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Wallen en waterfuncties.
Houtwallen als onderdeel
van historische water
systemen
Eric Brinckmann
Uit: Historische wallen in het Nederlandse landschap. De stand van kennis.
(red.: Henk Baas, Bert Groenewoudt, Pim Jungerius en Hans Renes) 2012:
Tot hier en niet verder. Historische wallen in het Nederlandse landschap,
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort, hoofdstuk 11 (blz. 187-203).
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11.1 Inleiding

De eerste die een relatie tussen houtwallen en
waterfuncties legde, in dit geval beken, lijkt
Victor Westhoff (1949) te zijn geweest. In een artikel over beken en beekdalen in Twente onderscheidde hij een aantal typen beken, waaronder
de houtwalbeek. Dit type beek vroeg nagenoeg
geen onderhoud door de beschaduwing van het
water en het - vanwege de doorworteling - uiterst stabiele talud. In de jaren ’70 is dit type nog
wel gepropageerd als alternatief voor de toen in
zwang komende standaardgoten. Er zijn zelfs
enkele succesvolle proeven mee genomen, onder meer langs de Lindensche Laak in de westelijke Achterhoek, maar tot veel navolging heeft
dat niet geleid. Wel kwam er uiteindelijk een inventarisatie van houtwalbeken in de Achterhoek
en Twente (Verkerk et al. 1985). Houtwallen als
object van natuurbeheer werden behandeld
door Alleijn et al. (1980).
De relatie tussen waterhuishouding en houtwallen/singels via windbeschutting, is al zeer lang
onderwerp van onderzoek. Vooral over de relatie
tussen houtwallen/singels en landbouwopbrengsten is een omvangrijke literatuur beschikbaar. In essentie gaat het hierbij om de invloed

van windbeschutting op het microklimaat en
daarmee op de verdamping van planten. Langs
die weg kan ook de grondwaterstand beïnvloed
worden. In eigen land is veel onderzoek verricht
op het voormalige ITBON, o.a. door Van der
Linde (o.m. 1951) en Shah (1962). Bij de in ons
land gebruikelijke afstanden tussen wallen en
singels en het vroegere kapregime is sprake van
hogere opbrengsten. Voor de omgeving van
Bakel, Noord-Brabant, is de relatie beschreven
tussen de ruimtelijke spreiding van houtwallen
en de gewenste hydrologische conditie van landbouwgronden (Dussart 1946). Experimenteel
onderzoek vond plaats in Midden-Limburg
(Werkgroep Windsingelproject Grubbenvorst
z.j.) Voor- en nadelen zijn op een rijtje gezet door
De Haas (1984). Het thema speelt echter al eeuwen. De oudste verwijzing kennen we uit het
buitenland. Het Schotse parlement verordonneerde al in 1457 aanplant van levende windschermen (Caborn 1965).
Houtwallen blijken ook een rol te hebben gespeeld bij een ander type waterbeheer in het
verleden. Bij het onderzoek naar aangepaste
vormen van landbouw op het landgoed
Hackfort (Natuurmonumenten, Achterhoek) zijn
landschapselementen benoemd die met historisch waterbeheer van doen hebben gehad
(Baaijens 1988: De Poel 1992, 108-112).

Afb. 11.1 Vloeiweide op landgoed het Lankheet; instroompunt vanuit (relict) houtwal eszijde.
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Recenter zijn de interviews met de oudste generatie boeren op het Limburgs-Kempisch plateau
in Vlaanderen, waardoor uiteenlopende historische functies van ‘houtkanten’ en ‘eikengrachten’ zijn geïnventariseerd. Hieronder ook nadrukkelijk waterfuncties als weren en afvoeren
(Burny 1999, 74). Maar het verhaal is breder.
Onlangs zijn waterfuncties bondig benoemd in
een handreiking voor het beheer van boswallen
(Boosten et al. 2011, 19,20). Veldinventarisaties in
de afgelopen tien jaar in Nederland hebben het
inzicht opgeleverd dat een groot aantal landschapselementen als specifieke waterwerken te
duiden zijn en opmerkelijke houtwalstructuren
daardoor te verklaren (Baaijens et al. 2011). Het
gaat soms om forse landschapselementen: hoge
dubbele, meters brede of naar het beekdal hoger wordende wallen die niet alleen als veekering dienden, nutshout leverden, een grens- of
een verdedigingsfunctie hebben gehad. Dan
hadden eenvoudiger structuren volstaan. Alleen
een additionele waterfunctie als kering (dam,
dijk), berging, afvoer of als geleiding, geeft een
bevredigende verklaring. Het gaat om meervoudige functies, die overigens niet alleen grote
structuren tot gevolg hadden. Minder grote elementen zijn ook te vinden: smalle waterleidingen op houtwallen, kleine walletjes in even klei-

