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Dit katern wil laten zien dat het Oos-
telijk Rivierengebied in de ontwikkeling 
van de landbouw en veeteelt vanaf de 
Romeinse Tijd een belangrijke rol heeft 
gespeeld. De reden hiervoor is dat de 
rivieren Maas en Rijn en hun diverse 
vertakkingen, met veel afzetting van zan-
derige klei, grootschalig gemengd bedrijf 
mogelijk maakte. 

Voor drie periodes was de inbreng van 
het gebied essentieel. Hierbij gaat het 
om de Romeinse Tijd, de Late Middel-
eeuwen tot 1650 en de periode na 1800.

In de Romeinse Tijd betekende het dat 
naast het voeden en leveren van paarden 
aan het leger economische groei in het 
gebied met afzet naar buiten mogelijk 
was. Verhoudingsgewijs is het gebied 
met Nijmegen als centrum sterk geroma-
niseerd. 

Het gebied is vervolgens één van de 
gebieden in Europa, naast onder andere 
Vlaanderen en de Po-vlakte, waar voor 
het eerst het economisch sterk inper-
kende hofstelsel werd doorbroken. De 
opbrengsten waren zodanig dat afzet 
mogelijk was naar de verstedelijkende 
gebieden in Brabant en Holland. Heren 
en kloosters gingen er toe over hun gron-
den te verpachten. 

In de periode na 1800 was het opnieuw 
dit gebied, waarbij door overgaan op 
andere teelten er relatief meer mogelijk-
heden waren dan in andere gebieden, die 
de graancrisis aan het eind van de eeuw 
het eerst te bovenkwam. Grootschalige 
afzet van vlees, boter en fruit ook naar 
het buitenland was mogelijk.

Dit katern is een bundeling van bij-
dragen door verschillende schrijvers. De 
invloed van de economische ontwikke-
ling in het Rivierengebied is merkbaar 
op veel vlakken. Door de verschillende 
bijdragen wordt een beeld geschetst van 
deze van elkaar afhankelijke onderdelen. 
Na een algemene inleiding, waarin in 
grote lijnen de economische ontwik-
keling van het gebied wordt geschetst, 
volgt een deel waarin ingegaan wordt 
op de effecten die ontwikkeling hadden 
op achtereenvolgens de bouw van de 
boerderijen, de gereedschappen en de 
opbrengsten. Welke keuzes waren moge-
lijk en werden gemaakt op het vlak van 
de teelt van gewassen in de in de katern 
behandelde perioden.
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Tot op de dag van vandaag is het 
grootschalige gemengde landbouwbedrijf 
één van de motoren in de economische 
ontwikkeling, niet alleen van het Ooste-
lijk Rivierengebied maar ook voor Ne-
derland en zelfs voor Noordwest-Europa. 
Uitgezet op de door historici aangeno-
men seculaire trend voor West-Europa 
is het Oostelijk Rivierengebied één van 
de gebieden waar door de mogelijkheid 
van het grootschalig gemengde land-
bouwbedrijf nieuwe aanzetten konden 
worden gegeven om crises te boven te 
komen. De basis hiervoor werd in de 
Romeinse Tijd al gelegd. Toen West-
Europa diep wegzakte in de crisis van 
de Late Middeleeuwen was het Rivie-
rengebied één van de gebieden waar de 
landbouw en veeteelt aantrok en afzet 
van agrarische producten mogelijk was. 
Hetzelfde geldt voor de graancrisis eind 
negentiende eeuw, die was ontstaan als 
gevolg van de import van goedkoop 
graan uit Zuid-Amerika, de Verenigde 
Staten en Rusland. Het meer flexibele 
grootschalig gemengde bedrijf in het 
Rivierengebied ging toen gemakkelijker 
over op andere producten, zoals fruit.

Zavel maakte het mogelijk

Gekeken naar de landschappelijke 
voorwaarden is het in feite zo dat wat 
grootschaligheid betreft alleen het 
gemengde landbouwbedrijf, waarbij de 
landbouw in dienst staat van de veeteelt, 
mogelijk was.

Als gevolg van de voorlaatste IJstijd 
(150.000 v.C.) ontstond er een laagterras, 
waardoorheen gedwongen door het ijs, 
de grote rivieren hun weg zochten naar 
zee. Dat verliep eerst met veel vertakkin-

gen, maar toen door opwarming van de 
aarde er meer water moest worden afge-
voerd, vormden zich twee meanderende 
hoofdstromen( Rijn en Maas). Deze 
opwarming van het klimaat had nog een 
ander gevolg: door opwaaiing van het 
zand uit het Maasbekken ontstond er 
ca. 8000 v.C. een gordel van stuifduinen 
van Noord-Limburg tot aan de Noord-
zee. In Bergharen bereikt deze gordel een 
hoogte van ca. 25 meter. 

Voor de mens die zich al vroeg in het 
gebied vestigde betekende dit dat bewo-
ning mogelijk was op de randen van de 
rivierduinen; als ook op de wat hoger 
gelegen oeverwallen en stroomruggen 
die door de rivieren met de vele vertak-
kingen in de loop van de eeuwen werden 
gevormd. Deze oeverwallen en stroom-
ruggen waren door de afzet van zandige 
klei(zavel) ook zeer geschikt voor land-
bouw. Moeilijk toegankelijk bleven even-
wel eeuwenlang de verder van de rivieren 
af gevormde komgronden, die slechts 
enkele maanden per jaar droogvielen. De 
zware rivierklei was alleen geschikt voor 
beweiding van vooral paarden.

Het was de zandige klei of zavel die 
grootschalig gemengde landbouw mo-
gelijk maakte. Daar kon onder andere 
graan op verbouwd worden. Het is van 

belang op te merken dat na het sluiten 
van de dijkring rond 1300 er grote pro-
blemen ontstonden. Er is daarna sprake 
van veel overstromingen. Er ontstonden 
grote waaien of wielen.

Een tweede ook voor de landbouw 
vervelend gevolg was en is de kwel; dat 
wil zeggen water dat onder de dijken 
door het gebied binnendringt en lang 
blijft staan. Nog een ander probleem 
was dat als gevolg van de vernatting er in 
het gebied altijd veel onkruid was. Dit 
maakte alles bij elkaar eeuwenlang alleen 
extensieve landbouw mogelijk. Rijen-

teelt was eeuwenlang uitgesloten.

De Romeinse Tijd
20 v.Chr. –350 n.Chr.

