te goed te doen aan de mast. 
Tevens laat de tekenaar een veelgebruikte techniek zien, waarbij men 
takken in de bomen gooide of het mast eruit sloeg, om zo nog meer 
mast te vergaren     (Bron: www.herodote.net)
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aan de hoeveelheid mast die er dat jaar beschikbaar 
was.314 Het lijkt erop dat deze maatregel in principe 
werd nageleefd, getuige de weinige klachten op 
de goorspraken omtrent het overtreden van deze 
regel. Alleen in 1464 is er in Taarlo een kwestie over 
‘overscharinge’ van varkens.315

Vanaf  het laatste kwart van de zestiende eeuw zijn 
er geen duidelijke aanwijzingen meer over het akeren 
van de varkens. Het is mogelijk dat het verdwijnen 
van klachten erop wijst dat men is gestopt met het 
akeren van de varkens. Zoals in het bovenstaande 
reeds is gemeld, leidde het laten akeren van de varkens 
immers tot een grote schade aan de bossen. Dit beeld 
wordt versterkt door de ontwikkeling die Slicher 
van Bath in zijn studie aantoont, met betrekking tot 
de veestapel. Hier ziet hij namelijk dat de veestapel 
aan het begin van de middeleeuwen hoofdzakelijk 
bestaat uit varkens, maar dat deze aan het eind van 
de middeleeuwen verschuift naar hoofdzakelijk 
koeien en paarden.316 Hoewel de studie zich vooral op 
Europese ontwikkelingen richt, meent Buis dat deze 
ontwikkeling tevens op Nederland van toepassing is.317

De voordelen die het akeren bood, het vetmesten 
van de varkens en het creëren van een goed kiembed, 
konden op een veel minder destructieve manier 
worden behaald. Men kon bijvoorbeeld eigenhandig 
de mast rapen en deze in de stal aan de varkens 
voeren. Voor het Drentsche Aa-gebied zijn er twee 
archiefstukken gevonden die het rapen van eikels 
vermelden. Beide archiefstukken dateren van na de 

middeleeuwen, wat overeenkomt met de hierboven 
beschreven verminderende rol die het varken destijds 
innam.318 Verder is bekend dat men in plaats van het 
bevorderen van een natuurlijk kiembed, overschakelde 
naar het aanplanten van telgen. 

In 1551 werd deze verandering voor het eerst 
genoemd in het Drentsche Aa-gebied, in een willekeur 
van Schipborg. In deze willekeur is besloten dat ieder 
elk jaar vier eikentelgen in het Borckerholt plant.319 
De telgen werden veelal in één van de akkers van 
de buurschap geteeld, getuige het feit dat dergelijke 
percelen in de overgeleverde veldnamen telkens de 
naam Telgenkamp of  Telgakker dragen (zie figuur 5.1).320 

We mogen aannemen dat de grote schade aan het bos 
door de oorlog van 1580-1592 deze ontwikkeling 
enorm heeft versneld. Zo verscheen er in 1612 
een plantplicht van de Drost, dat elke buurschap 
verplichtte om acht eikentelgen per waardeel te 
planten.321 Sindsdien werd het planten van telgen 
door verschillende buurschappen in hun willekeuren 
opgenomen.322 

5.4 Het gebruik van de niet-houtige delen 
 van de bosvegetatie

Met de houtkap en het weiden van het vee in de 
bossen zijn de belangrijkste doeleinden van het bos 
reeds besproken. De bossen en bosweiden hadden 
echter nog meerdere (ondergeschikte) functies 
voor het Drentse boerenleven. Zo is bekend dat de 
winterbeweiding in de bosweiden een aanvulling 

316Slicher van Bath, 
1977 p. 176.

317 Buis, 1985, p. 41.

318 Ter Kuile, 1943b, p. 
65; Heringa, 1981, pp. 
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319 Heringa, 1982, pp. 
71-72.

320 In de veldnamencol-
lectie van Wieringa zijn 
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met de naam ‘Telgen-
kamp’ of ‘Telgenakker’ 
aangetroffen binnen het 
Drentsche Aa-gebied. 

313 Uit de bewaarde 
willekeuren komt 
deze beperking alleen 
voor in de willekeuren 
van Anloo uit 1653 
en 1654, zie Heringa, 
1982, pp.13-14. Het is 
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dat meerdere 
buurschappen in het 
Drentsche Aa-gebied 
een dergelijke regel 
doorvoerden. Naast 
Drenthe kwamen dit 
ook veelvuldig voor in 
Gelderland en Overijs-
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Dirkx, 1998; ten Cate, 
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314 Buis, 1985, pp. 
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315 Met overscharige 
wordt bedoeld dat er 
meer varkens in het 
bos werden geschaard 
dan was afgesproken. 
Zie Keverling Buis-
man 1994, p. 99.

Figuur 5.1:   Verspreiding van de veldnaam Telgen in het middengedeelte van het Drentsche Aa-gebied. Opvallend is dat verschillende dorpen 
één of meerdere telgkampen in de directe omgeving hebben, wat waarschijnlijk duidt op een gerichte poging om het bosherstel te versnellen 
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vormde op de stalvoedering. Deze stalvoedering 
bestond hoofdzakelijk uit gras, loof  en kruiden, die in 
de nazomer uit diezelfde bosweide werden gehaald.323 
Met name de boomsoorten es, iep, esdoorn, linde 
en haagbeuk waren veelgebruikte bomen voor de 
loofvoedering.324 Het verdwijnen van de linde in 
het Nederlandse bos wordt bijvoorbeeld geheel 
aan het gebruik door de mens toegeschreven.325 In 
de archiefstukken is het snijden van twijgen voor 
de loofvoedering niet expliciet aangetroffen. Het 
is echter niet ondenkbaar dat men bij het kappen 
van de ‘onderbuss’, waartoe de bovengenoemde 
soorten behoren, tevens de twijgen afsneed voor de 
loofvoedering. 

Wel worden in de buurwillekeuren het maaien van 
strooisel en plaggen veelvuldig genoemd. De plaggen 
hebben hier vooral betrekking op gras en varens 
en werden ook als ‘groene plaggen’ aangeduid.326 Het 
strooisel en de plaggen werden in de middeleeuwen 
gebruikt als extra bemesting voor de akkers.327 In 
relatief  ongestoorde ecosystemen bevinden de meeste 
voedingsstoffen zich namelijk in de strooisellaag en 
de bovenste 15 cm van de bodem. In de opgaande 
eikenbossen kon zich in enkele decennia al een dik 
strooiselpakket ontwikkelen, omdat het eikenblad 
slecht verteert. De boeren hadden daardoor een 
groot aanbod van voedingsstoffen, die door hun 
losse structuur daarnaast zeer gemakkelijk te vergaren 

waren.328 Tack noemt dat het strooisel en de plaggen in 
Vlaanderen voornamelijk werden gewonnen, wanneer 
er in het gebied geen sprake was van beweiding.329 

Ongetwijfeld hing dit samen met de hoeveelheid 
strooisel die dan gewonnen kon worden. Elerie wijst er 
echter op dat het strooisel ook in de bosweiden werd 
gemaaid.330 Om een zo groot mogelijke productie 
te verkrijgen van de akkers, slonk de natuurlijke 
voorraad van het bosstrooisel in een rap tempo en 
konden de boeren hier al snel geen gebruik meer van 
maken. Men ging daarom over op het weghalen van de 
onderliggende laag, waarin het strooisel reeds verteerd 
was.331 Deze laag werd, gezamenlijk met de ‘gemaaide’ 
groene plaggen, in de stallen neergelegd. De menging 
van dit stalstrooisel en de mest van het vee werden 
vervolgens over de akkers gestrooid. 

In feite vormde deze procedure de eerste vorm van 
de bekende plaggenbemesting.332 Het weghalen 
van de strooisellaag en de toplaag van de bodem 
heeft echter tot gevolg dat alle voedingsstoffen uit 
de bodem verdwijnen en deze sterk verarmt. Het 
verdwijnen van voedingsstoffen heeft als direct 
gevolg dat de bosvegetatie zich niet tot nauwelijks 
kon herstellen en de vegetatie steeds opener werd 
met schrale grassen en heide. Doordat zich hierdoor 
geen nieuwe strooisellaag ontwikkelde, werden de 
boeren gedwongen om, naast de geringe humuslaag, 
tevens de wortels en de bijbehorende zandlaag mee te 

321 Van Broekhuizen, 
1959, p. 87.

322 Zie bijvoorbeeld 
Heringa, 1985, pp. 29-34; 
Heringa, 1981, p. 23.

323 Dirkx, 1997, p. 41.

324 Heybroek, 1984, pp. 
231-233.

325 Hommel et al., p. 
38; Spek, 2004, pp. 
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Gebruiksrechten met een dodelijke afloop

De gebruiksrechten, zoals het recht op houtkap, jacht en strooiselwinning,  behoorden oorspronke-
lijk tot het wildernisregaal van de koning, die later aan de bisschoppen werd geschonken. Om extra 
geld te vergaren, verkochten de bisschoppen vaak delen van hun gronden en gebruiksrechten aan de 
buurschappen. De gebruiksrechten werden hierbij gekoppeld aan het waardeel. Zodra de betreffende 
buur zijn grond verkocht of in pacht uitgaf, ontstond er gemakkelijk onduidelijkheid over de rechten.

Een voorbeeld hiervan is een zitting van de Etstoel uit 1460. De drie gedaagden, Johan Bavynge, 
Ludeken Lefinge en Arnt Krabbe, worden hier beschuldigd van doodslag van Harmen van Elvelde. 
Zoals we uit de verklaringen van Johan en Ludeken kunnen opmaken, was de doodslag niet ge-
pland, maar liep een handgemeen uit de hand na eerdere uitspraken in de goorspraken over het 
recht op eikelschaar. Een jaar eerder was er tevens een zaak van de Etstoel over onrechtmatige eikel-
schaar van Harmen van Elevelde. Hieruit bleek echter dat het bos ‘onbevredet ende onbescaert’ was 
en daardoor dus niet particulier eigendom was, maar tot de gemeenschappelijke grond behoorde. Of 
deze uitspraak de eerste zaak van velen is geweest, welke uiteindelijk tot de dood van Hermen van 
Elevelde hebben geleid, is door het onvolledige archiefmateriaal onduidelijk. 
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Keverling Buisman, 1994, pp. 68, 76 
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332 Spek, 2004, p. 962.
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nemen om alsnog over voldoende voedingstoffen te 
beschikken. Ook deze plaggen werden eerst in de stal 
neergelegd en gemengd met de mest, voordat zij over 
de akkers werden uitgestrooid.

In de buurwillekeuren komt de hierboven geschetste 
fasering duidelijk naar voren. Het verzamelen of  
‘maaien’ van strooisel (in de archieven hartstroeynge 
genoemd) wordt alleen in de willekeur van Schipborg 
uit 1332 genoemd.333 In de eerstvolgende willekeuren 
waarin het vergaren van extra voedingsstoffen voor 
de akker wordt genoemd, heeft men het expliciet over 
het maaien van groene plaggen.334 Blijkbaar was de 
natuurlijke strooisellaag dus al te erg aangetast, zodat 
deze niet meer voor voldoende voedingsstoffen kon 
zorgen. In de loop van de 17e en 18e eeuw wordt ook 
het maaien van plaggen niet meer genoemd en heeft 
men het enkel over het steken van plaggen (zie figuur 
5.2).335 Met dit steken wordt de laatste fase, waarin 
naast de vegetatie tevens een zandlaag mee werd 
genomen, bedoeld. Hoewel men het in eerste instantie 
nog over groene plaggen heeft, werden hier op grote 
schaal ook de heidevelden voor gebruikt, waarna het 
meegenomen zand uiteindelijk voor de karakteristieke 
ophoging van de essen heeft gezorgd.336

Andere, minder destructieve doeleinden van de 
bosvegetatie waren onder meer het verzamelen van 
bosvruchten en geneeskrachtige kruiden. Naast het 
vlees, dat naast brood het hoofdvoedsel was in de 
middeleeuwen, werd de voeding rijkelijk aangevuld 
met de verschillende soorten vruchten die het bos 
rijk was. In de willekeuren en rechtspraken ontbreken 
aanwijzingen hiervoor, al komt dat waarschijnlijk 
omdat de vruchten in overvloede aanwezig waren 
en men geen schade ondervond wanneer deze 
werden geraapt. Tack heeft voor Vlaanderen weten 
te achterhalen dat men onder meer beukennootjes, 
hazelnoten, frambozen, aardbeien en bosbessen uit 
het bos haalde.337 Aangezien dergelijke vruchten 
tevens ruimschoots aanwezig waren in de bossen in 
het Drentsche Aa-gebied, is het aannemelijk dat hier 
soortgelijke vruchten werden geraapt.338 In sommige 
gevallen werden deze vruchtrijke bossen naar hun 
aanwezige vruchten vernoemd, zoals het Grote 
Berenbosch (beren = bosbes) bij Loon.339

5.5 Hoofdlijnen en conclusies

In dit hoofdstuk stond het  gebruik van de verschillende 
bostypen in de late middeleeuwen en vroegmoderne 
tijd centraal. In grote lijnen is naar voren gekomen dat 
dit gebruik onder te verdelen is in houtkap, beweiding 
en het gebruik van de niet-houtige vegetatie (zie tabel 
11). 

Houtproductie was verreweg de belangrijkste functie 
van de historische bossen in het Drentsche Aa-gebied. 
Niet alleen was er veel hout nodig voor de constructie 
van de boerderijen, afkomstig uit de opgaande holten, 
maar het hout fungeerde tevens als belangrijkste 
energiebron. In nagenoeg alle onderscheiden 
gebruiksbossen werd wel hout gesprokkeld om te 
dienen als brandhout of  voor de houtskoolproductie. 
Dit veelvoorkomende gebruik komt voornamelijk 
door de grote variatie in boomsoorten die gebruikt 
konden worden. Waar het timmerhout nadrukkelijk 
uit eikenhout bestond, werden voor het brandhout 
ook soorten als els, berk en beuk gebruikt, zowel in 
levende (groen) als dode vorm (soor). Met name in 
de stroomdalen werd veel brandhout gehaald, door 
de ietwat zandige elzenbroekbossen als hakhout te 
beheren. Op de meest natte en venige plekken was 
dergelijk beheer door de slechte toegankelijkheid 
nauwelijks mogelijk, waardoor de hakhoutstobben 
hier veel extensiever werden gekapt en de uitgroeiers 
werden gehakt voor de houtskoolproductie.   

Hoewel de bossen in de stroomdalen door dit gebruik 
nauwelijks werden aangetast, was de vraag naar hout 

334 Heringa, 1982, pp. 
11-12, 71-72.

335 Heringa, 1982, 
p. 14; Heringa, 1981, 
p. 22

336 Spek, 2004, p. 964

337 Tack et al., 1993, 
pp. 182-183

338 Zowel in de holten 
(eik, beuk, braam, ha-
zelaar), horsten (eik, 
braam, bosbes) en 
broeken (framboos) 
waren dergelijke 
bosvruchten aan 
te treffen. Zie o.a. 
Weeda et al., 2005 pp. 
148-149, 182-185

339 DA, OSA inv. 845, 
grondschattingskaart 
Loon

Figuur 5.2:   Schemati-
sche doorsnede van een 
bosbodem met daarbij 
de verschillen tussen 
strooisel maaien, 
plaggen maaien en 
plaggen steken. Met het 
maaien van strooisel 
en plaggen wordt er 
nauwelijks zand mee-
genomen, waardoor 
deze typen als de beste 
natuurlijke bemesters 
dienden.

(Illustratie: Ravenna Moritz)
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op de hogere zandgronden funest voor de bossen. 
Met name de vraag naar kwalitatief  goede eiken voor 
het timmerhout deed de bosopstand sterk slinken. 
Als reactie hierop verschenen in veel van de marken 
restricties met betrekking tot de houtkap. Veel hebben 
deze restricties niet geholpen, aangezien er in de loop 
van de 16e en 17e eeuw tal van rechtszaken werden 
voltrokken met betrekking tot onrechtmatige houtkap. 