Afb. 11.2 Uitstroompunt in een houtwal, het Lankheet.

ne bronbosjes bij boerenerven of dichtbij/langs
beken. In deze bijdrage komen de verschillende
typen aan bod.

11.2 Oral history

Historische bronnen over waterfuncties van
houtwallen zijn er niet of nauwelijks, zo min als
er veel historische bronnen zijn over de praktijk
(aanleg, onderhoud, beplanting, gecombineerde
functies) van (hout)wallen in het algemeen.
Uitzondering vormen de achttiende eeuwse
houtwalinstructies van de landbouwkundige
Franciscus De Coster, die een gedetailleerde beschrijving geeft over de noodzaak en de aanleg
van houtwallen en de hierboven al gememoreerde verordening van de Schotse volksvertegenwoordiging. Voor wat de waterfunctie betreft, spreekt De Coster alleen over het
ontwateren: de afsluitingen (‘afsluytsels’: wallen) met grachten en hout zorgen voor de drainage van de grond (De Coster 1775, cap.1). In de
zo preciese geschriften van Harm Tiesing over
landbouw en volksleven in Oostelijk Drenthe de
eeuw daarop, verzameld door de hoogleraar
Edelman aan de toenmalige landbouwhoge-
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school Wageningen (Edelman 1943), vinden we
weliswaar aantekeningen over het ‘bouwen van
den aardwal’ en over ‘irrigatie van hooilanden’,
maar niet over een combinatie van beide.
Mogelijk omdat Tiesing niet van Drentse komaf
was en in de veenkoloniën hét grote voorbeeld
voor de zandgronden zag -en daar mocht van de
stad Groningen geen boom geplant worden - en
dat het water van de Hunze al enkele eeuwen
verzuurd werd door de toevoer van hoogveenwater.
Over de aanleg van negentiende-eeuwse houtwallen in de heide, die ontginning ten behoeve
van bos- of landbouw mogelijk moest maken,
zijn we wel goed geïnformeerd (Pelinck 1979). De
wallen hier zijn van een afwijkend type, dat hier
verder onbesproken zal blijven, omdat ze slechts
een veekerende functie hadden. Mogelijk dat
mondelinge overlevering, ‘oral history’, nog aanvullende informatie gaat opleveren. Zoals het
onderzoek van Burny in de Kempen, zo heeft
onlangs ook eenzelfde onderzoek in WestVlaanderen plaatsgevonden in De IJzer- en
Handzamevallei. Hier is eveneens uitgebreid en
systematisch met de (aller)oudste generaties
boeren gesproken. Dit heeft ten aanzien van
houtige beplantingen op de valleirand zoals de
geleide hagen (kruis- en plakhagen) tot nu toe
onbekende praktijkinformatie opgeleverd
(Zwaenepoel & Verhaeghe, 2011, pp. 297-324).
Zowel in de Kempen als in West-Vlaanderen is
tevens informatie over bevloeiingspraktijken
verzameld.
Opgetekende mondelinge informatie over boeren- of ‘wilde’ bevloeiingen en bijbehorende
landschapselementen is er in ons land slechts in
beperkte mate. In de tweede helft van de negentiende eeuw zijn deze praktijken door de opheffing van de marken en modernisering van de
landbouw snel verdwenen. Dit hing samen met
de belangen van de landeigenaar die onder druk
van een zich ontwikkelende kapitaalmarkt naar
hogere inkomsten op zoek was en zich naarstig
van de middeleeuwse economische kluisters van
lage pachten en weinig opbrengsten wilde ontdoen. Dat begon al in de achttiende eeuw met
de aanleg van grote arealen productiebos. Het
gaat hier om het historische proces van de opheffing van gemeenschappelijke gebruiksrechten en de invoering van modern eigendom. Met
deze beweging is ook landschap tot de sfeer van