Het is het einde van de eerste eeuw 
wanneer in het Oostelijk Rivierengebied 
het grootschalig gemengde landbouwbe-
drijf zich ging ontwikkelen. Dit had alles 
te maken met verdergaande integratie 
(romanisering) van de noordelijke gebie-
den in het Romeinse Rijk. Het beteken-
de in eerste instantie het opzetten van 
een bestuurlijke structuur met provin-
cies, die vervolgens werden verdeeld in 
een aantal civitates of bestuursdistricten. 
Hoewel de laatste kleinere eenheid niet 
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altijd samenviel met een stamgebied, was 
dat voor het Oostelijk Rivierengebied 
wel het geval: de Civitas Batavorum. 
Omdat deze bestuursdistricten behoefte 
hadden aan een bestuurscentrum kreeg 
het nog in ontwikkeling zijnde Ulpia 
Noviomagus (Nijmegen) onder keizer 
Trajanus( 98-117 na C.) de status van 
municipium en kort na 100 na C. het 
marktrecht. Aangetrokken door, zij het 
niet volledig, Romeins burgerrecht ves-
tigden er zich veel ambtenaren, ex-amb-
tenaren, militairen en ex-militairen. Het 
trok ook handelaars en ambachtslieden 
aan. De laatsten brachten veel bedrijvig-
heid mee. Tavernen brachten verpozing. 

 Het waren de uit de lokale grondbezit-
tende elite gerekruteerde bestuursambte-
naren die, ook uit eigen belang, groot-
schalige gemengde landbouwbedrijven 
begonnen op te zetten. 

Was er aanvankelijk nog veel vraag van 
het leger, na het vertrek van het tiende 
legioen in 104 na C. nam de vraag naar 
agrarische producten vanuit Nijmegen 
en het verstedelijkende gebied erom 

heen toe. Rond de municipiae ontwik-
kelden zich namelijk wegdorpen of vici, 
die door jaarlijks gekozen magistraten 
werden bestuurd. 

Er werd recht gesproken en er werden 
drukbezochte markten gehouden, waar 
boeren uit de civitas hun producten 

konden afzetten. Wijchen was één van 
de vici rond Nijmegen. Recent onder-
zoek heeft aangetoond dat Wijchen toen 
een redelijk welvarende bevolking kende, 
die al stevig geworteld was in de Ro-
meinse samenleving.

Behalve in de eigen regio was er ook af-
zet van produkten buiten de civitasgren-
zen. Dat is de reden dat langs de vanuit 
Nijmegen naar Dreumel aangelegde weg 

(de civiele limes genoemd) grootschalige 
landbouwbedrijven werden opgezet, 
o.a. in Beuningen, Ewijk, Winssen en 
Druten.

Organisatie van de land-
bouw

Hoewel daar in de Civitas Batavorum 
geen bewijzen voor zijn gevonden, moet 
ook in dit gebied sprake zijn geweest van 
de in het gehele Romeinse Rijk in de 
eerste eeuw ingevoerde landindeling of 
kadaster met als grondmaat percelen van 
50 hectaren (centuriatio). Het was een 
uitstekend systeem, ook wat betreft het 
zo evenwichtig mogelijk kunnen innen 
van belastingen. Het grondgebied van 
een villa kon uit meerdere centuriatio 
bestaan.

Omdat de belasting in natura werd 
betaald, ontstonden er zogenaamde hor-
rea of magazijnen, zoals in de buurt van 
Tongeren. Deze zijn tot nu toe niet in de 
Civitas Batavorum aangetroffen, wel in 
de legerplaats op de Hunerberg. 

fig 2. Vervoer per trekschuit over het 

Wijchens Maasje

fig 3. Villa’s in het rivierengebied. 1. Wijchen, de Tienakker 2. Overasselt, Scheiwal 3. Beuningen, de Blanckenburg 4. Ewijk, de Grote 

Aalst 5. Winssen 6. Deest, Grotestraat 7. Druten, Klepperhei 8. Boven-Leeuwen
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 Samenvattend kan worden gesteld 
dat zeker in de bloeitijd, de eerste en de 
tweede eeuw n.C., de landbouw in staat 
is geweest het gebied en omgeving voor 
een belangrijk deel te voeden. 

Ook door klimaatsverandering, met 
als gevolg transgressie van de Noordzee, 
waardoor vernatting van het Rivierenge-
bied ontstond, was er in de derde eeuw 
al sprake van terugval. Het zou tot het 
sluiten van de dijkring rond het jaar 1300 
duren voor de landbouw en veeteelt in 
het gebied weer aantrok.

De crisis overwonnen
1350–1650

In de eeuwen na de Romeinen kromp 
de landbouw en veeteelt in. Wat er in 
feite overbleef was een in domeinen 
georganiseerde overlevingslandbouw, 
waarbinnen heren een groot gedeelte 
van de schaarse opbrengst naar zich toe 
trokken.

Van belang is vast te stellen dat er rond 
het jaar 1000 in de machtsverhoudingen 
veel veranderde. De impact van wat 
er toen op het vlak van verdeling van 
macht gebeurde wordt door historici 
aangeduid als banale revolutie. Wat is 
het geval? Als gevolg van het uiteenval-
len van het Karolingische Rijk en het 
in diezelfde periode binnenvallen van 
Vikingen, Hongaren en Arabieren, 
grepen ambtenaren en grootgrondbezit-
ters naar de macht. Door de Koninklijke 
rechten naar zich toe te trekken vormden 
zij grote en kleine territoriale bestuurs-
eenheden. De eersten werden territoriale 
vorstendommen genoemd, zoals Gelre 
en Kleef; de tweede heerlijkheden, zoals 
Wijchen en Hernen.

Het had economisch gezien een strakke 
organisatie van de landbouw tot gevolg. 
Het hofstelsel ontstond, waarbij boeren, 
die in een soort van tweede horigheid 
werden gebracht, gegroepeerd werden 

om een centrale hoeve. Via een reeks van 
heerlijke rechten werden boeren ge-
dwongen te werken op de domeingron-
den.

De kerk, die in het Duitse Rijk, waar-
onder het Oostelijk Rivierengebied 
kwam te vallen, een machtige positie 
kreeg, paste zich bij dit systeem aan. De 
Duitse keizers bouwden hun macht na-
melijk op die van de Rijkskerk. Zo kreeg 
de aartsbisschop van Keulen de zeggen-
schap over het Rivierengebied.

Hoewel de opbrengsten toenamen, 
waren ze te gering om de stedelijke 
bevolking te voeden. Er was ook vaak 
sprake van misoogsten. Hongercrisissen 
waren het gevolg. De laatste grote crises 
waren die van 1315–1316 en 1347–1348. De 
laatste had grote impact op de Europese 
bevolking, vooral als gevolg van een 
pestepidemie die een groot gedeelte van 
de zwaar ondervoede Europese bevolking 
de dood injoeg.

Hofstelsel doorbroken 

Het Oostelijk Rivierengebied is met 
een paar andere gebieden in Europa 
(o.a. de Povlakte en Vlaanderen) de 
eerste waar het gesloten hofstelsel werd 
doorbroken. Dat lag in eerste instantie 
aan een tweetal gunstige voorwaarden 
en vervolgens aan drie initiatieven die na 
1300 bijna tegelijk grote invloed hadden 
op de agrarische ontwikkeling op dit 
gebied. Het maakte de weg vrij naar een 
verzakelijkte verhouding op het platte-
land en een marktgerichte landbouw.