Naast houtkap, was bosbeweiding een belangrijke 
gebruiksvorm binnen de bossen van het Drentsche 
Aa-gebied. In het kort kunnen er drie verschillende 
vormen van bosbeweiding worden onderscheiden, die 
elk betrekking hebben op een ander gebruiksbos. Dit 
zijn zomer- en winterbeweiding van het (rund)vee en 
het akeren van de varkens. In alle gevallen diende de 
beweiding er primair voor om de beesten vet te mesten. 
In de zomermaanden werd het rundvee geweid in de 
zandige broekbossen, om zich daar te goed te doen 
aan de sappige, voedselrijke vegetatie. In principe 
konden het hakhoutbeheer en de zomerbeweiding 
prima met elkaar worden gecombineerd, zolang men 
er maar voor zorgde dat het vee de jonge scheuten van 
het elzenhakhout niet opvrat. Daarnaast was het van 
belang dat de begrazingsdruk niet te hoog was, zodat 
de schade aan de broekbossen minimaal bleef. Men 
hoedde de kuddes vaak gemeenschappelijk, waardoor 
er nog al eens extra runderen werden toegevoegd, 
aangezien dit nauwelijks opviel. Op termijn zorgde 
dit echter voor het steeds opener worden van de 
vegetatie. In de wintermaanden was de beweiding in de 
stroomdalen niet mogelijk, vanwege het overstromen 
van de broekbossen door het neerslagoverschot. Het 
vee werd daarom in die periode in de bosweiden op 
de hogere zandgronden geweid. Dergelijke bosweiden 
waren echter schaars, aangezien het merendeel van 
deze weiden al in de vroege middeleeuwen werd 
omgezet in akker. Als alternatief  maakte men gebruik 
van zogenaamde stoppelweiden op de essen, om zo 
het vee alsnog van voldoende voedingsstoffen te 
kunnen voorzien.

De varkens werden in nagenoeg elk opgaand eikenbos 
geweid, zolang er maar voldoende mast aanwezig was. 
Des te meer mast de varkens konden nuttigen, des te 

vetter en smakelijker zij werden en des te meer geld 
zij opbrachten. In eerste instantie werden daardoor 
nauwelijks eikenbossen ongemoeid gelaten. Als 
aanvulling op de gevallen mast sloeg men vaak ook de 
onrijpe eikels uit de bomen, om zo nog meer voedsel te 
leveren. Dit had echter zeer schadelijke gevolgen voor 
de bossen, omdat deze eikels niet zouden ontkiemen 
en het bos zich daardoor amper verjongde. Vooral in 
de holten, waar de meeste mast aanwezig was, zorgde 
dit voor grote problemen. In de loop van de 15e en 
16e eeuw werden er daarom verschillende restricties 
omtrent het akeren van de varkens opgelegd, waarin 
het slaan van onrijpe eikels uit de bomen werd 
verboden en de hoeveelheid varkens die in de holten 
mochten weiden sterk aan banden werd gelegd. In de 
droge eikenbossen op de horsten, die van veel minder 
groot belang waren, zijn dergelijke restricties niet 
bekend. 

Met betrekking tot de niet-houtige delen van de bossen 
werd vooral de strooisellaag veelvuldig gebruikt. De 
voedingsstoffen in de strooisellaag werden gebruikt 
om als bemesting te dienen voor de akkers. In feite 
was hier sprake van een voorloper van de welbekende 
plaggenbemesting. Met name werd strooisel uit 
de oude, opgaande holten gebruikt. In deze bossen 
kon de strooisellaag gemakkelijk enkele decimeters 
bedragen, zodat men hier over een grote voorraad 
beschikte, al werd er sporadisch ook strooisel gemaaid 
in de bosweiden. Nadat de strooisellaag nagenoeg 
was opgebruikt, ging men over tot het plaggen 
van de toplaag van de bodem, waarin het strooisel 
grotendeels was verteerd. Aangezien deze plaggen 
over minder voedingsstoffen beschikten, werden zij 
gemengd met de dierlijke mest uit de stal voordat zij 
over de akkers werden uitgestrooid. Het weghalen van 
de voedingsstoffen uit de bodem, zorgde op den duur 
voor een sterke verarming en daarmee een degradatie 
van de bosopstand. Niet in de laatste plaats zorgde 
dit destructieve gevolg ervoor dat men in de loop 
der tijd overging van bosplaggen op heide- en/of  
grasplaggen.  

Tabel 11:   Overzicht van het bosgebruik over de verschillende bostypen
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6. Detailstudie: De bosgeschiedenis van het 
 compascuum Geelbroek (1250-1900) 

6.1 Inleiding 

De afgelopen decennia zijn er verschillende detail-
studies uitgevoerd naar de historische ontwikkeling 
van de gebruiksbossen op de hogere zandgronden 
in het Drentsche Aa-gebied.340 Vergeleken met deze 
detailstudies leek de boshistorie van de stroomdalen 
een onderschoven kind en werd er nauwelijks 
aandacht aan besteed. Met de uitvoering van 
het Bioplan 2.0 komt hier verandering in en wil 
men vooral de historie van de broekbossen in de 
stroomdalen benadrukken. In de hier gepresenteerde  
detailstudie wordt geprobeerd een eerste aanzet in te 
geven, door de bosgeschiedenis van het Geelbroek 
te achterhalen. Naast dat het Geelbroek als het 
grootste broekboscomplex in het Drentsche Aa-
gebied bestempeld kan worden, waarin alle typen 
gebruiksbossen van de stroomdalen voorkomen, 
is het tevens één van de best gedocumenteerde 
gebruiksbossen in het Drentsche Aa-gebied. De reden 
van de aanwezigheid van dit bronmateriaal is de aard 
van het gebied. In de loop van de late middeleeuwen en 
vroegmoderne tijd werd het Geelbroek namelijk door 
verschillende marken gemeenschappelijk gebruikt. In 
feite was het Geelbroek een compascuum, zoals we dat 
op meerdere plekken in Drenthe tegenkomen. 

In dit hoofdstuk is geprobeerd een beknopte 
landschapsbiografie van het Geelbroek te geven, 
waarin het bosgebruik in de periode 1250-1900 
en de invloed daarvan op het oorspronkelijke 
bosareaal centraal staat. Wat voor landschap troffen 
de kloosterlingen aan toen zij een deel van het 
Geelbroek in bezit kregen? En welke invloed hebben 
de omliggende marken gehad op de bosontwikkeling? 
Allereerst wordt er gekeken naar de oorspronkelijke 
grootte en natuurlijke opbouw van het Geelbroek. 
Vervolgens wordt er dieper ingegaan op het 
bosgebruik ten tijde van het kloosterbezit, waarbij 
tevens de gebruiksrechten van de omliggende marken 
worden behandeld. Als laatste komt de scheiding van 
het Geelbroek aan bod, wat uiteindelijk heeft geleid 
tot het verdwijnen van het broekbos.     

340 Elerie et al., 
1993; Smeenge, 2005;  
Smeenge & Van den 
Berg, i.v.

6.2 Oorspronkelijke begrenzing vanuit de 
 landschapsopbouw in de 19e eeuw

Het Geelbroek bevindt zich ten zuiden van Assen, 
iets ten zuidwesten van Eleveld (zie figuur 6.1). Het 
gebied wordt in het hedendaagse landschap nog als 
buurtschap aangeduid, al moet hierbij wel worden 
vermeld dat deze buurtschap pas in de 20e eeuw is 
ontstaan. De buurtschap Geelbroek heeft dan ook 
geen verband met het uitgestrekte broekgebied 
Geelbroek, behalve wat betreft de naamgeving. Om 
grip te kunnen krijgen op de oorspronkelijke grootte 
van het Geelbroek moeten er daarom andere bronnen 
worden geraadpleegd. Als uitgangspunt kunnen 
de Franse kaarten dienen, waarop het historische 
landschap van Drenthe in 1811 is weergeven (zie 
figuur 6.2). Op deze kaart is te zien dat het gebied 
aan het begin van de 19e eeuw nog voor een groot 
deel uit opgaand bos (nummer 1) bestond, dat de 
grenzen van de voormalige marken van Amen, 
Deurze en Anreep overschreed. Hoewel de Franse 
kaarten geen veldnamen weergeven, is vanuit de 
recentere topografische kaarten te achterhalen dat het 
deel van dit bos dat in de marke Amen was gelegen, 
het Amerboschstuk heette.341 Uit de veldnamencollectie 
van Wieringa blijkt echter dat dit gehele bosgebied 
omstreeks 1850 als het Geelbroek bekend stond (zie 
figuur 6.3).342 Ten zuidwesten van dit gebied is een 
moerassige vegetatie gekarteerd, dat qua begrenzing 
aansluit bij het opgaande bos van het Geelbroek 
(figuur 6.2, nummer 2). Vermoedelijk behoorde dit 
gebied tevens tot het gekarteerde bos, maar had de 
vegetatie een meer open en moerassig karakter. 

Rondom het opgaande bos, alsook in het westen van 
het gebied, bestond het landschap aan het begin van 
de 19e eeuw vooral uit weilanden (groen, code Pat) 
of  hooiland (blauwgroen, code P). Met name in de 
marken Witten en Halen lagen veel van deze gronden. 
Dit grote aandeel aan zogenaamde groenlanden werd 
hoofdzakelijk veroorzaakt door de aanwezigheid 

341 Zie bijvoorbeeld de 
topografische kaarten 
van 1900 en 2004

342 Voor het achterha-
len van de veldnamen 
is gebruik gemaakt 
van twee kartonnen 
veldnamenkaarten. Zie 
DA, toeg. 0903, inv. 
420 en 659.
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Figuur 6.1:   Globale ligging van het studiegebied in het huidige landschap

Figuur 6.2:   Het studiegebied op de Franse kaart van 1811, met 1: het opgaand bosgebied, 2: moerasbos, 3:Ruimsloot en 4: natte heide/veen
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van het Amerdiepje, waarbij de hooilanden zich 
concentreerden op de natte gronden langs de beek 
en de weilanden op de wat verder af  gelegen drogere 
gronden lagen. In de overige marken, Anreep, Deurze 
en Amen, was dit aandeel aan groenlanden een stuk 
geringer, wat ongetwijfeld gepaard ging met het 
ontbreken van een natuurlijke beek. De schaarse 
hooilanden die zich wel in deze marken bevonden, 
waren alle gelegen aan een gegraven waterweg, 
genaamd de Ruimsloot (figuur 6.2, nummers 3). 
Tussen de hierboven genoemde groenlandcomplexen 
lag een uitgestrekte moerassige en venige laagte, 
mogelijk natte heide (figuur 6.2, nummers 4). Dit natte 
gebied bevond zich zowel in grote delen van de marke 
Anreep in het noorden, alsook in de meer zuidelijk 
gelegen marke Witten.  

Wat is ongeveer de omvang van het broekboscomplex 
Geelbroek geweest? Uit figuur 6.3 is al gebleken dat 
het eerder besproken opgaand bos inderdaad het 
Geelbroek was, maar wordt tevens duidelijk dat het 
oorspronkelijke broekbos een groter gebied betrof. 
Zo draagt allereerst het noordwestelijk aangrenzende 
hooilandcomplex tevens de naam Geelbroek. Dit 
hooilandcomplex wordt aan de noordzijde begrensd 
door een sloot, die tevens op de kaart van 1811 
aanwezig is. Waarschijnlijk heeft ook het heidegebied 
ten zuiden van die sloot vroeger deel uitgemaakt 
van het broekbos in het Geelbroek, waarbij het aan 
de oostzijde grensde aan de aldaar liggende akkers 
en hooilanden. Dit beeld wordt versterkt door 
een houtverkopingsadvertentie in de Groninger 
courant van 1809.343 In deze advertentie willen de 

343 Groninger 
courant, 15-12-1809, 
geraadpleegd via 
www.delpher.nl

Figuur 6.3:   Wanneer 
de begrenzing van het 
Geelbroek uit 1811 wordt 
vergeleken met de veld-
namen die duiden op de 
ligging van het Geelbroek, 
blijkt dat deze in ieder 
geval in noordwestelijke 
richting een uitgestrekter 
gebied betrof.



Bossen van de Drentsche Aa

93

genoemde archiefstukken wordt er verwezen naar 
groenlanden in het Geelbroek, die zich zowel ten 
noorden als ten zuiden van de Haelersloot bevonden. 
Hoewel deze stukken uit halverwege de 15e en 16e 
eeuw dateren en de landschappelijke situatie daardoor 
niet één op één met de Franse kaarten uit 1811 kan 
worden vergeleken, is het areaal aan groenland in 1811 
in dit gebied nog vrij schaars. Hierdoor kan er wel een 
globale inschatting worden gemaakt van de ligging 
van deze groenlanden, waarmee de vermoedelijke 
noordoostelijke begrenzing van het Geelbroek kan 
worden achterhaald. 

Als we het bosgebied uit 1811 tevens als begrenzing 
zien, dan hebben we daarmee de beide uiterste 
gebiedsbegrenzingen in hoofdlijnen in beeld. Met 
behulp van de Huguenin-kaart uit 1829 is deze 
zuidelijke begrenzing zelfs nog iets scherper te 
krijgen (zie figuur 6.4). Op deze kaart worden naast 
het landgebruik, tevens enkele begrenzingen zoals 
grenswallen en grenssloten weergegeven. Wanneer we 
de omgeving van het opgaande bos van Geelbroek 
bekijken, valt allereerst op dat het moerassige gebied 

markegenooten van Deurze en Nijlande een groot 
perceel hout verkopen, gelegen in het Geelbroek en 
bestaande uit ‘(…) eiken en barken kaphout, als mede eenige 
elsen, zijnde om de honderd dagmaden groot.’ Een dagmaat 
was de standaardmaat om de grootte van hooilanden 
aan te duiden toen het metrieke stelsel nog niet was 
ingevoerd. Omgerekend komt een dagmaat overeen 
met 0,68 hectare.344 Het te kappen bosgebied zal in 
totaal dus circa 68 hectare hebben beslagen. Aangezien 
het gehele zuidelijke deel van de marke Deurze in 
1811 nog uit opgaand bos bestond, lijkt hiermee het 
eerder genoemde heideperceel te zijn bedoeld.

Verder wordt de Haelersloot veelvuldig genoemd in de 
archiefstukken met betrekking tot de begrenzing van 
stukken land in het Geelbroek. Op de kaart van de 
marke Witten uit 1795 is deze sloot gekarteerd, tezamen 
met de markegrenzen van Witten en Halen.345 Als we 
deze markegrenzen vergelijken met de markegrenzen 
op de kaart van de provincie Drenthe uit 1840, dan 
blijkt dat de loop van de Haelersloot nagenoeg exact 
overeenkomt met die van het eerder genoemde 
Amerdiepje (zie figuur 6.4).346 In de hierboven 

344 Bieleman & Brood, 
1980

345 DA, OSA, inv. 235.

346 Het betreft de 
Kaart van de provincie 
Drenthe door A. 
Werneke en J.C. 
Brauns. Deze kaart is 
via de Beeldbank van 
de Vrije Universiteit 
Amsterdam digitaal 
beschikbaar.

Figuur 6.4:   Het studiegebied op 
de Huguenin-kaart van 1829. 
Tevens zijn hier de Haelersloot en 
de Ossenbroeken op weergegeven.
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dat op de Franse kaart van 1811 zichtbaar was niet 
apart is ingetekend, maar deel uitmaakt van een 
aaneengesloten weilandperceel. Door het ontbreken 
van een begrenzing lijkt het aannemelijk dat dit 
gebied in 1811 ook al tot hetzelfde perceel behoorde. 
Huguenin heeft op zijn kaart door middel van dikke 
blauwe arceringen wel proberen te benadrukken dat 
dit een zeer nat weiland was, wat weer overeenkomt 
met het moerasgebied uit 1811. Door dit moerassige 
karakter is het niet onwaarschijnlijk dat dit gehele 
weilandperceel oorspronkelijk tevens deel heeft 
uitgemaakt van het Geelbroek.  