geldproductie gaan behoren (een beleggings- en
handelsobject in plaats van een inkomstenbron
en een -patriarchale- manier van leven) en
sindsdien volgens organisatieprincipes geordend. Grondeigendom betrof sindsdien scherp
afgebakende eenheden, waarin seizoensgebonden, grensoverschrijdende watersystemen en
ingewikkelde afspraken over waterverdeling niet
meer pasten.
Ook op de hoge zandgronden werden in de loop
van de negentiende eeuw waterschappen geïntroduceerd die een andersoortig waterbeheer
voorstonden. Karl Marx heeft het kapitaliseringsproces van de grond en afschaffing van de
gemene rechten helder geanalyseerd in De metafysica van de politieke economie, onderdeel van zijn
Armoede van de filosofie uit 1847. De brede introductie van kunstmest rond de vorige eeuwwisseling heeft dit proces versneld. Toch kent de
twintigste eeuw ook in Nederland nog enkele
mondelinge verslagen van boeren over traditionele bevloeiingen op de Veluwerand, in de
Achterhoek, Twente en Drenthe; houtwallen komen overigens niet ter sprake. Het Vlaamse
voorbeeld zou in Nederland mogelijk (en nog
steeds) meer informatie kunnen opleveren.
Daarnaast het reguliere archiefmateriaal. Los
van verwijzingen in processtukken, koopaktes en
reglementen vanaf de veertiende eeuw, is er informatie over de oude bevloeiingspraktijken beschikbaar via verslagen van negentiende-eeuwse waterstaatskundigen als Staring, Ferrand,
Lely, Stieltjes, Déking Dura en wandelaars als
Boom en Heuvel. Ook hier echter geen woord
over eventuele waterfuncties van houtwallen.

11.3 Inzicht door herstel

Toch zijn er onderbouwde uitspraken te doen
over historische waterfuncties zonder overlevering, omdat er inmiddels oude bevloeiingsstelsels zijn hersteld, waar historische walstructuren deel van uitmaken. Die blijken
watergeleidende, -bergende of -kerende functies te hebben. Op landgoed het Lankheet in
Overijssel (Zuid-Twente) zijn vanaf 1999 vloeistelsels hersteld, in 2000 weer in gebruik genomen en met de waterfunctie van verschillende
walstructuren is in de praktijk geëxperimenteerd. Op landgoed Hof te Boekelo (eveneens in
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Afb. 11.3 Instroompunt bij gestuwde beek, Hof te Boekelo.

Overijssel, Zuid-Twente) zijn in 2010 vloeiweiden hersteld en ook daar zijn waterfuncties van
houtwallen vastgesteld.
Het is natuurlijk de vraag of enkele praktijkvoorbeelden kunnen dienen om algemene uitspraken te doen over eventuele waterfuncties van
houtwalstructuren in ons land als geheel. De typische structuurkenmerken op de genoemde locaties, waarvan de praktijkfunctie door herstel is
vastgesteld, kunnen in ieder geval als zoekfunctie worden gehanteerd bij veldinventarisaties.
De ligging van de beek en het hellingvlak van
hooilanden, andere bijbehorende structuren als
sloten, bekkens, kanaaltjes, stuwkolken, maar
ook gidsflora om bronplekken te lokaliseren
moeten daarbij worden meegenomen om het
als een voormalig bevloeiingsstelsel te kunnen
typeren. De grondboor helpt ook, op voormalig
hooiland binnen omwalde structuren (thans
vaak in bospercelen of eventueel nog als ‘ongemoeide’ -niet diepgeploegde- natuurgraslanden) is mogelijk afzetting van beekleem te constateren. Een sprekend voorbeeld is een wijds
omwald terrein van zo’n 5 ha aan de
Waterleuzen (het ‘lozen/lossen’ van water) bij
Ruinen tussen de Ruiner Aa en de zuidzijde van