Wat de gunstige voorwaarden betreft, 
ging het om de gunstige ligging van het 
gebied ten opzichte van de daaromheen 
al vanaf de twaalfde eeuw verstedelij-
kende gebieden: Rijk van Nijmegen, 
Keulen, Meierij, Utrecht en Holland. 
Een andere belangrijke voorwaarde was 
de infrastructuur: de rivieren en daar-
naast wat er nog over was van de wegen 
uit de Romeinse Tijd. De Koningstraat 
in het Land van Maas en Waal herinnert 
daar nog aan.

fig 4. Rivierengebied, één van de belangrijkste landbouwgebieden in Europa ca.1300
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Wat de initiatieven betreft is op te 
merken dat die genomen werden door 
krachten van buiten. Het waren in eerste 
instantie de graven (latere hertogen) 
van Gelre, die na 1300 bezig zijn hun 
machtsgebied te consolideren en die 
grote belangen hadden bij de economi-
sche mogelijkheden van het Rivierenge-
bied. Het was om die reden dat ze greep 
wilden krijgen en houden op de in het 
gebied aanwezige heerlijkheden. In de 
loop van de dertiende- en veertiende 
eeuw werden de meesten daarvan leen-
plichtig gemaakt aan Gelre. Batenburg 
was echter een uitzondering hierop. Het 
waren de landsheren, van groot belang 
voor de agrarische ontwikkeling van het 
gebied, die twee belangrijke initiatieven 
namen; beide op het vlak van de water-
beheersing. 

Ten eerste, overgenomen uit Holland, 
het realiseren van een dijkring om het 
hele Rivierengebied. Het grote belang 
hiervan was dat de drassige, maanden-
lang onder water staande komgronden in 
cultuur konden worden gebracht.

Ten tweede, omdat de dijkring con-
sequenties had voor de water aan- en 
afvoer uit het gebied: het graven van 
twee afwateringsweteringen. Het zijn 
de vanaf 1321 aangelegde Oude en de 
Nieuwe Wetering.

Een derde initiatief werd ondernomen 
door kloosters en kapittels, die ook grote 
economische belangen hadden bij het 

gebied. Wat die kloosters betreft gaat 
het met name om de Cisterciënzers uit 
Camp, die Leur en omgeving in cul-
tuur brachten en de Cisterciënzerinnen 
van Graefenthal die daarin actief waren 
rond Deest en Winssen. Wat de kapittels 
betreft: het Kapittel van Xanten in o.a. 
Niftrik en Alphen en het Kapittel van 
St.Jan uit Utrecht in Balgoy.

Het leidde tot het opzetten van vele 
grootschalige kloosterboerderijen of 
uithoven, die grote delen van het gebied 
in cultuur brachten. Dat met name de 
Cisterciënzers zoveel succes hadden, 
kwam ook doordat zij aanvankelijk veel 
conversen of lekenbroeders inzetten op 
de bedrijven. Naarmate de bedrijven 
groter werden en de afzet groeide, gingen 
zij ook over op het verpachten van de 
boerderijen. De pachtboerderijen namen 
landarbeiders in loondienst.

Flexibiliteit loont
1800–nu

Industrieel gezien bleef Nederland in 
het verïndustrialiserende West-Europa 
aanvankelijk ver achter. De oorzaak was 
zowel politiek als economisch. De Repu-
bliek der Zeven Verenigde Nederlanden 
verloor in feite al vanaf het midden van 
de zeventiende eeuw haar leidende posi-
tie. Engeland nam dat over. 

Wat er aan grote bedrijvigheid was 
in de Republiek, onder andere de tex-

tielnijverheid, kwam moeilijk in de 
vernieuwingen mee; ondanks een paar 
experimenten met stoomkracht. Het zal 
tot het einde van de negentiende eeuw 
duren eer Nederland echt zou gaan 
industrialiseren.

Landbouw en veeteelt de 
grote trekkers

Het was de agrarische sector die de kar 
moest gaan trekken. Afhankelijk van 
grondsoorten en ligging waren er grote 
regionale verschillen. De kustprovincies 
met de uitgestrekte veengebieden legden 
zich van oudsher toe op veeteelt. Op de 
Oostelijke zandgronden en Brabant bleef 
de landbouw nog lang kleinschalig. Men 
produceerde hoogstens voor de lokale en 
regionale markt. In het Rivierengebied 
legde men zich wat commerciële produc-
ten betreft, naast veeteelt, toe op tabak-
steelt, vlas en aardappelen. 

Het grote overwicht van de landbouw 
blijkt ook uit het feit dat wat er zich aan 
industrie ontwikkelde daarvan afhan-
kelijk was. Het gaat dan onder andere 
om boter-, aardappelmeel- en strokar-
tonfabrieken, suikerraffinaderijen en 
vlasverwerking. Een groot gedeelte van 
de beroepsbevolking bleef daar tot in de 
twintigste eeuw in werkzaam. 

Technische vernieuwingen in de 
landbouw en daaraan verwante bedrij-

fig 5. Lekenbroeders doen het zware werk
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ven kwamen slechts langzaam op gang, 
vooral als gevolg van het grote aanbod 
aan arbeidskrachten.

In de landbouw zien we pas na 1860 op 
grotere schaal toepassing van machines–
onder andere zaai- en dorsmachines–in 
de graanverbouw. Dat geldt ook voor de 
aardappelteelt waar de toegenomen vraag 
de introductie van sorteermachines tot 
gevolg had.

Het Rivierengebied beant-
woordt de graancrisis

Als gevolg van betere en snellere 
schepen werd Europa in de loop van 
de negentiende eeuw overspoeld met 
goedkoop graan uit Zuid-Rusland en de 
Verenigde Staten. Het hoogtepunt van 
de graancrisis was in de jaren negentig. 
Dit had grote gevolgen voor een typisch 
graan-zeekleigebied als Groningen, waar 
de productie met 60% verminderde.

De grootschalige gemengde bedrijven 
in het Rivierengebied konden op deze 
crisis adequater reageren dan de pure 
graanbedrijven in Groningen. Afhanke-
lijk van de prijsontwikkeling ging men 
zich toeleggen op andere gewassen dan 
graan, als ook de overgang naar veeteelt. 

Het is opvallend dat, bij alle overgangen, 
de tabaksteelt lang constant bleef zich in 
het Land van Maas en Waal.

Niet alleen in de Betuwe, maar ook in 
het Land van Maas en Waal was sprake 
van een overgang op grootschalige fruit-
teelt.

Bij de overgang op de veeteelt ging het 
niet om de melk maar om de vetweide-
rij en de paardenfokkerij. In Wijchen 
werden aan het eind van negentiende 
eeuw nog vijf paardenmarkten per jaar 
gehouden.