Ditzelfde geldt waarschijnlijk voor het natte 
heide/veengebied, dat direct ten zuiden van het 
weilandperceel was gelegen. Op de kaart van Huguenin 
is namelijk duidelijk te zien dat de grenssloten 
(stippellijn) aan weerszijden van het weilandperceel 
doorlopen tot aan de zuidelijk gelegen zandkop. Dit 
doet vermoeden dat het weilandperceel en het natte 
heide/veengebied in een eerder stadium tevens tot 
één perceel behoorden -  en daarmee dus ook tot 
het Geelbroek -, maar later door middel van een 
dwarssloot van elkaar zijn gescheiden. Wanneer we 
de sloot langs de dekzandkop als grens zien en deze 
vervolgens in westelijke richting volgen, dan blijkt dat 

het Geelbroek zich zelfs uitstrekte tot aan het Smilder 
hoogveen. Vanaf  dit punt loopt er een grenssloot 
dwars door het veengebied richting de noordelijk 
gelegen groenlanden. Opvallend is dat een deel van 
deze groenlanden op de eerder genoemde kaart van 
1795 als Ossebroeken staan vermeld, vermoedelijk een 
verwijzing naar een verleden als broekbos en mogelijk 
dus het Geelbroek. Met betrekking tot de noordelijke 
begrenzing van het Geelbroek zijn er geen duidelijke 
aanwijzingen. Het is dan ook niet mogelijk om een 
exacte begrenzing voor dit gebied te geven, waardoor 
wordt volstaan met de begrenzing van het gekarteerde 
Anreper Veld, dat de noordoostelijk gelegen hooilanden 
verbindt met de zuidwestelijke hooilanden. Deze 
begrenzing is echter allerminst zeker. Als we al deze 
gegevens in ogenschouw nemen, lijkt het Geelbroek 
een uitgestrekte wildernis te zijn geweest die de 
grenzen van zowel de marken Witten, Halen, Anreep, 
Deurze als Amen overschreed (zie figuur 6.5). Volgens 
Schiffer moeten we dit gebied zelfs nog omvangrijker 
zien; hij stelt dat Halen, Geelbroek, Ekehaar, Amen 
en Grolloo tezamen tot één woud behoorden.347 
Deze bewering baseert hij echter voornamelijk op de 
betekenis van de plaatsnamen en enkele veldnamen en 
is in mijn optiek daardoor te weinig onderbouwd om 
als waarheid aan te nemen.

347 Schiffer, 1884 p. 161.

Figuur 6.5:   
Wanneer de 
gegevens uit de veld-
namen, historische 
kaarten, archieven 
en literatuur met 
elkaar worden 
vergeleken, blijkt het 
Geelbroek een zeer 
omvangrijk gebied 
te zijn geweest, dat 
zowel in de marken 
Witten, Halen, 
Anreep, Deurze en 
Amen heeft gelegen.

(Ligging markegrenzen 
gebaseerd op Werneke & 
Brauns, 1840)
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6.3	 Fysische	geografie	van	het	Geelbroek

Het Geelbroek is in fysisch-geografisch opzicht een 
rijk gebied, waar een groot deel van de geologische 
tijdvakken een aandeel hebben gehad in de vorming 
van het gebied. In deze paragraaf  wordt deze vorming 
nader toegelicht, om zo meer grip te krijgen op de 
hydrologische situatie en de invloed die dit heeft 
gehad op de vermoedelijke oorspronkelijke vegetatie.  

De basis voor het Geelbroek is gevormd in het 
Elsteriën, toen de door smelwater gevormde, noord-
zuid gerichte geulen tijdens het terugtrekken van het 
ijs werden opgevuld met grote hoeveelheden fijn zand 
en klei. Deze fluvioglaciale afzettingen worden tot de 
Formatie van Peelo gerekend. Het Geelbroek bevindt 
zich op een uitloper van één van deze dalen.348 De 
Formatie van Peelo staat voornamelijk bekend om de 
potklei, een zeer zware klei die nagenoeg geen water 
doorlaat. Rondom en onder Assen bevindt zich een 
groot gebied waar deze potklei is afgezet, waarbij de 
dikte van de potklei daarnaast meer dan tien meter 
bedraagt. In het merendeel van het Geelbroek is 
tevens een laag potklei in de ondergrond aanwezig, al 
bedraagt de dikte hiervan minder dan tien meter (zie 
figuur 6.6). Bovenop de afzettingen uit het Elsteriën, 

hetzij het Peelo-zand of  potklei, is door het landijs 
in het Saaliën een laag keileem afgezet, die onder 
meer het gehele Geelbroek bedekte. De dikte van dit 
keileempakket bedraagt over het algemeen zo’n een 
tot twee meter.349 Aan het einde van deze ijstijd smolt 
het landijs, waarbij het water zich een weg baande 
naar het laagste punt en daarbij smeltwatergeulen 
in de keileemvlakte sneed.350 Door de waterdruk 
erodeerde veel van het aanwezige keileem, waardoor 
de keileemlaag in de dalen veel dunner is dan in de 
relatief  onaangetaste keileemruggen. 

In de hierop volgende ijstijd, het Weichseliën, heerste 
er een poolklimaat en was de bodem permanent 
bevroren. Op verschillende plekken in en rondom 
het Geelbroek zijn in deze periode pingo-ruïnes 
ontstaan, die als kleine depressies verspreid in het 
landschap liggen. De twee pingo-ruïnes die in het 
Geelbroek aanwezig zijn bevinden zich beide in 
het Amerboschstuk, terwijl er iets zuidelijker tevens 
een grote concentratie aanwezig is (zie figuur 6.7). 
Veel bepalender voor het latere landschap waren de 
grootschalige windafzettingen van zandig materiaal. 
De vlakten werden daardoor bedekt met een dunne 
laag dekzand, vaak niet dikker dan twee meter. 
Ook de dalen werden deels opgevuld met dit zand, 

348 Bosch, 1990 p. 60

349 Bosch, 1990

350 Berendsen, 2005 
p. 75; Spek, 2004, pp. 
180-181.

Figuur 6.6:   
Overzichtskaart 
van de ligging van 
potklei in het gebied, 
waarbij onderscheid 
is gemaakt tussen de 
diepteligging en de 
dikte van de potklei.

(Bron: Geologische kaart 
1:50.000, kaartblad 
12West/12Oost)
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Figuur 6.7:   Fysisch-geografische kaart van het Geelbroek. Hoewel het onderste kaartblad ontbreekt, komt duidelijk naar voren dat het gebied is 
gelegen op een keileemvlakte, met daarop een dunne laag dekzand. Ook is te zien dat de afvoergeulen grotendeels zijn opgevuld met dekzand en er 
op enkele plekken slechts een dunne laag veen tot ontwikkeling is gekomen. Tevens tekenen de aanwezige pingo-ruïnes zich sterk af, waarbij er met 
name in het zuidoosten een gordel aanwezig is. Hier heeft mogelijk hoogveen kunnen groeien. 

Figuur 6.8:   
De rood-blauwe 
kaarten van Von 
Frijtag Drabbe geven 
een duidelijk beeld 
van de droge en natte 
plekken. Hieruit 
komt naar voren 
dat er op verschil-
lende plekken op 
de hogere gronden 
toch natte gebieden 
zijn ingetekend, wat 
geïnterpreteerd kan 
worden als opborre-
lend grondwater
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waardoor het dekzandpakket plaatselijk dikker dan 
twee meter was en in sommige gevallen zelfs tot een 
afdamming van het dal kon leiden.351 Het dekzand 
bestond grotendeels uit verwaaid keizand, het residu 
van het geërodeerde keileem, dat lokaal werd afgezet. 
Omdat het keizand relatief  rijk aan leem is, hebben 
de bodems in Geelbroek tevens een zwak tot sterk 
lemige textuur.352 

Na het einde van het Weichseliën kon het klimaat 
zich herstellen tot een niveau dat vergelijkbaar is met 
het huidige klimaat en brak het Holoceen aan. Met 
de opwarming en de toename in luchtvochtigheid 
kon de vegetatie zich in een snel tempo herstellen. 
In het Atlanticum (circa 7000 v. Chr- 3850 v. Chr) 
zorgde het natte klimaat voor een neerslagoverschot, 
waardoor de grondwaterspiegel sterk steeg.353 In de 
komvormige laagte waarin het Geelbroek lag, ook wel 
het bekken van Assen genoemd, kon het regenwater 
door de ondiepe keileemlaag en potklei niet inzijgen, 
waardoor alleen oppervlakkige afstroming mogelijk 
was via de smeltwaterdalen van het Anreeperdiep 
en bij Geelbroek richting het stroomdal. Door het 
ingewaaide dekzand werd deze afstroming bemoeilijkt, 
zodat de stroomdalen en het omliggende komgebied 
gemakkelijk onder water liepen en er veenvorming op 
gang kwam. 

Het natte karakter van het Geelbroek werd echter niet 
alleen veroorzaakt door een bemoeilijkte afstroming. 
In het gebied kwam op verschillende plekken ook 
opborrelend kwelwater naar boven. Op de rood-
blauwe kaarten van Von Frijtag Drabbe uit 1958 
komen deze kwelplekken duidelijk naar voren (zie 
figuur 6.8).354 Naast dat de stroomdalen zich sterk 
aftekenen, – zij hebben van nature al een relatief  hoge 
kweldruk –blijkt dat er ook op het keileemplateau 
dergelijke kwelrijke plekken aanwezig zijn. Onder 
meer bij het Amerboschstuk en het Peerdekopsbosje is dit 
het geval. De toestroom van basenrijk grondwater uit 
zich hier tevens in aanwezige plantensoorten zoals 
Waterviolier, Moeraszegge en Elzenzegge.355 Dat het 
grondwater in staat is om door de ondoorlaatbare 
keileem heen te stromen, duidt waarschijnlijk op gaten 
in deze keileemlaag.  

Op de bodemkaart is te zien dat een groot deel van 
het Geelbroek nog uit venige laagten bestaat (zie 
bijlage I). Het merendeel van deze veengronden zal 
uit broekveen hebben bestaan. Op de plekken waar 
dit veen hoofdzakelijk werd gevoed door mesotroof  
kwelwater, zal het broekveen veel eigenschappen van 
kwelveen hebben gehad. Volgens de vegetatiekunde 
zou het elzenbos op kwelveen grotendeels hebben 
bestaan uit het type Veldkers-Elzenbos (Carici 

elongatae-Alnetum caricetosum curtae), dat karakteristiek is 
voor goed ontwikkelde elzenbroekbossen in kwelrijke 
beekdalen.356 In Korleput (Noord-Duitsland) is 
deze vegetatie tevens aangetroffen in een kwelrijk 
elzenbos op een met veen begroeide beekloop op 
grondmorene.357 Deze abiotische omstandigheden 
zijn vergelijkbaar met die van Geelbroek. De 
broekvenen met geen of  een geringe kweldruk zullen 
waarschijnlijk hebben bestaan uit Elzenbroekbossen 
(Carici elongatae-Alnetum). Naast dat dit bostype 
karakteristiek is voor bossen op mesotroof  broekveen, 
komt dit beeld ook naar voren in vegetatieopnamen 
uit oude broekbosrestanten in het Geelbroek.358 
Naarmate men meer richting de venige dalen gaat, zal 
de vegetatie meer weg hebben van een grote zeggen- 
en/of  rietvegetatie.359 Ook is het niet uit te sluiten 
dat er tevens laagvenen zonder bosbegroeiing op het 
keileemplateau aanwezig waren. Naast de uitgestrekte 
laagvenen, kwam er in de middeleeuwen tevens 
hoogveen voor in het Geelbroek. Deze hoogvenen 
beperkten zich voornamelijk tot de pingo’s. In 
eerste instantie begon de veenvorming hier met 
verlandingsveen in matig voedselrijk water. 

353 Mulder et al., 2003 
pp. 212-214; Berendsen, 
2004, pp. 220-221.

354 De rood-blauwe 
kaarten zijn als jpeg 
beschikbaar op http://
www.kaartopmaat.wur.
nl/hydro/index.html

355 Everts et al., 1997

356  Cornelis et al., 2011, 
pp. 253-256; zie ook Suc-
cow & Joosten, 2001. 

357 De vegetatieopname 
is afkomstig van de 
Landesamt für Umwelt, 
Naturschutz un Geolo-
gie, zie www.umweltkar-
ten.mv-regierung.de.

358 Everts et al., 1997

359 Succow & Joosten, 
2001, p. 239.

351 Kuijer, 1991 pp. 
20-21.

352 Stiboka, 1978 pp. 
36-37; Stiboka, 1977, 
pp. 37-39.

De Waterviolier is 
een zeer sterke kwel-
indicator, waardoor 
zijn aanwezigheid in 
de floragegevens als 
een bevesting van 
sterke kweldruk mag 
worden gezien.
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6.4 Geelbroek als compascuum: verdeling 
 van de gebruiksrechten in de 
 middeleeuwen

In de Karolingische periode werd de basis gelegd voor 
de huidige territoriale  en cultuurlandschappelijke 
verhoudingen binnen Drenthe. Voor Geelbroek 
en zijn directe omgeving was dit niet anders. 
Aan de randen en in de omgeving van het grote 
aaneengesloten broekbos vestigden verschillende 
boeren zich en ontstonden dorpen als Assen, Anreep, 
Witten en Halen.363 De rechten op de wildernis 
behoorden echter tot het wildernisregaal van de 
Frankische, later de Duitse koning, die deze in 944 
op zijn beurt schonk aan de bisschop van Utrecht. 
De boeren in de dorpen zullen in die tijd al gebruik 
hebben gemaakt van de woeste gronden ten behoeve 
van hun agrarische onderneming, zoals voor het 
creëren van weide en hooilanden of  het gebruiken 
van het bos als houtleverancier. Met name het creëren 
van groenlanden zal al vroeg hebben plaatsgevonden, 
gezien de sterke kweldruk van mineraalrijk grondwater 
in de dalen. 

Bij pollenanalyse van een nog aanwezige pingo in het 
Geelbroek zijn in de onderste veenlaag soorten als 
Waterdrieblad, Riet en zeggensoorten aangetroffen 
die hierop duiden.360 Doordat het grondwater het 
veen op den duur niet meer kon voeden, en het 
veen dus geheel werd gevoed door regenwater, werd 
het veen steeds voedselarmer en kon zich een dik 
hoogveenpakket ontwikkelen.

Het pollenonderzoek in de pingo geeft iets meer 
inzicht in de vegetatieontwikkeling in de omgeving van 
de pingo. Hieruit blijkt dat de kern van de pingoruïne 
waarschijnlijk bestond uit veenmos en karakteristieke 
hoogveensoorten als dopheide en eenarig wollegras. 
In het veen zijn veel bladresten aangetroffen, wat erop 
duidt dat de directe omgeving uit een bosrijk gebied 
bestond. Dit wordt bevestigd door de aanwezigheid 
van resten van berk en zwarte els. Hierbij zal de 
berk vooral aan de randen van het hoogveen hebben 
gestaan, terwijl de zwarte els op de lagere matig 
voedselrijke kwelvenen de dominante boomsoort was. 

Het Geelbroek bestond overigens niet alleen uit 
natte veengebieden. Ten zuiden van Eleveld stak 
een dekzandkop boven zijn moerassige omgeving 
uit. Dit gebied stond bekend als de Makelhorst of  
Mekelhorst (Middelnederlands mekel = groot).361 De 
naam horst verwijst naar een met bos begroeide 
dekzandkop. Vanwege de relatief  hoge ligging heeft 
dit bos waarschijnlijk bestaan uit een droog Eiken-
Berkenbos.362

361 Abdij Dikninge, 
regest 308; zie ook 
losse kaartbijlage.

362 Zie ook paragraaf 
3.2 in dit rapport.

Om de rechten op het Geelbroek (enerzijds het 
wildernisregaal van de bisschop, anderzijds de 
oude gebruiksrechten van de boeren) met elkaar te 
combineren, besloot de bisschop tot de invoering 
van zogenaamde schuldmudden. Deze schuldmudden 
waren een vorm van belasting, die per erf  aan de 
bisschop moest worden betaald.364 Hiermee mochten 
de boeren hun gebruiksrechten blijven uitoefenen, 
maar gaven ze er wel blijk van dat de grond eigendom 
was van de bisschop. Binnen de buurschappen 
werden deze gebruiksrechten geïmplementeerd in 
de zogenaamde waardelen, waarmee het aandeel in 
de gemeenschappelijk gebruikte gronden binnen de 
marke werd bepaald. De waardelen werden ingevoerd 
om de gebruiksdruk op de natuurlijke hulpbronnen te 
kunnen reguleren, alsook het gebruik door naburige 
dorpen te kunnen weren.365 Binnen het Geelbroek 
waren echter geen markegrenzen aanwezig. Het 
gebied werd aangewezen als een compascuum: een 
gemeenschappelijke weide waarin meerdere marken 
gebruiksrechten hadden. Waarschijnlijk zouden dit 
oorspronkelijk de omliggende marken van Witten, 
Halen, Anreep, Deurze en Amen zijn geweest. In 
Baaijens et al wordt erover gesproken dat alle dorpen in 
het Rolderdingspel er rechten hadden, al zijn hiervoor 
in de archieven geen aanwijzingen gevonden. Mij lijkt 
deze uitspraak daarom twijfelachtig. 