het Kloosterveld, dat ooit als berging voor bevloeiingswater diende. Het teveel -dat niet of
niet direct voor landbouwkundig gebruik kon
worden ingezet- stroomde door naar de heide.
De capaciteit is af te leiden aan de hoogte van de
wallen (ca. 80 cm). Tot op het hoogste punt van
het inliggende terrein werd beekleem aangetroffen (Baaijens et al. 2011, 73). In Drenthe is dit een
uitzondering, maar met de name afzettingen van
de slibrijke beken in de Achterhoek zijn op verschillende ongeploegde graslanden goed op te
sporen (Zuurdeeg 1991a).
Aanwezigheid van afgezette klei- en sliblaagjes
in de bodem hangt sterk van de locatie af. Nabij
gelegen beken moeten in dat geval slibhoudend zijn geweest en dat gold lang niet voor
alle beken in ons land. Bevloeiing diende namelijk niet alleen bemesting, maar ook of alleen
het vorstvrij houden van de bodem, om te
voorkomen dat de graszode bevroor. Hierdoor
kon al vroeg in het voorjaar de grasgroei tot
ontwikkeling komen met een extra snede als
resultaat. De historische functies van bevloeiing
als bemesting, gewasbescherming en bodemverbetering zijn in een zesjarig veldexperiment
langs de Reest vastgesteld (Van Dijk & Nijp
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Afb. 11.4 Gat in houtwal, instroompunt naar vloeiweide, Hof te Boekelo.

Afb. 11.5 Spaarbekken bij de Waterleuzen, Ruinen, zuidzijde Kloosterveld.
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Afb. 11.6 Spaarbekken op overgang van hooilanden, in een elzensingel, Hof te Boekelo.

2006; Kemmers et al. 2003). Hydrologische effecten van bevloeiing zijn ook op het Lankheet
gemeten (Aggenbach 2005).

11.4 Structuurkenmerken

Een opvallend structuurkenmerk van houtwallen
die (ook) een waterfunctie hadden, zijn verlagingen (of gaten) in deze wallen die als uitstroompunten dienden. Bevloeide hooilanden kenden
geen sloten en de omringende wallen functioneerden daarmee feitelijk als dijkjes om het water
binnen en op het perceel te houden en het te geleiden (afb. 11.2 en 11.6) In ieder geval moest het
water dat bijvoorbeeld uit flanksloten langs essen
werd afgetapt of vanuit beken over hooilanden
werd geleid, in het lager gelegen deel worden afgevoerd. Wallen waren voor die functie in ieder
geval zo gepositioneerd dat het water naar een
uitstroompunt werd gestuurd. Op het Lankheet
en Hof te Boekelo gingen deze uitstroompunten
weer functioneren na het opnieuw opzetten van
water, na ruim anderhalve eeuw in onbruik te zijn
geweest. Tevens leerden we verschillende typen
instroompunten kennen, overloopjes, wijzen om
water op te leiden, de werking van spaarbekkens
en ‘natuurlijke’ drempels te herkennen die dien-

den om stroomsnelheid te beperken en erosie te
voorkomen. Tien jaar experimenteren en het
nauwkeurig inventariseren van corresponderende
(wal)structuren, maakten het mogelijk om aannemelijke uitspraken te doen over de functies van
landschapselementen elders. Een en ander mede
aan de hand van negentiende-eeuwse topografische gegevens, luchtfoto’s uit de twintigste eeuw
en actuele hoogtebestanden om de mogelijkheden van historisch waterbeheer in kaart te brengen. Op deze wijze zijn de navolgende casus geïnventariseerd en beschreven.