Intussen zijn de landbouw en veeteelt 
in een stroomversnelling terecht geko-
men. Hoewel sommige boeren kiezen 
voor kleinschalige bio-bedrijven, kiezen 
veel boeren ook in het Oostelijk Rivie-
rengebied voor schaalvergroting. 
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fig 6. Sectoren Werkgelegenheid Wijchen 2010
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In de eerste vier eeuwen van onze 
jaartelling maakten grote delen van ons 
land deel uit van het Romeinse Rijk. In 
de tweede helft van de eerste eeuw (69 n. 
Chr.) brak er een periode van vrede aan, 
de zogenaamde Pax Romana. Met hun 
legerplaatsen garandeerden de Romeinen 
rust en orde. Overal in het Rijk nam de 
plaatselijke bevolking de Romeinse orga-
nisatievorm en gewoonten over (romani-
sering); nieuwe steden werden gebouwd 
en op het platteland verrezen villa’s, dit 
alles naar Romeins voorbeeld. 

Deze villa’s kunnen worden ingedeeld 
in twee verschillende typen, de villa ur-
bana en de villa rustica. De villa urbana 
diende als woonhuis voor een rijke stede-
ling en kan vergeleken worden met onze 
huidige villa; een luxueuze, vrijstaande 
woning. De villa rustica daarentegen 
was een herenboerderij waaromheen 
land, voorraadschuren, het onderkomen 
van het personeel en de stallen voor het 
vee lagen. In ons land kwam eigenlijk 
alleen de villa rustica voor. Er is tot nu 
toe slechts één villa urbana opgegraven, 
namelijk die op de Kloosterberg bij de 
Plasmolen in Mook. 

De villa rustica werd in onze streken 
geïntroduceerd tijdens de tweede helft 
van de eerste eeuw, toen het platteland 
werd “geromaniseerd”. Inheemse ne-
derzettingen waren vooral gericht op 
zelfvoorziening en konden niet voldoen 

aan de vraag naar levensmiddelen, die nu 
groter werd door de komst van leger-
plaatsen, stedelijke nederzettingen en de 
groei van de bevolking. Het Romeinse 
gezag stimuleerde de komst van groot-
schalige landbouwbedrijven die aan 
deze vraag konden voldoen. Met de villa 
rustica wordt het hele landbouwbedrijf 
bedoeld. Het bestond uit een hoofd-
gebouw en een aantal bijgebouwen, 
waarvan het hoofdgebouw in steen was 
opgetrokken of een stenen fundering 
had met vakwerkbouw. De eigenaar 
van een villa rustica kon een gepensi-
oneerd militair zijn die als dank voor 
zijn vervulde dienst een stuk land kreeg 
toegewezen. Ook ambtenaren of de rijke 
bovenlaag van de plaatselijke bevolking 
die geïntegreerd waren in de Romeinse 
sociaal economische structuur konden 
een villa bezitten. 

Landbouw en veeteelt zijn de voor-

naamste bronnen van rijkdom geweest 
in de Romeinse tijd. Afhankelijk van 
de grondsoort was voor de ene villa de 
landbouw het belangrijkst, voor de ander 
de veeteelt. De boeren in onze streken 
waren al voor de Romeinse tijd kundige 
landbouwers. Ze verbouwden verschil-
lende soorten granen, zoals tarwe, rogge, 
haver, gerst en gierst en maakten gebruik 
van gereedschappen als houwelen, spa-
den en mestvorken die niet veel afweken 
van wat de akkerbouwers nu gebruiken. 

Reeds voor de komst van de Romeinen 
werkten de boeren met de vallus, een 
oogstmachine die gebruikt werd bij de 
graanoogsten en met een wielenploeg 
die getrokken werd door ossen. Deze 
zogenaamde keerploeg maakte met zijn 
tweesnijdende schaar de bodem niet al-
leen los, maar gooide die ook om. 

De eg zorgde ervoor dat na het ploegen 
de harde kluiten verbrokkeld werden. 
Het land werd bemest met planten-
resten, kalk, mergel, as en mest. In de 
moestuinen verbouwde men kool, ui, 
radijs en verschillende peulvruchten, de 
boomgaarden leverden wijndruiven, ap-
pels, peren en kersen. 

Villa’s die zich toelegden op de veeteelt, 
hielden runderen en varkens voor het 

Ontwikkeling van de boerderijen in de Romeinse tijd
Ben Teubner

fig 7. De villa urbana van Mook-Plasmolen.

fig 8. Een porticusvilla, het hoofdgebouw van de villa rustica.
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vlees, schapen voor de wol en geiten 
voor de zuivelproducten. Uit vondsten 
van dierresten weten we dat er daarnaast 
ook nog verschillende huisdieren op de 
villa gehouden werden, zoals honden, 
paarden, ossen, ezels, konijnen, kippen 
en ganzen. 

Hoewel hun belangrijkste bedrijvigheid 
bestond uit akkerbouw en/of veeteelt, 
hielden veel van deze bedrijven er ook 
een ambachtelijke productie op na. Zo 
kon men op de villa’s ook spinnerijen, 
weverijen en brouwerijen aantreffen. In 
werkplaatsen maalde men graan, bakte 
er potten en smeedde ijzeren werktuigen. 
De surplus die het villabedrijf creëerde 
was bestemd voor de consument en het 
leger. 

Romeinse villa’s werden vooral ge-
bouwd op economisch gunstige punten 
in de buurt van nederzettingen, langs 
wegen en rivieren, zodat de handelaren 
de producten snel aan de nederzettingen 
en legerplaatsen konden verkopen. Op 

plaatselijke markten kochten de villabe-
woners geïmporteerde (luxe) artikelen, 
zoals glas, aardewerk, wijn, olijfolie, 
knoflook, augurken, perziken, vijgen en 
rozijnen en maakten zij gebruik van de 
diensten die daar aangeboden werden. 
Door de sterke onderlinge relatie tus-
sen de nederzettingen en het platteland 
speelden de villabewoners een grote rol 
in de verspreiding van de Romeinse cul-
tuur in onze gebieden; het villa-systeem 
was van groot belang om dit romanise-
ringsproces te bevorderen.

Typologische ontwikkeling 

Het gemiddelde hoofdgebouw van 
een villa was 20 tot 40 meter breed en 
10 tot 20 meter diep. De typologie ging 
uit van een eenvoudig plan, waar steeds 
uitbreidingen aan toegevoegd werden. Er 
werd steeds meer verbouwd en verfraaid 
naarmate de eigenaar rijker werd. Zui-
lengalerijen en hoektorens vormden een 

indrukwekkende entree; muurschilde-
ringen, stromend water, badkamers en 
vloerverwarming boden luxe en comfort. 
Kelders, keukens en allerlei kamers wer-
den aangebouwd tot een groot complex. 
De toevoegingen waren weliswaar in de 
loop der tijd aangebracht, maar de ver-
schillende villatypes bleven naast elkaar 
bestaan.