Het is nu niet zo dat de gebruiksrechten in het 
Geelbroek zich door de eeuwen heen continu tot de 
bovengenoemde marken beperkten. De waardelen 
waaraan deze gebruiksrechten waren gekoppeld 
konden gesplitst (bijvoorbeeld als huwelijksgift), 
verhandeld en geschonken worden. Dit laatste 
gebeurde vooral veel bij kloosters, waarvan er in de 
loop van de middeleeuwen drie in Drenthe zijn gesticht. 
Dit waren het Cisterciënzerklooster Mariënkamp 
(Maria in Campis) te Assen, het Benedictijnerklooster 
Dikninge en de Commanderij van de Duitse Orde 
te Bunne.366 Elk van deze kloosters had in de loop 
der eeuwen gronden in het Geelbroek in hun bezit, 
al had het klooster van Assen de grootste invloed. 
Zo kreeg zij door de schenking van een villa in 1294 
de gehele marke Assen in bezit.367 In 1302 werd dit 
grondbezit sterk vergroot, toen de markegenoten 
van Witten de waardelen van vijf  boerderijen aan 
het klooster overdroegen.368 Eerder behoorden deze 
waardelen waarschijnlijk toe aan de commanderij van 
Bunne, aangezien zij bij de verkoop afdwong dat haar 
gebruiksrechten onveranderd bleven. Hoewel het niet 
duidelijk is uit hoeveel boerderijen de marke Witten 
destijds bestond, is wel bekend dat het totaal aan het 
einde van de 15e eeuw tien boerderijen bedroeg.369 De 
marke Witten behoorde daarmee samen met de marke 
Loon tot de grootste marken in het Rolderdingspel. 

363 Bakker, 2000 pp. 
28-31.

364 Bakker, 2000 p. 30

365 Heringa, 1982b p. 4

366 Magnin, 1835.

367 Bakker, 2000, p. 34.

368 Bakker, 2000, p. 38.

369 Bakker, 2000, p. 39; 
Ennik, 1977, pp. 18-19.

360 Het pollenon-
derzoek is in 2008 
uitgevoerd door van 
Smeerdijk en ongepu-
bliceerd aangeleverd
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Al deze tien boerderijen waren in het bezit van het 
klooster Mariënkamp in Assen en de Commanderij 
van de Duitse Orde. Deze eigendomsverhouding 
verschoof  omstreeks 1462, doordat de Commanderij 
al haar bezittingen in de Witter marke ruilde met 
bezittingen van het klooster Mariënkamp in het 
kerspel Vries.370 Ook nu werd in de overdracht 
specifiek genoemd dat de Commanderij, net als de 
meiers in de marke Witten, de gebruiksrechten in het 
Geelbroek zou behouden.371

Een dergelijke ruil was niet vreemd, aangezien de 
kloosters er naar streefden om zoveel mogelijk van hun 
veelal verspreide eigendommen te concentreren. Deze 
ruil leidde er dus toe dat het klooster Mariënkamp 
in 1500 zowel de marke Assen als de gehele marke 
Witten, en daarmee ook de gebruiksrechten van 
een groot deel van het Geelbroek, in zijn bezit had. 
Lang niet alle goederen werden overigens door het 
klooster zelf  bewerkt. Zo is bijvoorbeeld bekend dat 
de kloosterlingen zelf  hun gronden in de marke Assen 
bewerkten, maar daarentegen acht van hun negen 
erven in de marke Witten in pacht uitgaven aan boeren 
aldaar.372 De grote hoeveelheid verworven grond kon 
immers moeilijk zelf  worden bewerkt en met het 
verpachten van een deel van de akkers vergaarde het 
klooster weer extra inkomsten.

Zoals in paragraaf  6.2 reeds is vermeld, lag een gedeelte 
van het Geelbroek in de marke Halen. Ook deze 
marke was deels in handen van grootgrondbezitters, 
waarbij zowel het klooster Mariënkamp als het 
klooster Dikninge erven in eigendom hadden. Volgens 
Bakker bezaten beide kloosters vier erven in de marke 
Halen.373 Voor het klooster Mariënkamp is dat in ieder 
geval te achterhalen aan de hand van een overzicht 
van het kloosterbezit in Drenthe, afkomstig van de 
rentmeester van de kloostergoederen.374 In grote 
lijnen behoorden de erven en gronden van Hooghalen 
tot het klooster Dikninge en de erven en gronden 
van Laaghalen tot het klooster Mariënkamp. De 
exacte locatie van deze eigendommen, en dan in het 
bijzonder die binnen Geelbroek, is niet achterhaald, 
mede omdat de exacte begrenzing van het Geelbroek 
onduidelijk is. Ook onder de abdijen zelf  ontstond er 
wel eens verwarring over de eigendomssituatie. Zo 
meldt een geschil uit 1534 dat er onduidelijkheid is 
ontstaan over het eigendom van een stuk broekland 
in het Geelbroek, gelegen tussen de Haelersloot, de 
marke Anreep en de marke Halen.375 Om het geschil 
te beëindigen, besloten beide abdijen om de meiers 
het gebied gemeenschappelijk te laten gebruiken.

Waar het westelijke deel van het Geelbroek in de late 
middeleeuwen vooral onderdeel uitmaakte van het 
grootgrondbezit van de kloosters, waren de erven en 
bijbehorende gebruiksrechten in het oostelijke deel 
hoofdzakelijk in particulier bezit. Van de waardelen in 
de marken van Deurze (8, inclusief  erven Nijlande, 
Eldersloo en Eleveld) en Amen (5, inclusief  erven 
Ekehaar) zijn geen grote verschuivingen bekend, 
waardoor het aannemelijk is dat de betreffende 
gebruiksrechten toebehoorden aan de marken.376 In 
de marke Anreep zijn dergelijke verschuivingen wel 
zichtbaar. Zo laat een vergelijking tussen het aantal 
waardelen in 1302 (10) een groot verschil zien met 
het aantal erven rond 1600 (5).377 Noomen vermoedt 
dat dit verschil is ontstaan doordat enkele erven 
in Anreep in de loop van de middeleeuwen woest 
kwamen te liggen.378 De waardelen die aan deze 
erven waren gekoppeld, behoorden waarschijnlijk 
toe aan zogenaamde buitenburen: gerechtigden die 
niet in de marke woonden. Zo is bekend dat het 
klooster Mariënkamp in 1460 een halve waar, en dus 
gebruiksrechten, in de marke Anreep verkreeg.379 Ook 
komt in 15e-eeuwse archiefstukken naar voren dat 
de buren van Balloo de beschikking over dergelijke 
gebruiksrechten hadden.380 Concluderend kunnen 
we dus stellen dat het compascuum Geelbroek door 
de eeuwen heen door vele verschillende gebruikers 
werd benut, zowel door eigengeërfden, buitenburen 
als pachters. De gemeenschappelijke gebruiksrechten 
in het Geelbroek hadden vermoedelijk alleen 
betrekking op de groenlanden en broekbossen. In 
de markescheiding tussen Halen en Anreep in 1474 
wordt namelijk specifiek genoemd dat de Makelhorst, 
de eerder genoemde begroeide dekzandkop, ‘tot 
eweghen daghen’ toebehoort aan de buren van Anreep. 

6.5 Het gemeenschappelijke gebruik van 
 het Geelbroek in de loop van de 
 middeleeuwen

In de vorige paragraaf  is al even aan bod gekomen 
dat het grondgebruik in het Geelbroek in de vroege 
en volle middeleeuwen waarschijnlijk beperkt bleef  
tot enkele hooilanden en sporadische houtkap. Met 
de komst van de kloosters als rechtmatige gebruikers, 
die met hun kennis het natte en venige landschap veel 
beter naar hun hand konden zetten, nam het gebruik in 
het Geelbroek toe. In deze paragraaf  wordt er dieper 
ingegaan op dit grondgebruik en de veranderingen die 
dit met zich meebracht. Voor het achterhalen van het 
grondgebruik zijn we in grote mate afhankelijk van de 
informatie uit de kloosterarchieven. Van de marken 
Deurze en Amen, die niet onder het grootgrondbezit 
vielen en daardoor volgens de gangbare willekeuren 
werden beheerd, zijn geen archiefstukken bewaard 

370 Archief Assen, inv. 80; 
Bakker, 2000, p. 39.

371 Archief Assen, inv. 80.

372 Bakker, 2000 p. 53.

373 Bakker, 2000, p. 54; 
Bazuin-Brinkman, 2004, 
p. 24.

374 Bakker, 2000, p. 54.

375 Zie bijvoorbeeld 
Archief Assen, inv. 135.

376 Noomen, 1993 p. 99

377 Noomen, 1993 p. 99

378 Noomen, 1993 p. 99

379 Archief Assen, regest 
71, 75

380Baaijens et al., 2012 
p. 12; Archief Assen, 
regest 46



100

gebleven. Hierdoor is er geen informatie beschikbaar 
over het gebruik van de gronden binnen deze marke, 
zoals het elzenbroekbos genaamd Amerboschstuk en 
het droge eikenbos de Mekelhorst. 

Zowel de orde der Benedictijnen als de (strengere) 
Cisterciënzer orde leefden volgens de Regel van 
Benedictus, wat onder meer inhield dat de kloosters 
zelfvoorzienend dienden te zijn.381 Op deze 
manier kon de toekomst van de kloosters worden 
gewaarborgd. Als een klooster zich niet op een 
redelijk economisch niveau kon handhaven, werd het 
namelijk opgedoekt.382 Hierdoor waren de kloosters 
er op gebrand om zo min mogelijk gronden of  
grondstoffen van derden in pacht te nemen. Zo had 
de abdij van Assen bijvoorbeeld een regeling met 
de stad Groningen, waarbij de abdij vrijgesteld was 
van weg- en bruggeld (tol) bij De Punt, zolang de 
abdij op hun beurt hout leverde in het geval de brug 
gerepareerd moest worden.383 

Binnen het kloosterleven behoorde hout tot één 
van de meest gebruikte grondstoffen. Alleen al voor 
het stoken van de ovens werden dagelijks grote 
hoeveelheden hout verstookt. Daarnaast was er de 
grote vraag vanuit de dorpen en steden, waaraan de 
kloosters brandhout konden leveren om zo inkomsten 
te vergaren.384 Hoewel de kloosters over aanzienlijke 
arealen grond beschikten, waaronder bossen, kon er 
alleen op een structurele manier aan deze vraag worden 

voldaan, indien er gericht bosbeheer uitgevoerd werd. 
Mogelijk werden de aanwezige elzenbroekbossen als 
hakhout geëxploiteerd. Het elzenhout leverde immers 
prima brandhout en had daarnaast een uitstekend 
reproductievermogen, waardoor het elzenhakhout 
in feite uit een onuitputbare houtvoorraad bestond. 
Schiffer noemt bijvoorbeeld dat het al het hout dat 
nodig was voor het klooster uit het Geelbroek werd 
gehaald.385 Als men steeds de benodigde bomen in zijn 
geheel kapte, zou dit nooit gekund hebben. Er zijn 
helaas geen archiefstukken aangetroffen die duidelijk 
inzicht geven in het bosbeheer van het Geelbroek in 
de middeleeuwen, zodat we hier voorlopig nog in het 
duister tasten.   

Een veel grotere inkomstenbron uit het Geelbroek 
kwamen voort uit de akkerbouw en veeteelt. 
Van het klooster Mariënkamp is bekend dat het 
beschikte over schapen, ossen, varkens en jong- en 
kleinvee.386 Het rundvee werd waarschijnlijk tevens 
in de broekgebieden geweid, aangezien hier volop 
kwalitatief  goed voedsel voorhanden was en het 
vee daardoor goed kon worden vetgemest. Zo stelt 
Naarding dat de vetgemeste ossen van het klooster 
Mariënkamp veel geld opbrachten op de markten 
van onder meer Groningen.387 Vermoedelijk zal het 
klooster daardoor verschillende stukken van het 
broekbos hebben gekapt, om deze om te vormen naar 
hooiland. Ook zullen delen van het broekbos door 
bosbeweiding steeds opener zijn geworden, waarna 
de grasrijke plekken tevens als weide konden worden 
benut. 

381 Ahles & Wijnands-
van der Ley, 2007.

382 De Bakker, 1959, 
pp. 26-27

383 Bakker, 2000, p. 55.

384 Bijvank, 2013, p. 5

385 Schiffer, 1884 p. 
160. Schiffer baseert 
deze uitspraak op de 
annalen van het kloos-
ter Maria in Campis, 
die, mede door het 
gebrek aan bronverwij-
zing, niet kon worden 
achterhaald.
386 Bakker, 2000, 
pp.50-52.

387 Naarding, 1959

In Polen zijn nog 
mooie referentiebel-
den te vinden van 
zeer natte en venige 
broekbossen, zoals 
deze waarschijnlijk 
ook op enkele plek-
ken in het Geelbroek 
aanwezig zijn 
geweest.

(Foto: Harm Smeenge)
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Niet alleen voor de kloosters, maar ook voor de 
gerechtigde buurschappen waren de gemeenschappelijk 
gebruikte hooilanden in het Geelbroek een welkome 
aanvulling. Zo blijkt uit de markescheiding van de 
marke Halen en de marke Anreep in 1474 dat het 
Geelbroek ‘tot eweghen daghen’ gezamenlijk wordt 
gebruikt en beweid ‘als sie dus lange gedaen hebn’.388 Op de 
17e eeuwse grondschattingskaarten en -registers van 
de omliggende marken bij het Geelbroek is te zien dat 
zij binnen hun marke vaak slechts over een klein areaal 
aan groenlanden beschikten.389 Het is niet ondenkbaar 
dat dit areaal in de 15e en 16e eeuw nog geringer was. 
In het ‘oude’ landbouwsysteem, dat door Bieleman 
uitvoerig is onderzocht, was het hooiland echter van 
essentieel belang. De hoeveelheid hooi waarover 
een boer kon beschikken was van directe invloed 
op de grootte van de veestapel.390 Volgens Bieleman 
bestond het rundvee in de 17e eeuw hoofdzakelijk uit 
mannelijk jongvee voor de vleesproductie, dat in de 
zomer in de beekdalen kon grazen en in de winter in 
de stallen werd gevoederd met hooi. Daarnaast kon 
de mest weer gebruikt worden voor de bemesting 
van de akkers. Naast een hoge kwantiteit, was een 
hoge kwaliteit van de weide- en hooilanden dus van 
groot belang voor de Drentse boeren. Afgaande 
op de vele klachten over de grondschatting van de 
groenlanden, is op te maken dat de groenlanden 
echter van slechte kwaliteit waren.391 De aanwezige 
groenlanden werden namelijk niet bemest, waardoor 

zij afhankelijk waren van wat er van nature aan 
vegetatie opkwam. Zo komen begroeiingen van mos, 
struikgewas en zeggen veelvuldig terug en kon er 
vaak maar één voer hooi per dagmaat van het land 
worden gehaald. Bieleman stelt zelfs dat er, ondanks 
dat de grondschattingsregisters duidelijk onderscheid 
aangaven, in werkelijkheid weinig verschil was tussen 
het hooiland, de wei- en koelanden en het heideveld.392 
Dit vormde een groot contrast met het Geelbroek, 
dat vanwege de hydrologische omstandigheden juist 
kwalitatief  zeer goede wei- en hooilanden opleverde, 
die naast een goede mineralensamenstelling, tevens 
een optimale verhouding tussen energie en eiwitten 
bevatten.393 De naamgeving van het Geelbroek houdt 
waarschijnlijk tevens verband met deze groenlanden. 
In vegetatiekundig opzicht zullen zij namelijk voor een 
groot deel uit dotterbloemhooilanden hebben bestaan, 
die met hun felgele kleur een opvallende verschijning 
zijn. De verklaring van de naam Geelbroek als ‘broek 
met een opvallend gele kleur’ past hier dan ook veel beter 
bij dan de verklaring als brem- of  gagelvegetaties, die 
door etymologen veelal wordt aangehouden.394 

Het is dan ook niet verwonderlijk dat de buren 
van Balloo, die zelf  ook over slechte groenlanden 
beschikte, hun gebruiksrechten voor het Geelbroek 
lieten gelden.395 Dat het vee meer dan tien kilometer 
moest overbruggen om er alleen al te komen (heen en 
weer) nam men voor lief. Blijkbaar was de kwalitatieve 

388 Archief Dikninge, 
inv. 55, regest 308.

389 DA, OSA, inv. 845 
onder register Rolde. De 
grondschattingskaarten 
van Anreep en Witten 
zijn respectievelijk 
nummers 31 en 32.