11.5 Instromen en opleiden

Terug naar opvallende verlagingen in wallen.
Verlagingen zijn ook te vinden in walstructuren,
die als waterleiding functioneerden, feitelijk als
opgeleide beek. Een fraai voorbeeld is de
Buitenbeek op landgoed Twickel. De wal aan de
hooilandzijde kent verlagingen die in dit geval als
overstroom- of instroompunten te kenmerken zijn en
bedienden verschillende ‘vakken’ hooiland (Afb.
11.7). Afhankelijk van de ligging of kennelijke hydrologische condities van het hooiland, varieerde
de hoogteligging van de verlaging in de wal. De
opgeleide beek eindigde blind dus de mate van
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Afb. 11.7 Bevloeiingssysteem Buitenbeek, Twickel, Delden (Topkaart 1881).

het beschikbare volume water in de bedding bepaalde door stuwing kennelijk welke verlaging
als eerste overstroomde. Er was zelfs een overloop naar de heide, dus was er een hoeveelheid
water dat na het ‘vakken vullen’ overschoot, dan
kon dat op de ‘woeste gronden’ worden weggezet. Deze werden daardoor geleidelijk aan minder zuur, waardoor beweiding met heidekoeien
of schapen interessanter werd. De houtwal/
beekbedding is sinds tijden drooggevallen. Wat
ooit de afvoersloot was van het vloeiwater, de
‘laak’ lager in het beekdal, vormt tegenwoordig
de hoofdwatergang. Opnieuw opleiden van water in de oorspronkelijke loop, zal kunnen aantonen hoe de wal ooit als waterwerk feitelijk functioneerde (Baaijens et al. 2011, 78-80).
Een imposant voorbeeld van dubbele houtwallen
die als waterleiding functioneerden en die overstroompunten hebben naar hooiland, is te vinden
in de Gelderse vallei op landgoed Klein Bieler
(Gelders Landschap, thans Klein Bylaer-Erica genoemd) (afb. 11.8). De opmerkelijke wallenstructuur ligt aan de oostzijde en begint op het punt
waar de Kleine Barneveldsebeek een opvallende
knik maakt. Knikken of hoeken in beeklopen wijzen in veel gevallen op specifiek waterbeheer. De
stroom kon op zo’n hoekpunt gestuwd worden,
zodat het water min of meer recht kon doorstro-

Afb. 11.8 Klein Bieler, forse waterleiding tussen houtwallen.

men (afb. 11.9). Hier zien we dat ook: via de dubbele houtwal kon het water in het verlengde van
de beek naar het noorden worden gestuurd, maar
ook via haaks daarop staande houtwallen naar
het westen, voorbij akkers en bebouwing. Een
soort waterleidingen met onderweg overstroompunten naar hooilanden en op Klein Bieler ook
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Afb. 11.9 Bevloeiingssysteem Klein Bieler (luchtfoto 1947).

Afb. 11.10 Klein Bieler / schematische weergave
drievoudig verdeelpunt.

naar een omwald spaarbekken (Baaijens et al.
2011, 90-93).

11.6 Het weren van zuur water

5_KleinBieler_verdeelpunt / Luchtfoto / 1947 run 9 nr 396

Veel kleinschaliger, maar in subtiliteit en effectiviteit minstens zo bijzonder is een klein beeksysteem op houtwallen nabij Winterswijk,
Achterhoek. Op die houtwallen is ooit een laagje
leem ingeklopt om te voorkomen dat het water
wegzakt. Het gaat hier om een opgeleid stelsel
bij uitstek: praktische en onderhoudsvriendelijke
transportleidingen
tussen
de verdeelpunt
verschillende land5_KeilBieler
/ schematische
weergave
bouwgebieden (Zuurdeeg 1991a). Fraai is het
hoefijzervormige stelsel van de Vennevertlose
beek. De oude (thans drooggevallen) loop ligt
nog min of meer onaangetast in het fraaie
Winterswijkse landschap. Deze eindigde als verhoogde houtwalbeek die zich splitste in een
hoefijzervorm. Beide takken- 1eindigden
blind zodat het water het binnengebied instroomde,
hellende (veen)weiden bevloeide en in het midden via een afvoersloot (laak) weer verder liep.

Afb. 11.11 Opgeleide beek bovenop houtwallen;
Venneverlose beek, Achterhoek.