Type I: Overasselt

Het is een simpel rechthoekig gebouw 
met noord-zuid gerichte lengteas. Twee 
elementen die steeds voorkomen zijn een 
kelder en een hypocaustum (vloerver-
warmingssysteem)

Type IIA: Simpelveld

Eenvoudig, rechthoekig gebouw waar-
aan een nieuw element is toegevoegd: de 
porticus (zuilengang). De lengte-as loopt 
ook hier in een noord-zuid richting. Er 
wordt gespeculeerd dat het zuiden, in 
verband met de zon, het woonvertrek 
was en het noorden de bedrijfsruimtes.

Type IIB: Voerendaal-Ubachsberg

Tegen de zuidelijke lange zijde van het 
rechthoekige kerngebouw is een porticus 
(zuilengang) aangebouwd, die in vol-
ledige symmetrie geflankeerd werd door 
twee uitspringende, vierkante hoekver-
trekken. Deze hoekvertrekken waren 
hoger opgetrokken dan de zuilengang 
zelf. Porticus en hoektorens vormden 
samen een façade (voorgevel), waarachter 
het eigenlijke gebouw schuil ging. De 
hoofdingang lag in het midden van de 

fig 9. De vallus, een Gallo-Romeinse oogstmachine.

fig 10. Een door ossen voortgetrokken keerploeg. fig 11. De eg.
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zuilengang, waardoor de breedte-as ster-
ker geaccentueerd werd dan bij vorige 
villatypes. 

Type III: Het villacomplex

De voornaamste elementen in de 
opbouw van dit villatype bestaan uit de 
rechthoekige kern en een porticus met 
hoekvertrekken. Deze elementen zijn 
nu tot een eenheid samengesmolten. 
Het interieur is wat betreft de inde-
ling afgestemd op de façade, waarbij de 
breedte-as diende als symmetrie-as. De 
complexiteit van de villa wordt veroor-
zaakt door vele aan- en verbouwingen 
door de tijd heen, waardoor de sym-
metrie soms ver te zoeken is. De functies 
van deze aangebouwde vertrekken waren 
woning, badruimte, werkruimte en/of 
opslagplaats. Het badgebouw kon ook 

apart gelegen zijn van het hoofdgebouw. 

Samenvattend kan men stellen dat 
het plan van het villagebouw zich heeft 
ontwikkeld van eenvoudig naar com-
plex, door een samensmelting van het 
oorspronkelijke smalrechthoekig kernge-
bouw met een porticus, geflankeerd door 
hoekpaviljoens. Zoals eerder vermeld, de 
verschillende villatypes zijn niet repre-
sentatief voor verschillende periodes. De 
eenvoudige types bleven bestaan naast 
de meer ontwikkelde villacomplexen. Er 
wordt hierbij ook gedacht aan verschil-
lende functies van de villa. Zo zou bij-
voorbeeld een villa van het eenvoudige 
type een pachtboerderij kunnen zijn en 
een luxe villa tot de villa-eigenaar beho-
ren, volgens de patroon-cliënt relatie.

fig 12. Plattegronden van de verschillende villa’s. Vanaf linksboven met de klok mee: Overasselt, Stein, Voerendaal-Ubachsberg, 

Bocholtz-Vlengendaal
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Tot ver in de 20ste eeuw was Wijchen 
met Alverna, Niftrik en Woezik een 
agrarische gemeente. In de loop der 
tijd werden aan Wijchen de dorpen 
Balgoij, Bergharen, Hernen, Leur en het 
stadje Batenburg toegevoegd. Evenals in 
Wijchen gaat ook van deze plaatsen de 
agrarische geschiedenis ver terug in de 
tijd. Maar de boerderijen hebben er niet 
altijd uit gezien zoals ze er nu uitzien. 
Een kort overzicht van de boerderij-
ontwikkeling vanaf ca. 1500 wordt hier 
beschreven.

Vanaf 1500 was het hallehuistype 
hét boerderijtype dat in de gemeente 
Wijchen voorkwam. Het hallehuis heeft 
een rechthoekige plattegrond en lage zij-
gevels. De constructie van dit boerderij-
type bestaat uit ankerbalkgebinten, waar-
door de boerderij een driebeukige opzet 
heeft. Een ankerbalkgebint bestaat uit 
twee verticale stijlen en een horizontale 
balk die door de stijlen is heen gepend 
en aan de achterkant door wiggen wordt 
vast gezet. 

Het gebint wordt geschoord door 
korbelen. In de boerderij staan een 
aantal gebinten achter elkaar, evenwijdig 
aan de voorgevel en worden gekoppeld 
door gebintplaten en geschoord door 
windschoren. Dit wordt het gebintwerk 
genoemd. De gevels van de oudste hal-
lehuizen werden van houten vakwerk 
gevuld met vlechtwerk van wilgentenen 
en leem gemaakt.

In dit hallehuis bevonden zich zowel 
het woonhuis- als de stal-, tas-, en werk-
ruimten onder één dak. De oudste boer-
derijen hadden nog geen scheidingswand 
tussen het woon-en werkgedeelte. Het 
woongedeelte bestond uit een grote herd 
die zich in de middenbeuk bevond. De 
herd was de centrale leefruimte waarin 
de vuurplaats zich bevond.

De zijbeuken werden gebruikt als 
slaapplaats, opbergruimte en spoelkeu-
ken. Vaak was er een kelder met een 
opkamer aanwezig in het woongedeelte. 
Op de zolder boven het woongedeelte 
werden graan en gedroogde vruchten 
opgeslagen.

In het bedrijfsgedeelte bevond het vee 
zich in de lage zijbeuken met de koppen 
naar de middenbeuk vanwaar ze werden 
gevoerd. In de zijbeuken bevonden zich 
potstallen. 

De brede middenbeuk, de deel, werd 
gebruikt als dorsvloer. Deze was toe-
gankelijk via de deeldeuren in de ach-
tergevel. De zolder gebruikte men als 
hooiopslag.

Dit hallehuis was de basis van de boer-
derijtypen zoals we die nu in de gemeen-
te Wijchen tegen komen. Rond 1500 
verdween de open ruimte en scheidde 
men het woon- en bedrijfsgedeelte van 
elkaar door een brandmuur. Tegen de 

brandmuur bevond zich doorgaans de 
schouw met schoorsteen. In de loop der 
tijd werden de materialen van de buiten-
gevels vervangen. Waren de gevels van 
een houten frame gevuld met leem, in 
verschillende stadia werden deze ver-
vangen door baksteen. Deze verstening 
startte bij het woonhuis en vervolgens 
het bedrijfsgedeelte. Bijgebouwen kwa-
men als laatste aan de beurt.

Ontwikkeling woongedeelte

Voor meer ‘wooncomfort’ en werk-
ruimte in het voorhuis breidde men het 
woongedeelte op verschillende manieren 
uit. Het hallehuis had lage gevels en 
slechts grote vensters in de voorgevel. De 
meest simpele manier was de verplaat-
sing of ophoging van één van de zijge-
vels. Hierdoor ontstond er meer ruimte 
in de kelder en spoelkeuken. 