390 Bieleman, 1987, p. 194.

391 Zie doleanties in 
register Rolde. Zie DA, 
OSA, inv. 845.

392 Bieleman, 1987 p. 193.

393 Baaijens et al., 2012 
p. 48

394 Van Berkel & 
Samplonius, 1995

395 DA, OSA, inv. 845.

Op verschillende plekken 
langs de Drensche Aa 
zijn nog enkele floristisch 
zeer rijke dotterbloem-
hooilanden aanwezig. 
Gezien de  naamgeving 
van het Geelbroek als 
ook de aanwezigheid van 
sterke kwel, zullen de 
voormalige hooilanden 
in het Geelbroek tevens 
uit dergelijke vegetaties 
hebben bestaan.

(Foto: Harm Smeenge)
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winst van de hooilanden dus zo hoog, dat niet alleen 
de energie die het vee kwijt was aan de reis naar het 
Geelbroek werd gecompenseerd, maar er daarnaast 
tevens meer melk en vlees werd geproduceerd.396 
Bij de buurschappen rondom het Geelbroek viel het 
lang niet altijd goed dat er vee van elders op ‘hun’ 
groenlanden werd gehouden. Zo waren er geregeld 
twisten over het recht van overpad en werd het de 
buren van Balloo in 1439 onder meer  verboden om 
met hun vee over de Deurzerbrug te gaan.397 De brug 
was door de marken van Witten en Anreep gebouwd 
om gemakkelijk per voet of  paard en wagen naar 
de Rolder kerk te gaan en zou door de veegang veel 
te zwaar worden belast.398 Vijf  jaar later, in 1444, 
worden de buren van Balloo zelfs beschuldigd van het 
onrechtmatig gebruik van de vruchten (waarschijnlijk 
het hooi) van het groenland in het Geelbroek en 
werd hen verplicht de ‘kosten en schaden’ te vergoeden. 
In hoeverre hier echt sprake was van onrechtmatig 
gebruik is onduidelijk. De buren van Balloo waren 
immers gewaardeeld in de marke van Anreep en 
zouden daardoor in feite dezelfde weiderechten in het 
Geelbroek moeten hebben gehad.399   

Ondanks de van nature hoge kwaliteit van de 
hooilanden, was deze allerminst vanzelfsprekend. 
De beken waren over het algemeen namelijk vrij 
ondiep, waardoor de aanliggende hooilanden al snel 
onder water liepen. In de wintermaanden was dit 
geen probleem. Het beekwater zorgde juist voor een 
toename aan voedingsstoffen die de groei van grazige 
vegetaties in het voorjaar bevorderde.400 Vanwege de 
geringe diepte van de beken, kwam het echter geregeld 
voor dat de hooilanden tevens in het voorjaar en in 
de zomermaanden overstroomd raakten. Hoewel 
deze overstromingen slechts kort van duur waren, 
konden ze een sterke negatieve invloed hebben 
op de groei van de grasmat en de daarbij horende 
hooiopbrengst. Waarschijnlijk was de slechte kwaliteit 
van de hooilanden in de rest van het Drentsche Aa-
gebied ook te wijten aan dergelijke problemen in de 
waterhuishouding. Voor het Geelbroek was er echter 
een extra gevaar, aangezien het overstromingswater 
tegendruk bood aan de kwel, waardoor deze niet meer 
aan het oppervlak kon komen en daardoor de vegetatie 
niet kon voeden. Men was er dan ook sterk bij gebaat 
om de aanwezige ‘diepjes’ in ieder geval open te 
houden voor een optimale waterafvoer. Dat de boeren 
dit nog wel eens lieten afweten, blijkt wel uit een 
buurwillekeur van de marke Witten uit 1556. In deze 
buurwillekeur, die was opgesteld door het klooster 
Mariënkamp, werden de buurgenoten verplicht dat 
‘yder sijn deep sal opsnyden, tweten in Geelebroeck in onse alre 
hoeylant’.401

396 Baaijens et al., 
2012 p. 48

397 Archief Assen, 
regest 46

398 Noomen,1993 p. 99

399 Noomen,1993 p. 99

400 Burny, 1999, p. 111.

401Archief Assen, 
inv. 144.

6.6 De 17e-eeuwse scheidingen van het 
 Geelbroek en de invloed hiervan op het 
 resterende broekbos

Toen graaf  Rennenberg in 1580 als stadhouder van 
de noordelijke gewesten zijn land verraadde en zich 
bij de Spaanse zijde aansloot, veranderde Drenthe 
in een oorlogsgebied.402 Door de belegeringen van 
zowel Staatse als Spaanse troepen, zijn veel van de 
bossen in Drenthe geplunderd en verdwenen. Uit 
deze periode zijn geen archiefstukken over Geelbroek 
bekend, zodat het onduidelijk is in hoeverre het toen 
nog resterende elzenbroekbos was beschadigd. Pas 
nadat Willem Lodewijk in 1594 de Spanjaarden uit 
de noordelijke gewesten verjoeg en daarmee Drenthe 
bevrijdde, keerde de rust enigszins terug in het Drentse 
boerenleven.403 Toen Willem Lodewijk twee jaar later 
het stadhouderschap van de noordelijke gewesten op 
zich nam, veranderde er echter een hoop in bestuurlijk 
opzicht. Een van de meest ingrijpende veranderingen 
was dat Drenthe toetrad tot de Republiek der 
Verenigde Nederlanden en als gevolg daarvan de 
protestantse hervorming werd doorgevoerd.404 Dit 
leidde ertoe dat de gangbare rooms-katholieke religie 
in Drenthe werd afgeschaft en de kloosters werden 
opgeheven. In 1602 viel het doek voor het klooster 
Mariënkamp in Assen, terwijl een jaar later ook de 
abdij Dikninge werd opgeheven.405 De secularisatie 
die hierop volgde, zorgde ervoor dat alle kloosterlijke 
eigendommen, zowel roerend als onroerend goed, 
werden overgedragen aan het landschapsbestuur, de 
Landdag.406 Omdat er nu geen sprake meer was van 
kloostergoederen, was een nieuwe bestuursstructuur 
noodzakelijk. Het provinciale bestuur werd nu 
gevoerd door de Drost en Gedeputeerde Staten, 
terwijl op lokaal niveau de kerspelen en afzonderlijke 
buurschappen het beheer in de marken regelden.407 

In eerste instantie hadden deze bestuurlijke 
veranderingen nauwelijks tot geen invloed op het 
beheer en het gebruik van het Geelbroek. Nog steeds 
werd het overgrote deel gemeenschappelijk gebruikt. 
Omstreeks het midden van de zeventiende eeuw komt 
hier echter verandering in. Zo werden de limieten tussen 
de marken van Halen en Witten in 1641 opgetekend 
en worden er in de periode 1646-1649 afspraken 
gemaakt tussen de marken van Witten en Anreep met 
betrekking tot de grensscheiding van de marken.408 
Hoewel het onduidelijk is wie deze markescheidingen 
heeft geïnitieerd, blijkt hieruit wel dat de marke Witten 
zich een deel van de groenlanden van het Geelbroek 
toe-eigent, zodat de marken Halen en Anreep hier 
geen gebruik meer van mogen maken. Het gedeelte 
tussen Halen en Anreep werd overigens nog wel 
gemeenschappelijk gebruikt, waarin men vasthield 

402 Brandsma & 
Duijvendak, 2005, pp. 
103-104; Van Deursen, 
1985.

403 Ennik, p.19; Van 
Deursen, 1985 pp. 
289-290.

404 Bergsma, 1999, p. 
133; Gras, 2000 p. 68.

405 Bakker, 2000, pp. 
64-66; De Bakker, 
1959, pp. 60-63.

406 Ennik, p. 20; 
Bakker, 2000, pp. 
64-65. Voor meer 
informatie over de 
secularisatie met be-
trekking tot klooster 
Marienkamp, zie 
de Bakker, 1959 pp. 
55-63.

407 Gras, 2000, p. 68.

408 De scheiding tussen 
Halen en Witten uit 
1641 komt voort uit 
informatie uit DA, 
OSA inv. 215. Hier zijn 
echter geen afschriften 
of kaartmateriaal van 
bewaard gebleven. Zie 
DA, OSA inv. 617c voor 
stukken betreffende de 
scheiding tussen Witten 
en Anreep. 
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aan de eerder gemaakte afspraken uit 1559. Deze 
afspraken kwamen tevens voort uit een geschil tussen 
de markegenoten van Halen en Anreep, waarbij Halen 
die van Anreep ervan beschuldigde onrechtmatig een 
stuk groenland in het Geelbroek te hebben ‘begraven’ 
(omgreppeld). Het vonnis stelt de markegenoten van 
Halen in het gelijk, aangezien het Geelbroek volgens 
de scheidsbrieven gezamenlijk moet worden gebruikt 
en Anreep dus niet een deel mag omgreppelen.409 In 
het vonnis wordt dit expliciet genoemd onder punt 
2, waarin de partijen overeenkomen dat men geen 
land zal ‘afgraven’ van de volgens de scheidsbrieven 
gemeenschappelijk te gebruiken gronden. 

Dat deze regels omtrent het gemeenschappelijk 
gebruik halverwege de 17e eeuw nog steeds van 
toepassing waren, blijkt uit een vonnis van de Etstoel 
uit 1646, waarbij de markegenoten van Halen die van 
Amelte en Anreep wederom beschuldigen een stuk 
groenland in het Geelbroek onrechtmatig te hebben 
afgegraven.410 Deze aantijging wordt echter door de 
Etstoel afgewezen. In het vonnis wordt duidelijk 
dat het afgegraven groenland namelijk toebehoort 
aan de Mekelhorst, dat volgens de oorspronkelijke 
scheidsbrieven uit 1474 geheel is overgedragen aan 
de marke Anreep. In 1660 besluiten beide marken 
uiteindelijk om de gemeenschappelijke gronden 
van het Geelbroek alsnog onderling te verdelen en 
daarmee de markegrenzen geheel te sluiten.411 Uit 

datzelfde jaar dateert tevens een (zeer slecht leesbare) 
kaart waarin de grenzen tussen de marke van Witten 
en Anreep definitief  zijn vastgesteld.412 Vanaf  dat 
moment wordt het Geelbroek dus definitief  niet meer 
gemeenschappelijk beheerd, maar kan elke marke de 
toegekende groenlanden naar eigen wens exploiteren.  

Dit betekende echter niet dat alle problemen waren 
opgelost. De markegrens tussen Anreep en Deurze 
bevond zich bijvoorbeeld midden in het broekbos 
van Geelbroek. Dit zorgde in 1663 voor ‘eenige 
differenties (…) aengaende de limites van haere respective 
marcken’, waardoor er nog geen ‘behoorlijcke afwateringe’ 
tussen beide marken aanwezig was en er grote schade 
ontstond bij ‘die groenlands bij ende omtrent Geelbroeck 
gelegen’.413 Men besloot daarop de handen ineen te 
slaan en gezamenlijk een sloot te graven om zowel het 
broekbos als de omliggende groenlanden adequaat te 
kunnen afwateren. In deze overeenkomst is tevens 
vastgesteld dat de gegraven sloot als ‘sceijdssloot’ 
(scheidingsloot) zal gaan dienen, zodat verdere 
twisten over het eigendom in de toekomst worden 
voorkomen. Hoewel hiermee de eigendomskwestie 
weliswaar werd opgelost, bleven de problemen 
omtrent de afwatering van het gebied bestaan. Zo 
blijkt uit een geschil uit 1719 dat de sloot na de 
aanleg in 1663 nooit is onderhouden en als gevolg 
daarvan ‘met het Broek wederom gelijk is geworden’.414 Het 
wegvallen van de waterlossing zorgde ervoor dat het 

409 Archief Dikninge 
inv. 147, regest 399.

410 DA, OSA inv. 671f

411 DA, OSA inv. 216

412 DA, OSA inv. 617c. 
Kaarten bevinden zich 
afzonderlijk in kast 38/4

413 DA, OSA inv. 617d

414 DA, OSA inv. 617g

Aangezien het 
merendeel van de 
beeklopen in het 
Drentsche Aa-gebied 
zeer ondiep was, 
kon het omliggende 
land gemakkelijk 
overstromen indien 
men deze watergang 
niet voldoende open 
hield.

(Foto: Harm Smeenge)
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water als vanouds oppervlakkig afstroomde door het 
broek(bos) en de (groen)landen, waardoor zij bij natte 
zomers ‘nauwelijks gebruukt worden’. Dat er in het stuk 
onderscheid wordt gemaakt tussen het Broek en de 
landen, duidt erop dat er in 1719 in zowel de marke 
Anreep als de marke Deurze nog noemenswaardige 
broekbossen aanwezig waren.415 Daarnaast komt 
in het archiefstuk naar voren dat de helft van de 
Mekelhorst aan de markegenoten van Deurze wordt 
overgedragen. Bij de beschrijving wordt dit deel van de 
horst beschreven als ‘een groot stukke lants, dat ten eenemaal 
met bos is belopen’. Hieruit blijkt dat de oorspronkelijke 
eikenbegroeiing dus deels is gekapt. Het is mogelijk 
dat dit deel is omgezet naar weiland, en misschien 
zelfs overeenkomt met de gronden uit het vonnis van 
1646 dat hierboven is besproken. Door het ontbreken 
van een exacte locatie in dit vonnis is dit echter niet 
met zekerheid te achterhalen. 

Vooralsnog is er vooral stilgestaan bij het gebruik en 
beheer van de hooilanden in het Geelbroek. Naast 
dat de oorspronkelijke elzenbroekbossen nagenoeg 
alle werden omgezet naar hooiland, hebben de 
bewaarde archiefstukken ook allemaal betrekking 
op de groenlanden. Mogelijke bosrestanten worden 
alleen indirect genoemd. Door het ontbreken van 
gedetailleerd kaartmateriaal van de periode vóór 
de 19e eeuw, zijn we echter geheel aangewezen op 
deze archiefstukken om de bosgeschiedenis van het 
Geelbroek te achterhalen. Pas met de komst van 
de Franse kaarten uit 1811 kan er voor het eerst 
een beeld verkregen worden van het historische 
landgebruik. Zoals in paragraaf  6.2 al naar voren 
kwam, was er alleen nog sprake van opgaand bos in 
het zuidoostelijke deel van het Geelbroek, liggend 
in de marken van Anreep, Deurze en Amen. Aan 
de zuidwestelijke grens van de marke Anreep grenst 
deze aan de hooilanden die in de eerder besproken 
kwestie over de te graven sloot tussen Anreep en 
Deurze worden genoemd. Opvallend is het feit dat 
men dus heeft besloten om niet het gehele broekbos 
binnen de marke te ontginnen, maar een deel te 
bewaren. Mogelijk heeft dit bos nog als leverancier 
van brandhout gediend. Dit was vermoedelijk ook de 
reden waarom dit bos in de marken Deurze en Amen 
zelfs geheel bewaard is gebleven. Hierbij heeft zeer 
waarschijnlijk ook meegespeeld dat beide marken 
langs het Amerdiep al over grote hoeveelheden 
groenland beschikten en de noodzaak tot ontginning 
daardoor veel minder groot was.416

Het is echter de vraag in hoeverre het gekarteerde bos 
in 1811 ook daadwerkelijk een gesloten bos was. Er 
werd immers geen onderscheid aangebracht tussen 
verschillende typen bos, enkel tussen opgaand bos, 
moeras of  weiland. Het enige zekere dat hier dus 
gesteld kan worden, is dat het gebied meer kenmerken 
van een bos dan van een moeras vertoonde. Ook 
de Huguenin-kaart van 1828 kan ons hier geen 
duidelijkheid over verschaffen, aangezien bekend is 
dat Huguenin veel topografische gegevens van de 
Franse kaarten kopieerde en in feite dus grotendeels 
het landschap uit 1811 weergaf.417 Het is dan ook niet 
verwonderlijk dat het gekarteerde bosgebied van het 
Geelbroek exact overeenkomt. 