Tot nu toe zijn voorbeelden genoemd van distributie en geleiding via en zelfs op houtwallen van
kwaliteitswater, basenrijk water. Er was echter
een veelvoud aan water dat men niet op de hooilanden wenste te hebben en dit dus weerde,
móest weren om uitloging van de grond te voorkomen. Weren met houtwallen dus. We hebben
het in dit geval over zuur water werende wallen
en dan betrof het meestal het water dat van de
heidearealen of hoogvenen afstroomde naar de
beekdalen waar de hooilanden lagen. Uit de studie van Burny weten we dat Kempische boeren
midden in grote heiden wallen aanlegden, die
dienden om oppervlakkig afstromend water tegen te houden (Burny 1999, 74). Deze structuren
komen we ook in Nederland tegen, zoals bij de

Afb. 11.13 Schema zuur water werende houtwal / dam.
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Afb. 11.12 Haler Leek; bevloeiing en zuurwaterwerende
wal (groene lijn).

Haler Leek waar een grote wal het zure water
van het hoogveen van Smilde moest weren. Er is
zelfs een proces over gevoerd, in 1527, omdat de
Asser nonnen de wal doorgraven hadden om
water af te tappen ten behoeve van een watermolen bij Deurze (Coert 1991) (afb. 11.12). Ze kunnen overigens ook samenvallen met verhoogde
wegen die als waterkering functioneerden.
Dijknamen midden op (voormalige) heideterreinen kunnen een indicatie zijn voor dit type landschapselementen (bijvoorbeeld de Hajinksdijk in
Zuid Twente). Dichter bij het beekdal treffen we
ook waterkerende of -werende walstructuren
aan. Als het niet nodig was om het overschot
heidewater of water uit hoogveen direct af te
voeren omdat het anders over de kostbare
groenlanden stroomde, kon dit zure water worden gebufferd achter een dam of wal. Het water
blijft dan staan, infiltreert in de bodem, kan zich
via de ondergrond verrijken om elders in het
beekdal weer uit te treden als (bruikbare) kwel
(afb. 11.13).
De hoogte van dit soort wallen varieerde met
het reliëf van de grens heidegrond(of veen)hooiland. Ook naar het beekdal toe. Daar kunnen wallen die bekkens begrenzen hellingafwaarts in hoogte toenemen om zo grote
volumes te bufferen. De hoogte van dit soort

Afb. 11.14 Zuur water werende wal tussen de Kralosche heide en hooilanden aan de Ruiner Aa, Drenthe.

196
—

Afb. 11.15 Zuur water werende wal ten zuiden van Grolloo aan de Angelsche landen.

wallen is indicatief voor de vroegere volumes
water die er afgevangen werden. Het zal duidelijk zijn dat deze wallen geen gaten of verlagingen kennen. Sprekende en redelijk intacte voorbeelden zijn te vinden bij de Vennevertlose beek
in de Achterhoek, op de grens van de Kralosche
heide en de hooilanden aan de Ruiner Aa en aan
de Angelsche landen onder Grolloo. Eikvaren,
bosbes en brede eikenstoven duiden bij het laatste voorbeeld op de ouderdom van de wal.
Delen ervan zijn verdwenen, maar walrelicten
zijn nog langs het vroegere grenstraject te vinden. Een direct achterliggend veentje, nu gelegen in de boswachterij Grolloo, benadrukt de
noodzaak om dit type water vroeger aan de
zuidzijde te laten stagneren en te laten inzijgen,
zodat het lager in het beekdal weer als kwaliteitswater kon uittreden.

11.7 Wallen en watermenging

Toch werd niet al het zure water geweerd. Er was
ook een type zuur water dat wél gewenst was,
omdat het een aanzienlijke kwantiteit meststoffen bevatte. Althans, dat is de veronderstelling
naar aanleiding van subtiele walstructuren aan
esranden. Intacte elementen van dit type in het
Drentse Wapse (Baaijens et al. 2011, 76-78), in de
Westenhoek bij Grolloo, maar ook op het
Lankheet doen vermoeden dat afstromend regenwater van esgronden bij voldoende beschikbaarheid van basisch grondwater daarmee werd
gemengd en voor bevloeiing werd gebruikt. Dit
water bevatte kostbare humus afkomstig van de
met veel pijn en moeite uit de potstallen op de es
gebrachte mestplaggen. Door dit afspoelende,
humusrijke water aan de esranden af te vangen
tegen relatief kleine wallen, kon het vervolgens
geleid worden naar bijvoorbeeld lager gelegen
bronbosjes of spaarbekkens. Het basenrijke water dat daar voor bevloeiing werd verzameld had
kennelijk een voldoende volume voor een verantwoorde menging. In Grolloo is een omgekeerde variant in kaart gebracht: afgetapt kwelwater
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Afb. 11.16 Vermoedelijke afvangsloot humusrijk regenwater aan een es bij Grolloo.