Vanaf de 17de eeuw breidde men het 
woonhuis uit door aan één zijde het 

Boerderijen in Wijchen vanaf ca. 1500
Judith Toebast

fig 13. Ankerbalkgebint

fig 14. Van Balverenlaan 6 Leur. Hal-

lehuis.

fig 15. Eindsestraat 26 Balgoij. Eén van 

de gevels is opgehoogd.
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fig 16. Gebakken kleitablet in schoorsteenmantel uit ca. 1950 in de linker voorkamer van De Hagert te Wijchen.
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fig 16. Gebakken kleitablet in schoorsteenmantel uit ca. 1950 in de linker voorkamer van De Hagert te Wijchen.
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woongedeelte uit te bouwen. 
Het dak van deze uitbouw kwam dwars 

op het dak van de boerderij te staan. Een 
boerderij met een uitbouw naar één zijde 
wordt een krukhuis genoemd. De meeste 
krukhuizen in de gemeente Wijchen 
dateren uit de 19de eeuw. 

Een andere manier van vergroten van 
het woonhuis was aan beiden zijden een 
uitbouw toe te voegen, zodat een T-vorm 
werd verkregen. Dit wordt een T-boerde-
rij genoemd. T-boerderijen kunnen een 
schilddak of een zadeldak met topge-
vels bevatten. 

In de 19de en 20ste eeuw kreeg men 
steeds meer stadse invloeden op de 
boerderijen. Het woongedeelte van de 
boerderijen werd in de bloeiperiode 
steeds rijker uitgevoerd. De woongedeel-

ten van de boerderijen doen voor niets 
meer onder voor ‘stadse huizen’. 

Ontwikkeling bedrijfsge-
deelte

De oudste hallehuizen in de gemeente 
Wijchen zijn voorzien van een potstal in 
de lage zijbeuken. De brede middendeel, 
de langsdeel, werd gebruikt als werk-
vloer. In de kopgevel van het bedrijfsge-
deelte bevonden zich de deeldeuren. De 
invloed vanuit Brabant is merkbaar aan 
de noordzijde van de Maas.

In Brabant zijn de boerderijen meestal 
voorzien van een dwarsdeel. Dat bete-
kent dat de deuren zich in de lage lange 
gevels bevonden. In Brabant was dit de 
aanzet tot de ontwikkeling van de lang-
gevelboerderij. Bij de langgevelboerde-
rijen bevinden zich de deuren van zowel 
het woongedeelte als het bedrijfsge-
deelte in de lange gevel. In de gemeente 
Wijchen heeft deze ontwikkeling zich 
slechts in Balgoij in zijn geheel doorge-
zet. In Balgoij zijn enkele voorbeelden 
van langgevelboerderijen. 

In een groot deel van de gemeente 
Wijchen heeft wel de Brabantse ontwik-
keling van het bedrijfsgedeelte plaatsge-
vonden, maar niet in het woongedeelte. 
Talloze boerderijen hebben de deel-
deuren in de lange zijgevel. Omdat de 
zijgevels vaak te laag waren voor de hoge 
deuren werden er verschillende oplossin-
gen gebruikt, zoals het ophogen van het 
dak of het terugplaatsen van de deuren. 
Boerderijen uit de 19de eeuw met een 
dwarsdeel werden uitgevoerd met hogere 
gevels, waardoor de deuren wel in de 
gevel pasten.

Door de dwarsdeel bevond de stal zich 
niet in de zijbeuken, maar was er sprake 
van een stal dwars op de lange zijgevels.

Met de opkomst van de kunstmest 
in de tweede helft van de 19de eeuw 
veranderde er voor de boerderijen veel. 

Boeren waren niet meer afhankelijk van 
de mest die de koeien produceerden. 
Hierdoor kon de onhygiënische potstal 
worden vervangen door de meer hygië-
nische grupstal. Bij de potstal stonden 
de koeien in hun eigen uitwerpselen. De 
boer gooide daar plaggen bij. De koeien 
stampten dit door elkaar. Als de koeien 
met hun ruggen tegen de zoldering 
stonden werd de stal uitgemest. Bij de 
grupstal daarentegen was er een mest-
goot achter de koeien. Deze mestgoot 
werd regelmatig uitgemest. Veel boerde-
rijen werden aan het einde van de 19de 
of het begin van de 20ste eeuw omge-
bouwd van potstal tot grupstal.

Daarnaast komt er in Wijchen nog een 
ander soort stal voor, de zogenaamde 
stoepstal. Bij dit type bevindt zich achter 
de koeien een mestvaalt. De stoepstal 
komt voor bij zijlangsdeelboerderijen. 
De deeldeuren bevinden zich dan niet 
in het midden van de korte achtergevel, 
maar aan de zijkant van deze gevel. 

Schuren

In de gemeente Wijchen komen 
verschillende typen schuren voor. Zowel 
schuren met een dwarsdeel als een langs-
deel treffen we aan. Over het algemeen 
kwam de schuur met middenlangsdeel 
het meeste voor. Deze schuur had net als 
de boerderij een ankerbalkconstructie en 
hierdoor een driebeukige indeling. 

De deuren bevonden zich in de kop-
gevels. De deel werd vaak gebruikt voor 
het dorsen en bevindt zich over de gehele 

fig 17. Aaldert 9 te Bergharen. Woonge-

deelte naar één zijde uitgebouwd.

fig 18. Dorpsstraat B36 te Hernen (afge-

broken). T-boerderij met topgevels.

fig 19. Boerderij met stadse kenmerken.

fig 20. Woordsestraat 1-3 Lunen. Boer-

derij met stoepstal.
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middenbeuk van de schuur. De schuren 
werden ook gebruikt voor opslag van 
ongedorst graan op de slietenzolder en 
voor het stallen van jongvee. In plaats 
van de deel in de lengte kon deze zich 
ook dwars in het gebouw bevinden, ook 
wel een dwarsdeel genoemd. De deuren 
bevonden zich in dat geval in de lange 
gevel. Het gebruik was hetzelfde, de 
indeling week echter af. Het ongedorste 
graan werd niet op de slietenzolder be-
waard, maar op de grond. Schuren met 
de deel in langsrichting in de zijbeuk 
komen ook voor, ze zijn beter bekend als 
de Vlaamse schuur. In dit schuurtype is 
de constructie aan één zijde uitgevoerd 
als ankerbalk, aan de andere kant als 
dekbalk. Bij een dekbalk ligt de ligger 
over de stijl heen, waardoor een grotere 
hoogte voor de zijbeuk wordt bereikt. 
Dit was handig voor het inrijden met de 
wagen. 

Enkele schuren zijn op een verhoging 
of pol geplaatst, zodat ze vrij van water 
bleven bij overstromingen.