Het resterende broekbos, genaamd het Amerboschstuk, 
was hoe dan ook geen lang leven meer beschoren. De 
functie van brandhout als één van de belangrijkste 
energiebronnen in de huishoudens werd aan het begin 
van de 19e eeuw langzaam overgenomen door het 
gebruik van steenkool.418 Hierdoor verviel het belang 
voor de instandhouding van het broekbos en hadden 
de buren er meer baat bij om deze goede gronden 
om te zetten naar weide en hooiland voor het vee. 
De eerste aanzet hiertoe is tevens op de kaart van 
1811 te zien.419 Op de markegrens tussen Deurze en 
Amen is namelijk, net als op de grens tussen Deurze 
en Anreep, een Ruimsloot ingetekend; een gegraven 
watergang met als doel het omliggende gebied te 
ontwateren. Op de kadastrale kaart van 1832 is goed 
te zien dat deze ontwatering is ingezet om de gronden 
geschikt te maken als groenland (zie figuur 6.9). Zo 
is het gehele broekbos in de marke Amen inmiddels 
omgezet naar hooiland en is het oostelijke deel in de 
marke Deurze tevens verdwenen. Dit laatstgenoemde 
deel is waarschijnlijk in 1829 gekapt, getuigende een 
houtverkopingsadvertentie in de Drentsche courant 
van 1828.420 Hierin wordt vermeld dat in 1829 ‘het 
hout, op wortel staande in het Geelbroek, zijnde een kapbosch, 
groot ruim dertig bunder (hectare) (…) bestaande grotendeels 
uit elzen- en berken-, doch bevattende ook eene aanmerkelijke 
hoeveelheid eikenhout.’ Voor het gedeelte in Amen 
zijn geen advertenties aangetroffen. Dit is op zijn 
minst vreemd te noemen, aangezien het volgens het 
kaartmateriaal om een aanzienlijke hoeveelheid hout 
moet gaan, die de buren nooit in hun eentje nodig 
hebben gehad. Aangezien de kadastrale kaarten van 
1832 een redelijk betrouwbare weergave van het 
landschap laten zien, is het waarschijnlijker dat het 
bosgebied van Amen in 1811 niet bestond uit een 
gesloten bos, maar eerder kenmerken van een halfopen 
parkbos heeft gehad en niet als zodanig is gekarteerd. 
Er zijn echter niet genoeg aanwijzingen om deze 
theorie ook daadwerkelijk te kunnen bevestigen.

415 In het archiefstuk 
wordt gesproken van 
beijde Broeken, het 
Duirser Geelbroek, 
hare helft aan 
derzelver Geelbroek 
etc., waardoor het 
broekbos zich duide-
lijk in beide marken 
bevond.  

416 Vergelijk bij-
voorbeeld het areaal 
in beide marken op 
de Franse kaart van 
1811, blad 9.

417 Waterbolk, 2006, 
p. 101 Waterbolk, H.T. 
2006 Grafheuvels en 
andere archeologische 
monumenten op 
oude topografische 
kaarten van Drenthe. 
In: Nieuwe Drentse 
Volksalmanak, pp. 
97-152

418 Tack et al., p. 126.

419 Op de Franse kaart 
wordt nog niet vermeld 
dat het hier om een 
Ruimsloot gaat, maar 
een vergelijking met de 
topografische kaart uit 
1850 laat zien dat het 
dezelfde sloot betreft.

420 Drentsche 
courant, 11-11-1828 
en 25-11-1828. Ger-
aadpleegd via www.
delpher.nl
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Figuur 6.9:      Wanneer de Franse kaart uit 1811 wordt vergeleken met de kadastrale kaart uit 1832 valt meteen op dat 
het bosareaal drastisch is geslonken. Uit de kadastrale gegevens is op te maken dat het gebied grotendeels is omgezet 
naar groenland. Gezien de onwaarschijnlijkheid van deze grote verandering in een korte tijd, is het niet ondenkbaar 
dat het gekarteerde bos uit 1811 in werkelijkheid al veel opener moet zijn geweest. 

Figuur 6.10:      Hoewel het bosgebied in 1832 nog steeds van enige omvang was, zeker in vergelijking met omliggende 
natuurlijke bosrestanten, was dit areaal slechts een fractie van het vermoedelijke oorspronkelijke areaal. Van dit areaal 
is overigens niet met zekerheid te zeggen of dit ook daadwerkelijk geheel uit bos bestond.
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Naast de hierboven genoemde grotere ingrepen in 
het landschap, zijn de hooilanden in de marke Anreep 
doorgetrokken tot aan de markegrens, waardoor 
ook hier de strook broekbos op enkele plekken na 
is verdwenen. Al deze ingrepen hebben er toe geleid 
dat van het oorspronkelijke, meer dan 1000 hectare 
tellende broekbos, nog slechts 26 hectare resteerde 
omstreeks 1832 (zie figuur 6.10).421 Eerder is al kort 
genoemd dat deze voormalige broekgronden in 
de eerste helft van de 19e eeuw zijn omgezet naar 
hooiland. Het feit dat men nu niet enkel hooiland 
aanlegde op de kwelrijke plekken, maar ook op de iets 
drogere delen, duidt erop dat zij toch nat genoeg waren. 
De reden hiervoor was dat men gebruik maakte van 
een bevloeiingssysteem, waarmee de droger gelegen 
hooilanden werden bevloeid met het mineraalrijke 
kwelwater van elders.422 Als bron gebruikte men onder 
andere het Ronde Veldje, waarbij een ringsloot om 
de dekzandkop werd gegraven waarin het kwelwater 
zich verzamelde. Vanuit deze ringsloot werd het 
water vervolgens verdeeld over de omliggende 
hooilanden.423 Dit aftappen van kwelwater uitte zich in 
de loop der tijd onder meer in een sterke verandering 
van de vegetatie van het Ronde Veldje. Waar hier in 
1811 nog sprake was van een bosvegetatie, zorgde de 
uitdroging en verarming ervoor dat het bos omstreeks 
1832 was gedegradeerd tot heide.

Op de topografisch militaire kaart van 1900 is te zien 
dat ook het laatste broekbosrestant in zijn geheel is 
gekapt en is omgezet naar weiland (zie bijlage VII).424 

Opvallend is dat de eerder aangelegde hooilanden ten 
zuiden van dit bosrestant, weer deels zijn begroeid met 
een bosachtige vegetatie. De onregelmatige structuur 
en afgeronde vormen lijken erop te duiden dat het 
hier een natuurlijke opslag betreft, wat alleen zou 
kunnen voorkomen indien de hooilanden nauwelijks 
of  niet werden beheerd. In het huidige landschap 
resteert er nog een deel van dit broekbos, genaamd het 
Peerdekopsbosje. Door de nabije ligging en de relatief  
korte opeenvolging in de tijd is het mogelijk dat dit 
broekbos genetisch verwant is aan de oorspronkelijke 
broekbosvegetatie.

Bodemboringen in het huidige broekbos hebben 
uitgewezen dat hier een dikke keileemlaag op slechts 
30 cm onder maaiveld aanwezig is, wat erop kan 
duiden dat de voormalige hooilanden mogelijk toch 
te nat waren om goed bewerkt te kunnen worden. 
Baaijens suggereert dat dit gebied mogelijk fungeerde 
als spaarbekken.425 Dit beeld wordt versterkt door 
het veenpakket dat zich op de keileemlaag heeft 
ontwikkeld, wat erop duidt dat dit gebied enige tijd 
onder water stond. Door latere ontwateringen is dit 
veen ingeklonken en veraard, zodat het niet mogelijk 
was om te achterhalen welk type veen dit betrof. Wel is 
duidelijk dat dit veen zich pas heeft ontwikkeld na het 
staken van het hooilandbeheer, omdat het bovenste 
gedeelte van de wortelstokken van de elzenstoven 
door de inklinking zichtbaar is geworden (zie figuur 
6.11). Dit houdt in dat het veen, en daarmee de 
waterstand, vóór de inklinking dus circa 40 cm hoger 
was dan het huidige maaiveld.  

421 GISvergelijking 
tussen vermoede-
lijke oorspronkelijke 
grootte en het restant 
volgens de topgrafisch 
militaire kaart van 
1850, kaartblad 69.

422 Zie Baaijens et 
al 2012 pp. 48-56 
voor meer informatie 
hierover.

423 Baaijens et al. 2012 
p. 49, 54

424 Topkaart 1900, 
kaartbladen 169 en 187.

425 Baaijens et al. 2012 
p. 50

426 Zie ook paragraaf 
3.2 in dit rapport.

Figuur 6.11:      Uit 
de mangrove-achtige 
uitstraling van het ver-
droogde elzenbroekbos 
in het Peerdekopsbosje 
blijkt dat de onderlig-
gende veenlaag in het 
verleden een stuk hoger 
heeft gelegen. 
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6.7  Hoofdlijnen en conclusies

Uit de multidisciplinaire analyse van het 18e- en 
19e-eeuwse bronmateriaal kon de vermoedelijke 
oorspronkelijke grootte van het Geelbroek in 
hoofdlijnen worden achterhaald. Zo leverden de 
archiefstukken informatie over de noordwestelijke 
begrenzing rondom de aldaar gelegen groenlanden, 
kon de oostelijke grens worden bepaald vanuit de 
19e-eeuwse veldnamen en houtverkopingsadvertenties 
en boden de gekarteerde grenssloten op de Huguenin-
kaart inzicht in de zuidelijke en westelijke begrenzing. 
Wanneer al deze gegevens worden samengevoegd 
blijkt het Geelbroek een zeer uitgestrekt gebied te zijn 
geweest, dat grofweg van het gekarteerde bosgebied 
uit de Franse kaarten tot aan het Smilderveen liep en 
daarmee de markegrenzen van Witten, Halen, Anreep, 
Deurze en Amen overschreed.

Het Geelbroek bevind zich in de zogenaamde Kom 
van Assen, een op keileem en potklei gelegen laagte 
met beperkte waterafvoermogelijkheden. Hierdoor 
bleef  het water na een periode van regen veelvuldig 
op de keileemvlakte stagneren en kon grootschalige 
veenvorming optreden. Naast het regenwater 
werd dit veen op verschillende plekken gevoed 
door mineraalrijk grondwater, dat door scheuren 
in de keileem- of  potkleilaag kon opwellen. De 
oorspronkelijke vegetatie in dit natte gebied moeten 
we daarom zien als een menging van het Veldkers-
Elzenbos op de kwelrijke plekken en een Elzenbroek 
of  Berkenbroek op de mesotrofe tot licht oligotrofe 
venen, al zullen er verspreid ook zeggevenen aanwezig 
zijn geweest.

Waarschijnlijk maakten de boeren sinds de stichting van 
de omliggende dorpen al gebruik van het Geelbroek, 
hoewel deze woeste gronden vanaf  944 eigendom 
waren van de bisschop van Utrecht. Om conflicten 
te vermijden mochten de boeren hun gebruiksrechten 
behouden tegen betaling van schuldmudden. Gezien 
boeren uit de verschillende omliggende dorpen van 
het Geelbroek gebruik maakten, werd het gebied 
een compascuum waarbij de gebruiksrechten werden 
gekoppeld aan de waardelen, die aan de aanwezige 
erven waren gekoppeld. Door scheiding, schenking, 
vererving en verkoop konden deze waardelen in de 
loop der tijd verspreid raken over een grote groep 
mensen, waaronder grootgrondbezitters als de 
kloosters Mariënkamp, Dikninge en Bunne alsook de 
buren van Balloo. Al deze rechthebbenden maakten 
ook graag gebruik van het Geelbroek. Door de 
hydrologische situatie leverden de gronden namelijk 
uitstekende hooilanden op, die voor het agrarische 
bedrijf  van groot belang waren. Van het klooster 
Mariënkamp is bekend dat zij een groot deel van haar 
inkomsten uit de vetweiderij verkreeg, via de runderen 
die zij in het Geelbroek lieten grazen. De bewaarde 
archiefstukken over het Geelbroek hebben daarom 
ook nagenoeg alle betrekking op het beheer van de 
hooilanden en niet zo zeer op de bossen. De enige 
concrete aanwijzing hiervoor heeft betrekking op 
het akeren van varkens op de Mekelhorst, een met 
eikenbos begroeide dekzandkop in het zuidoosten van 
het Geelbroek. 

Met het opheffen van de kloosters aan het begin 
van de 17e eeuw kwamen de kloostergoederen in het 
Geelbroek weer terug in bezit bij de marken waarin 
zij lagen. In de loop van de 17e eeuw besluiten de 
marken daarop hun markegrenzen te sluiten, waarmee 
een einde komt aan het gemeenschappelijke gebruik 
van het Geelbroek en ieder zijn deel volgens de eigen 
gangbare willekeuren beheert. Deze willekeuren zijn 
echter niet bewaard gebleven, zodat niet bekend is 
van welke beheervoorschriften men gebruik maakten 
of  hoe het gebied er destijds uit zag. Pas op de 
Franse kaarten van 1811 kan voor het eerst een goed 
topografisch beeld van het gebied worden geschetst. 
Het oorspronkelijke bosgebied is dan al beperkt tot 
het zuidoostelijke deel. In de loop van de 19e eeuw 
zorgen ontginningen tot hooiland en weide ervoor dat 
het bosareaal nog verder afneemt, totdat het gehele 
bosrestant op de topografische kaart omstreeks 1900 
is verdwenen. In het huidige terrein resteren nog enkel 
twee losse bosgebieden, die beide aan het eind van de 
19e eeuw zijn ontstaan. Hoewel zij dus geen restanten 
zijn van het oorspronkelijke broekbos, is het mogelijk 
dat zij wel een genetische verwantschap hebben.    

Over het algemeen werden dergelijke plekken tijdens 
de historische broekontginningen vaak gespaard, 
omdat ze simpelweg te nat waren voor een goede 
hooiproductie. Zij bleven dan als kleine broekbossen 
in de groenlanden achter en dienden veelal als 
gebruiksbossen waar de boeren hun geriefhout 
vandaan konden halen.426 Omdat de bossen door de 
hoge grondwaterstand nauwelijks toegankelijk waren, 
werden zij vaak zeer extensief  als hakhoutbos beheerd. 
Het is goed mogelijk dat het broekbosrestant in het 
Geelbroek tevens een dergelijke functie heeft bekleed. 
In dit broekbos worden namelijk doorgegroeide, 
slecht ontwikkelde elzenhakhoutstoven afgewisseld 
met elzen met een normale groei. Dit impliceert dat 
niet alle bomen als hakhout werden geëxploiteerd. 
Daarnaast gebeurde dit daar waar dit wel het geval was 
in een dusdanige extensieve vorm, dat er geen goede 
hakhoutstoof  tot ontwikkeling kon komen. 
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7.1 Hoofdlijnen en conclusies

Verspreiding van de gebruiksbossen bij aanvang van de Late 
Middeleeuwen
Voor het achterhalen van de verspreiding van 
de gebruiksbossen is gebruik gemaakt van een 
interdisciplinaire aanpak, waarbij is gekeken naar 
indicaties uit het bodemarchief, veld- en plaatsnamen, 
historische kaarten en verspreidingsgegevens 
van planten die als oud bos-indicatorsoort zijn 
aangemerkt. Elke vakdiscipline heeft hierbij zijn eigen 
gefragmenteerde aanwijzingen voor de aanwezigheid 
van historische boslocaties geleverd. Concluderend 
kan worden gesteld dat met name de zandige 
veengronden langs de middenloop in de stroomdalen 
nog volop bebost moeten zijn geweest. Ook de 
kwelgevoede bovenlopen bestonden waarschijnlijk 
nog uit een broekbosvegetatie. Blijkbaar was de 
aanwezigheid van bos goed te combineren met het 
landgebruik, waardoor er geen directe aanleiding was 
om het broekbos te ontginnen.

Een ander verhaal waren de hogere zandgronden. De 
sterke en redelijk sterke aanwijzingen voor historische 
boslocaties bestonden vooral uit versnipperde 
bosgebieden die veelal in de omgeving van de 
dorpen waren gelegen. Het is echter niet uit te sluiten 
dat het werkelijke aantal boslocaties op de hogere 
zandgronden veel omvangrijker is geweest, gezien 
het grote areaal aan sterk lemige veldpodzolgronden 
waar het in een eerder stadium gekapte bos zich 
mogelijk nog kon herstellen. Dat deze gronden in 
de analyse enkel als zwakke aanwijzingen naar voren 
komen, wordt voor een groot deel veroorzaakt door 
de afwezigheid van bostoponiemen op deze plekken. 
Het feit dat op de veldpodzolgronden in de 18e en 
19e eeuw veelal uitgestrekte heidevelden lagen en 
men deze gebieden destijds met het toponiem veld 
aanduidde, zou hier een verklaring voor kunnen zijn. 
Eventuele oudere aanwezige bostoponiemen zouden 
met deze naamsverandering namelijk verloren zijn 
gegaan.