Afb. 11.17 Bronbosje onder Grolloo; te herkennen aan (veel) vruchtdragende klimop.
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Afb. 11.18 Uitstroompunt bronbos Grolloo.

Afb. 11.19 Nog functionerende kleine bronnen in een sloot naast bronbos Grolloo.
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Afb. 11.20 Nog functionerende kleine bronnen in een sloot naast bronbos Grolloo.

stroomt uit een hoger gelegen bronbosje naar
een sloot die langs een esrand loopt, zodat bij
regenval het humusrijke water vanaf die es
‘automatisch’ kon worden meegevoerd. Deze
mengingen zwakten de zuurgraad van het es
water zodanig af, dat het vervolgens veilig over
de hooilanden kon worden geleid (afb. 11.16).

een kennelijke reden verzamelen en vervlechten.
Zeker is dat het water daarna over hooiland
werd geleid en zeker is ook dat het water niet
uitlogend diende te zijn. Dus simpelweg onbestemd afvoeren van een teveel aan water is in
ieder geval een onvoldoende verklaring voor dit
soort ingewikkelde structuren.

Op het Lankheet is een fraaie dubbelfunctie te
zien. Een wal langs de esrand ving waarschijnlijk
aan weerszijden water af. Aan de bovenzijde kon
in principe in een ondiepe greppel het afspoelende regenwater worden afgevoerd. Aan de lager gelegen onderzijde werd in een diepe sloot
kwelwater aangegraven en afgevoerd om de
grondwaterstand van de es te verlagen; graan
verdraagt immers geen natte bodem. Op een
punt waar voldoende grondwater kon worden
bijeengebracht is een overloopje te zien voor het
verzamelde zure, humusrijke eswater. Door de
drempel werd het niet in één keer toegevoegd
aan het betere water, maar ‘gedoseerd’. Ooit
door de boeren uit ervaring afgestemd op verschillende volumes. Het blijft een werkhypothese, maar het geeft vooralsnog een verklaring
voor dit soort subtiele walletjes c.q. afwateringsstructuren die zich op specifieke punten en om

In historische bronbosjes zijn deze kleine walstructuren bijna algemeen aanwezig. Voor oudere
bosjes in de westelijke Achterhoek was al eerder
beschreven dat ze alle mogelijk een waterhuishoudkundige functie hadden, als bronbos en/of
als spaarbekken (Baaijens & Van der Molen
2006). De vrijstaande bospercelen zijn te herkennen aan concentraties kalkminnende vruchtdragende klimop en zijn als bosjes ook terug te vinden op negentiende-eeuwse topografische
kaarten. De klimop is een indicatie van soms nog
steeds aanwezige, maar in elk geval vroegere
kwel (afb. 11.17 en 11.18). Het grondwaterniveau is
ten opzichte van de oorspronkelijke situatie
meestal fors gezakt, dikwijls meer dan een meter.
Maar in dieper gelegen sloten die erbij of naast
lopen, zijn in een aantal gevallen nog steeds kleine actieve bronnen te vinden (afb. 11.19 en 11.20).
De ligging van dit soort bosjes is nabij boerener-
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Afb. 11.18 Uitstroompunt bronbos Grolloo.