Bakhuizen

Brood bakte men zelf. In diverse boer-
derijen was onder de schouw een oven 
ingebouwd. In verband met brandgevaar 
werden de bakhuizen ook los van de 
boerderij gebouwd. Vaak werd het bak-
huis door meerdere gezinnen gebruikt. 
Als de oven eenmaal warm was, kon men 
er behoorlijk wat broden in bakken.

Karnhuizen

Karnhuizen werden bij de boerderij 
gebouwd om de melk te karnen. In het 
karnhuis kon het paard rond lopen, 
waardoor de karn zijn werk deed.

Varkensstallen

Varkensstallen werden pas gebouwd 
vanaf het einde van de 19de eeuw. De 
weinige varkens die de boer hiervoor 
had, waren ondergebracht in de boer-
derij zelf. De oudste varkensstallen zijn 
dwars op de boerderij gebouwd, de jon-
gere zijn groter en werden parallel aan de 
boerderij gebouwd. In de gevels bevin-
den zich kleine deurtjes. Soms werden 
varkenshok en bakhuis gecombineerd.

Hooibergen

Eénroedige hooibergen kwamen 
veelvuldig voor. Door invloeden van de 
Betuwe is ook de schuurberg geïntrodu-
ceerd. Hierbij is de schuur om en onder 
de hooiberg gebouwd.

Kippenhokken

Kippen werden lange tijd boven de 
stallen gehouden. Vanaf de jaren ’30 
neemt de kippenhouderij enorm toe. De 
oudste kippenhokken werden van hout 
gemaakt; na de tweede wereldoorlog 
bouwde men ze in beton.

Begrippen

Bron: Stichting Historisch Boerderij-On-
derzoek, Het boerderijenboek, Zwolle 2003
Ankerbalkgebint 

Houten constructie waarbij de hori-
zontale ligger door de verticale stijlen 
is gepend en wordt verankerd aan de 
buitenzijde door wiggen.

Beuk 

Ruimte in de lengterichting van een 
boerderij of schuur, gelegen tussen de 
stijlenrijen van de gebinten of tussen de 
stijlenrij en de muur.

Deel 

Werkruimte in een boerderij of schuur, 
werd vooral gebruikt als dorsvloer, 
maar ook om te karnen, veevoer te 
bereiden of wagens te stallen.

Driebeukig 

Twee rijen stijlen verdelen de boerderij 
in de lengte in drie delen.

Dwarsdeel 

Deel die haaks op de lengterichting van 
de boerderij of schuur is gelegen.

Grupstal 

Stal waarin de uitwerpselen van de 
koeien worden opgevangen in een 
diepe goot onmiddellijk achter de 
dieren.

Langsdeel 

Deel die in de lengterichting van een 
boerderij of schuur is gelegen.

Opkamer 

Kamer boven een kelder.
Potstal 

Stal die meer dan een meter diep is uit-
gegraven, waarin het vee op zijn eigen 
mest stond, die wordt vermengd met 
strooisel (stro, bladeren, heideplaggen).

Schilddak 

Dak gevormd door twee driehoekige 
schilden aan de smalle en twee trape-
ziumvormige aan de lange zijden.

Slietenzolder 

Zolder van losse stammetjes (slieten) 
boven de middenbeuk van een halle-

fig 21. Dwarsdeelschuur met opgehoog-

de gevel en opgewipt dak.

fig 22. Van Balverenlaan 6 te Leur. Bak-

huis en varkenshuis aanelkaar gebouwd.
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Een lange traditie

Vaak zijn deze werktuigen al overgeno-
men uit de Romeinse periode.

In dit beeld is er tot het einde van de 
18de eeuw maar weinig verandering in 
gekomen.

Dit betreft vooral de handgereed-
schappen zoals de dorsvlegels, wannen, 
schoppen, rieken, zichten, sikkels, zeisen 
en (hooi) vorken maar ook de (platte) 
wagens, karren, eggen en ploegen. De 
wagens en karren kenden in het Land 
van Maas en Waal (gemeente Wijchen) 
verschillende uitvoeringen, naar gelang 
de welstand van de boeren.

In ons werkgebied kwam voor het me-
rendeel akkerbouw en veeteelt voor in de 
vorm van een gemengd bedrijf. De ver-
schillende landbouwwerktuigen waren 
met name op de akkerbouw afgestemd, 
vooral ploegen en eggen. Naar gelang 
de grondsoort waren er verschillende 
ploegmodellen in omloop. Dit betreft 
ondermeer de hondsploeg, karploeg, 
voetploeg, rolploeg en de keerploeg. 
Deze waren oorspronkelijk geheel uit 
hout geconstrueerd. Dit geldt ook voor 
de eggen, pas in de negentiende eeuw 
werden deze verbeterd door ze geheel in 
ijzer uit te voeren.

Het met een zicht en een haakpik ge-
maaide koren werd op de platte wagens 
getast en naar de tasschuur gereden, waar 
het naar behoefte werd gedorst door 
middel van dorsvlegels. Als laatste han-
deling werd het gedorste graan nog een 
keer gewand om het te ontdoen van het 
stof. Later gebeurde dit stofvrij maken 
van het graan met een wanmolen. 

Koren en andere landbouwproducten 
werden met de (korte)kar of de (platte) fig 23. Een platte wagen op het erf van het Vormer te Wijchen, p.m. 1920.

huis of driebeukige oogstschuur, waar-
bij de slieten op ankerbalken rusten.

Tas 

Ruimte in een boerderij of schuur 
voor de berging van ongedorst graan 
of hooi.

Vlechtwerk 

Wand vervaardigd van dooreengewon-
den takken en tenen, bestreken met 
leem.

Zadeldak 

Dak met twee tegen elkaar geplaatste 
hellende schilden.

Wil men een goede indruk krijgen hoe 
de verschillende landbouwwerktuigen 
eruit zagen en hoe ze in het verleden 
gebruikt werden dan zijn we hoofdzake-
lijk aangewezen op bestaande collecties 
die nog in verschillende verzamelingen te 
vinden. Dan zijn het Openluchtmuseum 
in Arnhem en de Landbouw Universiteit 
in Wageningen wel de aangewezen plaat-
sen. Ook zijn er kleinere verzamelingen 
zoals deze te vinden in museum de 
Garstkamp in Overasselt. Af en toe treft 
men nog een oud verdwaald landwerk-
tuig op een erf bij een boerderij of ergens 
verloren in een schuur of op een zolder. 

Als tweede onderzoeksbron zijn vele 
vanaf de Late Middeleeuwen gemaakte 
voorstellingen in de vorm van tekenin-
gen, schilderijen en gravures. Hierop is 
ook vaak te zien hoe deze werktuigen 
gebruikt werden. Bekende kunstenaars 
die dit landleven vastlegden waren onder 
meer de Gebroeders van Limburg, 
Albrecht Dürer, Pieter Breugel en Jeroen 
Bosch.

Opmerkelijk is dat de verschillende 
soorten en typen landbouwwerktuigen 

gedurende een zeer langdurige peri-
ode nagenoeg onveranderd 

zijn gebleven.