Landschappelijke ligging en gebruik van de middeleeuwse 
bossen in de stroomdalen
De bossen in de stroomdalen moeten niet worden 
gezien als een monotoon elzenbroekbos. Hoewel het 
merendeel van deze stroomdalen door de aanwezige 
veenlaag uit een dergelijk mesotroof  elzenbroekbos 
heeft bestaan, is er met name aan de randen van de 
stroomdalen een veel sterkere variatie geweest. Uit 
analyse van de broeken blijkt dat zij zich ook niet 
beperken tot de venige broekbossen, maar tevens 
op de zandgronden langs de stroomdalflanken 
kunnen voorkomen en zelfs tot buiten het 
stroomdal kunnen reiken. In feite zullen de broeken 
daardoor hebben bestaan uit een menging van 
elzenbroekbos in de lage gedeelten, een Vogelkers-
Essenbos op de zandige plekken en een Berken-
Zomereikenbos op de hogere stroomdalflanken. 
Deze stroomdalbossen werden hoofdzakelijk 
gebruikt als beweidingsbos en als houtleverancier. 
Hierbij zullen de zandige beekdalgronden vooral 
hebben gediend als beweidingsgrond en zal het 
elzenbroekbos in hakhoutbeheer zijn genomen. Deze 
laatstgenoemde bossen waren ook veelal te venig 
om als beweidingsbos in gebruik te nemen. Gezien 
de functie van de stroomdalbossen zal het zandige 
deel door de bosbeweiding veelal hebben bestaan uit 
een complex van grasland, struweel en bos, terwijl 
de venige elzenbroekbossen een meer gesloten 
boskarakter hadden. 

Het gemeenschappelijke gebruik en de functie van de 
stroomdalbossen was of  gericht op de aanwezigheid 
van bos (hakhout) of  er prima mee te combineren 
(bosbeweiding). Hierdoor konden de bossen zich 
tot in de 17e eeuw uitstekend handhaven en zullen 
deze gronden destijds nog volop een bosvegetatie 
hebben gedragen. In de loop van de 17e eeuw werden 
de stroomdalbossen meer in particulier gebruik 
genomen (groenlandscheidingen) en werd een groot 
deel van de bosvegetatie omgezet in hooiland en 

7. Synthese
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weide. De meest natte en venige plekken bleven veelal 
van ontginning bespaard. Deze gebieden waren ook 
nauwelijks toegankelijk, zodat zij alleen zeer extensief  
in hakhoutbeheer genomen konden worden en 
hoofdzakelijk voor het leveren van rijshout werden 
gebruikt. Vanwege de lange uitlopers die door dit 
extensieve gebruik ontstonden, werden deze gebieden 
mogelijk aangeduid met stok. Er zijn slechts enkele 
veldnamen met stok aangetroffen in en rondom het 
Drentsche Aa-gebied. Al deze gebieden waren in 
1811 reeds omgezet naar hooi- en weiland. Het is 
echter niet ondenkbaar dat de destijds resterende 
stroomdalbossen tevens uit dergelijke stokken 
bestonden. 

Een geheel ander bostype dat in de stroomdalen 
kon worden aangetroffen, bevond zich op de droge 
dekzandkoppen die nog boven het omliggende 
moerassige en venige gebied uitstaken. De met bos 
begroeide dekzandkoppen werden horsten genoemd. 
Door haar droge karakter bestond deze bosvegetatie 
op de dekzandkoppen veelal uit een droog Berken-
Zomereikenbos, dat op de flanken via de overgang van 
het Elzen-Eikenbos in het laaggelegen Elzenbroekbos 
overliep. Met name het droge eikenbos werd door 
de toenmalige boeren gebruikt, om hier de varkens 
zich tegoed te laten doen aan de gevallen mast. 
Door verwering en erosie werd het oorspronkelijke 

hoogteverschil tussen de dekzandkoppen en het 
omliggende stroomdal enigszins genivelleerd, 
waarna de bosbegroeiing in de loop van de tijd werd 
gekapt en het gebied deel begon uit te maken van de 
omliggende agrarische gronden. Op de plekken waar 
de dekzandkoppen zich nog wel duidelijk aftekenden 
van de omgeving kon de bosvegetatie zich nog 
geruime tijd handhaven, in sommige gevallen zelfs tot 
in het hedendaagse landschap. 

Landschappelijke ligging en gebruik van de middeleeuwse 
bossen op de hogere zandgronden
In grote lijnen zijn de middeleeuwse bossen op 
de hogere zandgronden onder te verdelen in twee 
typen: de opgaande, dichte bossen op de sterk 
lemige zandgronden en de wat meer open bossen 
op de leemarme zandgronden. Op de sterk lemige 
gronden moet de bosvegetatie worden gezien als 
een Wintereiken-Beukenbos, dat zich na kap relatief  
gemakkelijk kon herstellen. Het waren dan ook deze 
bossen die voor het timmerhout moesten zorgen 
en derhalve tot de holten werden gerekend. Naast de 
zware, opgaande bomen, werd ook de struiklaag in 
de vorm van sprokkelhout veelvuldig gekapt. Ook 
leverden de holten het voer voor de varkens in de 
vorm van mast en werd de strooisellaag geraapt om 
als voedingsstoffen voor de akkers te dienen. Al deze 
extra gebruiksvormen leidden ertoe dat het bos zich 

Het bosgebruik in de 
stroomdalen kan globaal 
in drie zones worden 
onderverdeeld. De laagste 
plekken met broekbos wa-
ren zeer nat en nauwelijks 
toegankelijk. Zij werden 
zeer extensief beheerd als 
hakhout voor het winnen 
van rijshout en boeren-
geriefhout. De zandige 
broekbossen konden door 
hun toegankelijkheid 
in de zomermaanden 
goed worden benut als 
beweidingsgrond. Deze 
beweiding kon daarnaast 
gecombineerd worden met 
het gebruik als hakhout. 
De hogere dekzandkop-
pen werden hoofdzakelijk 
benut door hier in het 
najaar de varkens te laten 
akeren.

(Illustratie: Ravenna Moritz)
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soms moeizaam kon verjongen (verdwijnen mast) of  
deels uitgeput raakte (verdwijnen voedingsstoffen uit 
strooisellaag). De grootste bedreiging voor de holten 
kwam echter door het belang van nieuwe akkers. De 
rijke gronden van de holten boden namelijk uitstekende 
akkergronden en niet zelden werd het belang van 
akkers boven het belang van houtleverancier gezet. 
In de loop van de middeleeuwen en in de historische 
tijd verdwenen hierdoor grote delen van de holten ten 
behoeve van de aanleg van akkers. Waar de akkers aan 
de ene kant het bosareaal deden slinken, gebeurde 
hetzelfde aan de andere kant door schapenbegrazing. 
De schapen die op het achterliggende heideterrein 
graasden, zochten namelijk tevens de achterste delen 
van het holt op, aangezien de vegetatie hier smakelijker 
was. Deze begrazingsdruk zorgde voor de vorming 
van eikenclusters, die strubben werden genoemd. Deze 
strubben zijn in bodemkundig opzicht dan ook sterk 
gekoppeld aan de holten. Op de Franse kaarten van 
1811 en op de historische kaarten uit 1850 en 1900 
is deze structuur van es-holt-strubben-heide bij de 
meeste dorpen wel zichtbaar. 

De leemarme zandgronden leverden in vergelijking 
met de leemrijke gronden kwalitatief  slechtere 
bomen en konden daardoor nauwelijks als 
houtleverancier dienen. De bosvegetatie diende 
daardoor hoofdzakelijk als beweidingsbos voor 
het vee. Door het lage leemgehalte konden deze 
bossen zich echter amper herstellen, waardoor deze 
door de begrazingsdruk steeds opener en grasrijker 
werd. Dergelijke open en grasrijke bossen werden 
als loo bestempeld. Het merendeel van de loo-bossen 
was in de loop van de middeleeuwen al verdwenen, 
aangezien zij gemakkelijk te ontginnen waren en 
geschikte akkergronden opleverden. De leemarme 
bossen die niet werden ontgonnen degradeerden door 
de begrazingsdruk veelal in heideterreinen. Alleen 
de beweidingsbossen op zwaklemige gronden, die 
daarnaast relatief  ver van de dorpen aflagen, konden 
zich ook na de middeleeuwen nog handhaven. Deze 
bossen zullen waarschijnlijk uit een arm en open 
Berken-Zomereikenbos hebben bestaan. Op het 
historische kaartmateriaal bestonden geen van de 
aangetroffen loo-bossen nog uit bos, maar waren ze 
alle alsnog gedegradeerd tot heide. 

7.2 Terugkoppeling naar theoretisch kader

Aan het begin van deze rapportage is gesteld dat de 
Tragedy of  the Commons van Hardin als verklaringsmodel 
zou dienen voor de sterke achteruitgang van het 
bosareaal vanaf  de Late middeleeuwen. Gedurende 
dit rapport is naar voren gekomen dat het te ver voert 
om het verdwijnen van het bos geheel toe te schrijven 
aan het overtreden van de gemeenschappelijke regels, 
maar dat dit toch zeker een rol heeft gespeeld. Hierbij 
is een duidelijke tweedeling te zien tussen de bossen 
in de stroomdalen en de bossen van de hogere 
zandgronden. In de stroomdalen konden de bossen 
zich immers tot ver in de historische tijd handhaven en 
zijn ze pas op grote schaal verdwenen toen men van 
gemeenschappelijk gebruik overging naar particulier 
gebruik. Wat betreft het hakhoutbeheer was er ook 
geen reden tot het overtreden van de regels. Men zal 
in principe alleen de regels overtreden om zo snel 
mogelijk een grote houtvoorraad te hebben. De els 
heeft echter een uitstekend uitstoelingsvermogen, 
waardoor een relatief  snelle kap niet alleen mogelijk, 
maar ook zelfs gewenst was. Wel vonden er 
overtredingen plaats met betrekking tot de beweiding 
van de stroomdalbossen. Veelal ging dit echter niet 
om het stiekem vermeerderen van het aantal stuks vee 
zoals Hardin schetst, maar om het bewust uitsluiten 
van mensen terwijl ze er wel recht op hadden. Alleen 
bij Eext en Zuidlaren zijn aanwijzingen gevonden 
dat men meer vee liet grazen dan de regels hadden 
voorgeschreven, maar hier zijn geen bewijzen voor 
aangeleverd om dit te kunnen bevestigen. Met 
betrekking tot de stroomdalbossen kunnen we daarom 
concluderen dat de theorie van Hardin niet opgaat 
en men prima in staat was om deze naar behoren te 
beheren en in stand te houden. 

Een geheel ander verhaal zijn de opgaande 
plateaubossen op de hogere zandgronden. Vooral met 
betrekking tot het kappen van hout, in allerlei soorten 
en maten, komen veelvuldig overtredingen van de 
regels naar voren. Deze continue overtredingen 
leidden op een gegeven moment zelfs tot algehele 
verbodsbepalingen en rechtszaken waarbij men onder 
eed moest verklaren niet onrechtmatig hout te hebben 
gekapt. Ook het feit dat men op verschillende plekken 
genoodzaakt was om eikentelgen te planten om het 
bos in stand te kunnen houden, duidt erop dat men 
niet in staat was om het bos op een gereguleerde 
manier te beheren. 
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In mijn optiek moeten we het verdwijnen van de 
historische bossen echter vooral zien als een bewuste 
keuze, aangezien het merendeel van deze bossen 
pas is verdwenen toen men deze bewust besloot 
te ontginnen. Hierbij is er ongetwijfeld een goede 
afweging gemaakt van het economisch belang en is 
men vaak tot de conclusie gekomen dat het vergroten 
van het landbouwbedrijf  (in de vorm van akker of  
groenland) meer opleverde dan de instandhouding 
van het bosareaal. Ook mag niet uit het oog worden 
verloren dat het verlies aan brandhout uit de holten 
ruimschoots werd gecompenseerd door de vele 
kilometers aan houtsingels en houtwallen in de 
stroomdalen en turf  een steeds belangrijker wordende 
rol als brandstof  ging spelen. 

Wel heeft het niet naleven van de gemeenschappelijke 
regels ongetwijfeld geleid tot een aantasting van de 
bosopstand. Ook laksheid, zoals bij de vorming van de 
strubben, heeft hier een rol gespeeld, net als externe 
factoren als de Tachtigjarige Oorlog en aanvullende 
functies zoals het akeren van de varkens en het rapen 
van de strooisellaag Het is dan ook maar de vraag 
of  het bos met een strenge naleving van de regels 
uiteindelijk niet alsnog degradeerde. 

7.3 Mogelijkheden voor vervolgonderzoek

Paleobotanisch onderzoek
In dit onderzoek zijn de bosvegetaties hoofdzakelijk 
achterhaald door middel van hun natuurlijke 
standplaats. In de vegetatiekunde kan de 
oorspronkelijke vegetatie vanuit de standplaats 
inmiddels vrij nauwkeurig worden bepaald, zodat het 
aannemelijk is dat de besproken bosvegetaties hier 
ook daadwerkelijk hebben gestaan. Binnen dergelijke 
bostypen kan echter veel variatie optreden, waar de 
algemene beschrijving niet altijd recht aan doet. Om 
meer zekerheid te hebben over de oorspronkelijke 
begroeiing, kan aanvullend paleobotanisch onderzoek 
uitkomst bieden. In het Drentsche Aa-gebied is nog 
zeer weinig paleobotanisch onderzoek uitgevoerd, 
zodat hier in mijn ogen nog veel winst te behalen 
valt. Met name op de plekken waar nu nog een 
dikke, humeuze bosbodem aanwezig is, alsmede op 
enkele venige plekken in de beekdalen, kan dergelijk 
paleobotanisch onderzoek meer informatie geven. 
In hoeverre is het bosgebruik van de holten terug te 
zien in de bosvegetatie door de eeuwen heen? En in 
hoeverre waren de elzenbroekbossen dicht begroeid, 
of  waren hier tevens grazige plekken aanwezig? Door 
dergelijke vragen te beantwoorden kan paleobotanisch 
onderzoek bijdragen om het effect van het historische 
bosgebruik op de toenmalige vegetatie scherper te 

stellen.
Aanvullende detailstudies binnen het Drentsche Aa-gebied
In dit onderzoek heb ik door verschillende 
omstandigheden slechts één case-studie kunnen 
uitvoeren om de besproken theorie over de 
bosgeschiedenis van het Drentsche Aa-gebied te 
toetsen. In het geval van het Geelbroek klopt deze 
met de globale bosgeschiedenis van de stroomdalen. 
Het is echter aannemelijk dat deze bosgeschiedenis 
plaatselijk zal verschillen. Ook zijn er tot op heden nog 
zeer weinig studies naar afzonderlijke gebruiksbossen. 
In hoeverre is het bosgebruik van de natte holten te 
vergelijken met de droge holten of  de broeken? En 
wanneer zijn de laatste loo’s uit het Drentsche Aa-gebied 
verdwenen? Duidt de veldnaam stok ook daadwerkelijk 
op hakhoutbossen voor rijshout? En behoren de 
stroomdalbossen uit 1811 tot deze bossen? Hoewel 
de boshistorie met dergelijk aanvullend onderzoek 
op verschillende punten ongetwijfeld verscherpt kan 
worden, blijft het lastig om daadwerkelijk onderzoek 
te kunnen uitvoeren. Om concrete verbanden en 
conclusies te kunnen trekken, moet er wel voldoende 
archiefmateriaal voorhanden zijn. In de behandelde 
archiefstukken zijn dergelijke aanwijzingen immers 
niet aangetroffen.
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Geraadpleegde archiefstukken
Drents Archief  (DA)

     Toegangsnummer 0001 Oude Staten Archieven 

 Inventarisnummer 215  Limiten Hyken, Halen, Witten, Seyen, Anreep 

 Inventarisnummer 216  Commissie van Drost en Gedeputeerden op de heeren Van Echten en Selback tot bijwoning, ten overstaan van de  
    rentmeesters van Dikninge en Assen, van de scheiding tusschen Anreep en Halen

 Inventarisnummer 235  Kaart van de marke van Witten, met omgelegen gronden en een gedeelte van ‘t ‘Cloosterveensche Hooftdiep’

 Inventarisnummer 617c  Stukken betreffende een geschil tussen de rentmeester, optredende voor de meiers van Witten en de    
    markegenoten van Anreep en Amelte over de grensscheiding van de marken

 Inventarisnummer 617d Overeenkomst tussen de markegenoten van Anreep en Deurze over het graven van een sloot in het Geelbroek

 Inventarisnummer 617g  Overeenkomst tussen de markegenoten van Deurze en Nijlande enerzijds en die van Anreep en Amelte 
    anderzijds ter beslechting van de geschillen over een in 1663 gegraven sloot