ven, aan essen en bij eenmansesjes -’kampen’maar eveneens nabij beeklopen. Het lijkt erop dat
ze een rol hebben gespeeld in het verzamelen,
vasthouden, mengen en distribueren van water
ten behoeve van de bevloeiing (Baaijens et al.
2012). De kleine elementen zijn echter moeilijk te
duiden als ze niet precies worden ingemeten en
een hoogtemeting is verricht op locatie en omgeving (afb. 11.21). Het verdient aanbeveling om hier
nader systematisch onderzoek naar te verrichten,
temeer omdat het niet zelden relictbosjes betreft
in herverkavelde gebieden. Het zijn kleine, kwetsbare monumenten van een vergeten geschiedenis
in een inmiddels grootschalig agrarisch landschap. Monumenten die veel meer aandacht verdienen, dan ze tot nu toe gekregen hebben.

vinden zijn. Waterkeringen hoefden immers niet
hoger te zijn dan dat het water kon komen.
Temeer omdat het om een relatief onbekende
agrarische praktijk van weidebevloeiing gaat,
vraagt het extra aandacht bij herstelmaatregelen
of (her)inrichting van landschap. Aanvoersloten,
spaarbekkens, verdeelwerken en bijbehorende
walstructuren dienen bij voorkeur in een breder
historisch gebruiksperspectief te worden geplaatst. Hoe klein en subtiel ook, deze structuren
maakten meestal deel uit van grotere eenheden.
Waterconservering en -distributie is een gebiedsbreed fenomeen geweest en het is raadzaam dit ook als zodanig te benaderen.
Kent u bijzondere objecten in bovenstaande zin
of locaties die nader onderzoek verdienen, meld
ze op: stromendlandschap.nl

11.8 Samenvatting

Wallen hebben in beekdalen naast bekende
functies als veekering en erfafscheiding veelal
ook een waterfunctie gehad. Het gaat niet alleen
om forse, evidente structuren, maar ook om
subtiele ingrepen die lang niet altijd goed zichtbaar zijn, maar waarvan relicten nog overal te

Summary: Dyke hedges and water meadows
The interrelated functions of dyke hedges,
wooded banks and systems in which water
meadows were operated, are not well known.
Historical information about instructions on
dyke building and hedge laying are scarcely
found in the Low Countries, let alone about their
water purposes. Ditches on foot sides of dykes
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defined as land drains for the nearby meadows
or farmland, are the most mentioned.
Nevertheless it is possible to indicate their
meaning for water meadows, because of the
restructuring of old systems on two estates: het
Lankheet and Hof te Boekelo in Twente in the
province of Overijssel. Artificially formed
meadows where dykes and hedges have been
raised to hold the standing water, are
functioning again after more than a century.
Remarkable outlets in dykes are found by reflooding the structures and can be used as
indicators for similar functions elsewhere. The
probable skill of farmers was to arrange the dyke
entrances and exits, to use the slope, and to
optimize field covering drainage. Interesting
examples of inlets to turn the stream on to the
land are found on the Twickel estate, in the same
area as the other locations mentioned. In the
Achterhoek, a part of the province Gelderland,
delicate systems have been found: they are
found upon dykes and between parallel hedges,
and as carriers made of embedded clay.
Another function can be mentioned, i.e. dykes
as barrages to prevent downhill streaming
water from moors and peat-bogs from flooding
meadows in the river valleys. To store water
behind these defending structures the water
would permeate the soil, and then enriched
with lime from under the ground it would

reappear as usable water lower in the valley.
Nevertheless there are indications that farmers
creatively mixed water with a high degree of
acidity, but humified in this case, together with
more lime enriched water. In several parts of the
north-eastern provinces small dykes, barrages
and irrigation channels and even earthen
thresholds have been found downhill from
farmlands enriched with stable (winter) gathered
manure. Here there are indications that farmers
creatively mixed the water, humified in this case
and with a high degree of acidity, with more lime
enriched water. Historic ecological fieldwork has
been done there, and careful conclusions have
been drawn. It is likely that farmers constructed
these small ditches and barrages to separate
rainwater streaming off this rich arable land from
spring water as result of draining the same land.
In fact they used carriers, pans and drains made
in local sand, a better construction. The
structures indicate the farmers acting to control
if the land floats or floods could have mixed the
water via channels and storage spots and by
dosing it to the levels of earthen
thresholds would have usable quantities. A
practical way to have the water you need without
flooding the downhill meadows. If so, these
structures are small monuments to inventive
farm life which deserve more attention and
research than they have had until now.
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