 Inventarisnummer 671f   Vonnis van de Etstoel inzake een vordering van de renteesters van Dikninge en Assen, als markegenoten van 
    Halen, tegen de markegenoten van Amelte en Anreep tot schadevergoeding en herstelling van de afgraving van een  
    stuk groenland bij het Geelbroek; afschrift

 Inventarisnummer 845  Registers, staten en kaarten, opgemaakt door of  voor de commissie van 1642 en opgaven voor en 
    bezwaarschriften tegen den aanslag in de grondschatting, ingekomen bij Drost en Gedeputeerden en de commissie, 
    kerspelsgewijze opgemaakt en bijeengevoegd



    Toegangsnummer 0439 Abdij Assen
 
 Inventarisnummer 80  Johan van Haefften, landcommandeur der Duitsche orde balie van Vtrecht, bekrachtigt voor buren te Witten de  
    ruiling tusschen den commandeur te Bunnen en de abdij van Assen van het door de buren van Witten aan den  
    commandeur toegewezen land op Gheelbroeck in de Witter marke (…)

 Inventarisnummer 135  Berent van Munster heer te  Runenn en Coenraet de Vos van Steenwyck verklaren -, als scheidslieden in het   
                 geschil tusschen de abdijen te Dycknynghe en te Assenn over een stuk broekland in Gelebroeck, tot nu toe 
                 in gebruik  bij de meiers van Haelenn, van Huysloe en van Ypganck (…)

 Inventarisnummer 144  Eelteke Roltemans abdis te Assen en de buren van Wijtten ‘verwilkoeren’ verschillende bepalingen over het 
    gebruik van den esch en de buurmarke, het onderhoud en den schonw der wegen en wateren in Geelebroeck en bij 
    het dorp, het houden van een jaarlijkschen ‘dinghesdach’ en het houden van beesten en schapen

 
Toegangsnummer 0440 Abdij Dikninge
 
 Inventarisnummer 55  Scheidsrechterlijke markescheiding tusschen Halen en Anreep

 Inventarisnummer 147  Scheidsrechterlijke uitspraak tusschen de geërfden in Anreep en die in Halen over de vraag, of  een door   
    eerstgenoemden begraven stuk hooiland behoort tot het Geelbroek

 Inventarisnummer 218  Stukken betreffende het door den abt, als door den bisschop van Utrecht gedelegeerd rechter, verrichte in het   
    geschil tusschen de abdij te Assen met de commanderij der Duitsche orde te Bunne en de buren van Ballo over den  
    eigendom van het Geelbroek

Toegangsnummer 0583 Collectie Gratama

 Inventarisnummer 402  (Mr. L.) Oldenhuis Gratama. Assen, ontstaan en opkomst, naamsoorsprong

Toegangsnummer 0903 Veldnamencollectie Wieringa
 
 Inventarisnummer 393  met nummer 09 21, met opschrift: Anlo, locatie: Anloo tussen Gagelveen en Kniphorstbos; schaal 1:10.000;  
    veldnamen met pen opgetekend 
  
 Inventarisnummer 394  met nummer 09 31; opschrift: Annen; locatie: Annen en ten oosten van Annen, tot Annermoeras en   
    Duunsche Landen; schaal 1:10.000; veldnamen met potlood opgetekend
  
 Inventarisnummer 396  met nummer 09 41; opschrift: Eekst; locatie Galgwanderveen, Eext en Het Zwanemeer; schaal 1:10.000; 
    veldnamen met potlood genoteerd op het kaartje en met pen veldnamen aangebracht op het karton

 Inventarisnummer 397  met nummer 09 42; opschrift: Eekst; locatie: ten zuiden van Eext, Schaapsvolte, Molenveen; schaal 1:10.000;  
    veldnamen met potlood genoteerd



 Inventarisnummer 400  met nummer 09 51; opschrift: Gasteren N; locatie: Gasteren, Burgvallen, Oudemolensche diep; schaal 1:10.000;  
    veldnamen met potlood aangebracht, notities (persoonsnamen) op het karton met pen

 Inventarisnummer 401  met nummer 09 52; opschrift: Gasteren Z; locatie: ten zuiden van Gasteren, Gasterensche Diep, Gastersche Holt  
    tot de Anlooërweg; schaal 1:10.000; veldnamen met potlood aangebracht, notities (veldnaamvarianten) op het  
    karton met pen aangebracht

 Inventarisnummer 402  met nummer 09 61; opschrift: Schipb., Schipborg, Bork; locatie: Schipborgsche Diep, Schipborg en De   
    Strubben; schaal 1:10.000; veldnamen met potlood aangebracht op de kaart en met pen op het karton; notities  
    (persoonsnamen) op het karton met pen

 Inventarisnummer 403  met nummer 09 62; opschrift: Schipborg-N; locatie: ten noorden van Schipborg, tussen het Westerdiep en de   
    grens met de gemeente Zuidlaren; schaal 1:10.000; veldnamen met potlood aangebracht, notities (persoonsnamen)  
    op het karton met pen

 Inventarisnummer 404  met nummer 09 63; opschrift: Schipb., Schipborg-Z; locatie: Anlooër diepje, Schipborgsche Diep, boerderij 
    ‘De Schipborg’; schaal 1:10.000; veldnamen met potlood aangebracht; met pen enkele notities op het karton 
    geschreven

 Inventarisnummer 414  met betrekking tot Anderen, met de titel ‘Veldnamen Anderen via kaart Stiksma’, inclusief  een kleurenfoto  
    met een kaartje van Anderen met veldnamen

 Inventarisnummer 419  met nummer 07 12; geen opschrift; locatie: oostelijk Assen,  Valkenstijn, Amelte, begrensd door Anreeperdiep en  
    Deurzerdiep; schaal 1:10.000; veldnamen met potlood aangebracht; veel notities, verwijzingen en verklaringen 
    naast de kaart op het karton

 Inventarisnummer 420  met nummer 07 11; opschrift: Anreep; locatie: Anreep, Geelbroek,  Boeijenoord, Anreeperdiep, Deurzerdiep;  
    schaal 1:10.000; veldnamen met potlood genoteerd

 Inventarisnummer 422  met nummer 07 31; geen opschrift; locatie: Loon, Loonerdiep, Broekstukken, Looneresch, Binnenveld; schaal 
    1:10.000; veldnamen met potlood aangebracht; veel notities aan beide zijden (onder andere persoonsnamen, veldna
    men en verwijzingen naar een ruilverkavelingskaart) 

 Inventarisnummer 426  met nummer 07 51; geen opschrift; locatie: Witten, Witterholt, Paaschkamp; schaal 1:10.000; veldnamen met 
    potlood aangebracht
  
 Inventarisnummer 427  met nummer 07 52; opschrift (op achterzijde): De Haar; locatie: De Haar, Ossebroeken, Graswijk, 
    Witterdiep; schaal 1:10.000; veldnamen met potlood, enkele notities met pen op de kaart en verder naast de kaart

 Inventarisnummer 441  bestaande uit lijsten met veldnamen; een boekje, krantenartikelen, krantenadvertenties, (kopieën van) 
    kaarten en overige aantekeningen met betrekking tot (het gebied van de marke) Anreep
  
 Inventarisnummer 443  bestaande uit lijsten met veldnamen; een boekje, krantenartikelen, krantenadvertenties, (kopieën van) 
    kaarten, correspondentie en overige aantekeningen met betrekking tot (het gebied van de marke) Anreep

 Inventarisnummer 560  Documentatie met betrekking tot Gasselte, bestaande uit onder andere lijsten met veldnamen (met en zonder 
    kadastrale perceelsnummers), een artikel uit het Provinciaal Maadblad Drenthe over Gasselternijveen, 
    krantenadvertenties aangaande perceelsverkoop, veldnamen (…)



 Inventarisnummer 561  met nummer 10 11; opschrift: Gieten; locatie: Gieten, Zwart Hul, Varik, Bonnen, Bonnerveld; schaal   
    1:10.000; veldnamen met potlood aangebracht, aantekeningen met pen op het karton, tevens aantekeningen 
    (veldnamen, persoonsnamen, afkortingen) op de achterzijde
  
 Inventarisnummer 573  met betrekking tot het gebied van de gemeente Gieten, bestaande uit onder meer lijsten met veldnamen (onder andere 
    gedateerd 1641, 1807 en 1880), het boekje ‘Namen in en rond Gieten’ (zowel eerste, tweede als derde uitgave),  
    kopieën van grondschattingskaarten (inclusief  extra met potlood ingevulde veldnamen)  (…)

 Inventarisnummer 575  met betrekking tot (het gebied van de marke) Gieten, bestaande uit onder andere lijsten met veldnamen, 
    krantenknipsels en gekopieerde kaartjes

 Inventarisnummer 657  met nummer 06 11; geen opschrift; locatie: Balloo, Ballooëresch, Kampsheide, Loonerdiep; schaal 1:10.000;   
    veldnamen met potlood aangebracht

 Inventarisnummer 658  met nummer 06 21; opschrift: Deurze: locatie Deurze, Deurzersesch; schaal 1:10.000; veldnamen met   
    potlood en rode pen aangebracht

 Inventarisnummer 659  met nummer 06 22; opschrift: Eleveld; locatie: Eleveld, Geelbroek, Ruimsloot, Amerdiep; schaal 1:10.000;  
    veldnamen met rode pen aangebracht

 Inventarisnummer 675  met betrekking tot (het gebied van de marke) Amen, bestaande uit onder andere kopieën van 
    grondschattingskaarten, een schrift met opschrift ‘Kb 12 Amen’ (met veel gesorteerde veldnamen van dit 
    kaartblad) en diverse lijsten met veldnamen (ongedateerd en gedateerd onder andere 1645, 1750, 1807, 1850 en 
    19..) (…)

 Inventarisnummer 676  met betrekking tot (het gebied van de marke) Balloo, bestaande uit onder andere kopieën van   
    grondschattingskaarten en diverse lijsten met veldnamen (ongedateerd en gedateerd onder andere 1650 en 1807),  
    enkele krantenknipsels en kaartjes met genoteerde veldnamen en een folder van het Drents Landschap over 
    natuurgebied Kampsheide

 Inventarisnummer 677  met betrekking tot (het gebied van de marke) Deurze, bestaande uit bestaande uit onder andere kopieën   
    van grondschattingskaarten en enkele lijsten met veldnamen

 Inventarisnummer 678  met betrekking tot (het gebied van de marke) Deurze, bestaande uit bestaande uit onder andere kopieën  
    van grondschattingskaarten en enkele lijsten met veldnamen, krantenadvertenties, krantenartikelen en enkele 
    kaartjes met genoteerde veldnamen
 
 Inventarisnummer 679  met betrekking tot (het gebied van de marke) Nijlande, bestaande uit bestaande uit onder andere kopieën   
    van grondschattingskaarten en enkele lijsten met veldnamen

 Inventarisnummer 680  met betrekking tot (het gebied van de marke) Rolde, bestaande uit onder andere kopieën van    
    grondschattingskaarten en diverse lijsten met veldnamen (ongedateerd en gedateerd onder andere 1650 en 1807), 
    enkele krantenknipsels en fragmenten van papieren kaartjes (…)

 Inventarisnummer 681 met betrekking tot (het gebied van de marke) Schoonloo, bestaande uit onder andere kopieën van  
    grondschattingskaarten, diverse lijsten met veldnamen en notities, enkele krantenadvertenties en krantenartikelen

 Inventarisnummer 754  met nummer 04 51; opschrift: Taarlo; locatie: oostelijk van het Noord-Willemskanaal, Taarlo, Oudemolen, 
    Taarlosche Diep, Oudemolensche Diep; schaal 1:10.000; veldnamen met pen ingevuld; oorspronkelijke 
    veldnaamnotities in potlood zijn uitgegumd; notities naast de kaart
 



 Inventarisnummer 755  met nummer 04 61; opschriften: Tinaarlo, Tin; locatie: Tynaarloo (tussen het Noord Willemskanaal en de 
    spoorlijn),  Westeresch, Grijze Steen, Spiekhullen; schaal 1:10.000; veldnamen met potlood; notities naast de 
    kaart en op de achterzijde van het karton
 
 Inventarisnummer 756  met nummer 04 62; opschrift: Tinaalro-Z; locatie: Eischenbroekveld, ten zuiden van Tynaarlo, ten westen van 
    Zeegserloopje en Eischenbroeksche Loop; schaal 1:10.000 ; veldnamen met potlood ingevuld

 Inventarisnummer 757  met nummer 04 63; opschrift: Tinaarlo-O; locatie: Osbroeken, Zwijnmaden, en Kogelbergsveen, ten oosten van 
    Tynaarlo, tussen spoorbaan en Schipborgsche Diep plus Westerdiep; schaal 1:10.000; veldnamen met potlood 
    aangebracht; met notities naast de kaart

 Inventarisnummer 758  met nummer 04 71; opschrift: Vries; locatie: Vries, (ten oosten van Masloot, ten westen van Tynaarlo); schaal 
    1:10.000; veldnamen met potlood en pen; notities (veldnamen, persoonsnamen, verwijzingen (SA, JKP, ‘Kaarten 
    Kraai’, hunebedden)) op het karton naast de kaart en op de achterzijde

 Inventarisnummer 759  met nummer 04 81; opschrift: Zeegse; locatie: Zeegse, tussen Zeegser loopje en Schipborgsche diep; schaal 
    1:10.000; veldnamen met potlood en pen op kaart en verwijzingen naar ‘DA’ en ‘DAL’

 Inventarisnummer 793  met betrekking tot (het gebied van de marke(n)) Taarlo (en Oudemolen), bestaande uit onder andere lijsten met 
    veldnamen, een stuk kaartblad met veldnamen, een artikel, kopieën van gefotokopieerde minuutplans

 Inventarisnummer 794  met betrekking tot (het gebied van de marke) Vries, bestaande uit twee gekopieerde fragmenten van veldkaartjes en 
    een brief  

 Inventarisnummer 836  met nummer 08 11; opschrift Z.laren-Z; locatie zuidelijk Zuidlaren, Winkelakkers, Dennenoord; schaal 
    1:10.000; veldnamen met potlood; notitie met pen op het karton

 Inventarisnummer 862  met nummer 08 ½ 2; opschrift: Z.laren-N; veldnamen in potlood; notitie met pen op karton

 Inventarisnummer 863  met nummer 08 13; geen opschrift; locatie de Akkers, Branten, Koeslatten



Overige geraadpleegde bronnen
    Geraadpleegde kaarten en atlassen

 Grote Historische Atlas van Nederland, schaal 1:50.000, 2 Noord-Nederland 1851-1855, Wolters-Noordhoff  Atlasprodukties, 
 Groningen

 Grote Historische topografische Atlas ± 1898/1928, schaal 1:25.000, Drenthe, Uitgeverij Nieuwland, Tilburg

 Topografische Atlas van Nederland 2004, schaal 1:25.000, Drenthe, ANWB

 Kadastrale kaarten 1832 (shapefile), Rijksuniversiteit Groningen

 Jonge van Ellemeet, B.M. de, 1920 Marken in Drenthe, Westerwolde, etc. schaal 1:100.000. Uit: Beekman, A.A. Geschiedkundige Atlas 
 van Nederland, Den Haag

    Websites:

 http://www.drentscheaa.nl/document/nieuwsarchief/drentsche-aa-dvd-ode-an-de-ao-.xml?land=nl

 http://www.edward-wells.nl/catalogus/index.php?categoryID=1&productID=2157

 http://dpc.uba.uva.nl/kaartencollectie/

 http://www.wnt.inl.nl

 http://www.umweltkarten.mv-regierung.de/meta/boegen/bk/0406-232B4004.PDF





Bijlage I:	Bodemkaart	Drentsche	Aa-gebied





Bijlage II:		Verspreiding	holtnamen	per	marke







Bijlage III:		Historische	kaarten





























Bijlage IV:		Geelbroek	en	omgeving	omstreeks	1811







Bijlage V:		Kaart	marke	Witten	omstreeks	1795





Bijlage VI:		Drentsche	Aa-gebied	1811





Bijlage VII:		Drentsche	Aa-gebied	1850





Bijlage VIII:		Drentsche	Aa-gebied	1900





Bijlage IX:		Figuratieve	doorsnede	landschappelijke	zonering
	 	 				en	vegetatiestructuur	gebruiksbossen	
                     (Illustratie	Ravenna	Moritz)
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Losse	kaartbijlage:			Veldnamenkaart	Wieringa