Landbouwwerktuigen door de eeuwen heen
Hugo van Capelleveen
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wagen naar de daarvoor bestemde 
bergplaats getransporteerd. Voor het 
kortmaken van het stro zijn in de loop 
der tijden verschillende hakselmachines 
in omloop gebracht. 

Het onkruidvrij houden van de akkers, 
vooral op de lager gelegen gronden, was 
een voortdurende zorg. Voor het wieden 
van onkruid zijn in de loop der tijden 
verschillende onkruidbestrijders ontwik-
keld.

Voor de veehouderij moest er gras 
gemaaid worden. Dit werk gebeurde 
met gebruikmaking van zeisen door 
seizoenarbeiders. Het gras werd te 
drogen gelegd op oppers. Ook het hooi 
werd op de (platte) wagen getast en naar 
de bergplaats gebracht. Dit diende als 
wintervoer ondermeer voor koeien en 
paarden.

De pot- en grupstallen werden uitge-
mest met behulp van rieken en verza-
meld op een mestvaalt; hier vandaan 
werd de mest in (korte) karren vervoerd 
naar de verschillende akkers waar het 
weer als voedingsstof diende. Vanaf de 
20ste eeuw gebeurde dit door mestver-
spreiders, die tot in onze tijd zijn door-
ontwikkeld.

Op de wat grotere boerderijen werd 
boter en kaas gemaakt. Voor de boterbe-
reiding gebruikte men een karnton. Op 
de kleine bedrijven werden handmatig 
gestampt. Op de grotere boerenbedrijven 
werden deze meestal aangedreven door 
een paard in speciaal daarvoor bestemde 
karnhuizen. Brood werd gebakken in 
meestal van de boerderijen vrijstaande 
bakhuizen. Om dit te kunnen doen wa-
ren er ook weer verschillende hulpmid-
delen. Een schieter was nodig om het 
brooddeeg in de hete oven te schuiven. 

Schapenteelt kwam weinig in ons 
werkgebied voor. Er waren specifieke 
hulpmiddelen voor het winnen van de 
wol, het spinnen en het weven. Dit spin-

nen en weven vond maar zelden plaats 
op de boerderijen. Ook het houden 
van bijen vond nauwelijks plaats in ons 
werkgebied.

Waar dit gebeurde woonde het bij-
envolk in het verleden in gevlochten 
korven, tegenwoordig zijn de bijen 
gehuisvest in houten kasten. De korven 
of kasten stonden in houten bijenstallen. 
Op het Landgoed Leur is een dergelijke 
stal bewaard gebleven.

Nieuwe ontwikkelingen

Vanaf het einde van de 18de eeuw 
onderzocht men vanuit de verschil-
lende kanten van onze samenleving 
mogelijkheden om tot verbetering van 
de verschillende landbouwwerktuigen 
te komen. Dit gaf aanleiding tot het 
oprichten van het “Kabinet van Land-
bouw” waar de nieuw ontwikkelde 
landbouwwerktuigen werden opgesteld 
en getest. Met wisselend succes kwam de 
verbetering van de landbouwwerktuigen 
op gang. Dit had vooral betrekking op 
stalen ploegen en eggen, maar ook al-
lerlei verschillende zaaimachines werden 
ontwikkeld.

Door de komst van de stoommachine 
en later de tractor maar ook door de 
uitvinding van de kunstmest ging deze 
ontwikkeling zeer snel. Door deze 
landbouwmechanisatie veranderde het 

beeld van de landbouwwerktuigen op 
onze velden en akkers zeer snel. Waar 
men eerst nog zelfbinders zag voor het 
maaien van koren en het dorsen hiervan 
met dorsmachines werd dit in een vrij 
korte periode ingehaald door combines. 
Ook tractoren en verschillende andere 
vervoersmogelijkheden zijn in een korte 
periode op technisch gebied aanzienlijk 
veranderd en in grootte toegenomen. 
Daarnaast onderging de hooioogst grote 
veranderingen. Wat eerst handmatig 
gebeurde, vindt nu plaats door grote 
hooipakmachines. 

Het is op dit moment nog maar 
moeilijk voor te stellen hoe men met 
de beperkte landbouwwerktuigen in 
het verleden tot een goed resultaat kon 
komen. We kennen nu nog alleen de 
beelden uit oude afbeeldingen zoals het 
fotoalbum van een oude boerenfamilie.

Eeuwenlang is dit beeld nagenoeg 
hetzelfde gebleven!

In de veehouderij veranderde ook veel 
op dit gebied. Zo verdween onder meer 
het handmatig melken van de koeien. 
Dit is overgenomen door vol-automati-
sche melkinstallaties.

Rond 1900 werden op veel plaatsen 
zuivelfabrieken gesticht zodat het ver-
vaardigen van boter en kaas op de boer-
derijen tot het verleden gingen behoren.

Ook kwam er in deze periode een 
einde aan het broodbakken in de bak-

fig 24. Zelfbinder op een korenakker te Woezik, p.m. 1950. 
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huizen. De bakkerijen namen dit werk 
over.

Conclusie

Grote ontwikkelingen van de laatste 
tijd hebben bijna niets meer heel gelaten 
van de oude akkerbouw- en landbouw-
methoden.

Opmerkelijk is hierbij dat de vorm-
geving van de verschillende handwerk-
tuigen tot op heden maar weinig is 
veranderd. Frappant is dat de vorm van 
de hedendaagse hooivork, riek of schop 
nauwelijks afwijkend is op het schilderij 
“De triomftocht van de hooiwagen”van 
Jeroen Bosch uit de 16de eeuw!

Het Rivierengebied zag er in de Ro-
meinse Tijd heel anders uit dan nu: 
het was onbedijkt en de rivier verlegde 
telkens haar loop. Hierdoor ontstonden 
complexe zandige stroombeddingen en 
oeverwallen. Verder het land in ontston-
den kommen.

De grond van de stroomruggen be-
stond uit zandige, lichte klei en die van 
de kommen uit zware kalkloze klei, 
waarvan de structuur compact was. De 
ontwatering van de kommen was daar-

door slecht: het gebied stond een groot 
deel van het jaar onder water en in de 
zomer verdroogde het. Ze waren zodoen-
de nog niet geschikt als bouwland. De 
hoger gelegen stroomruggen daarentegen 
zijn altijd bewoond geweest en in cul-
tuur gebracht. Het Oostelijk Rivierenge-
bied, waartoe Wijchen behoort, was van 
oudsher geschikter voor bouwland dan 
het westelijke, omdat het hoger lag.

Bijna 40.000 Romeinse soldaten moes-
ten van voedsel worden voorzien. Tot die 
tijd waren de oorspronkelijke bewoners 
hoofdzakelijk zelfvoorzienend geweest. 
De bevolkingstoename door de Romein-
se overheersing leidde tot uitbreiding 
van de landbouwactiviteiten, die in het 
rivierengebied vooral ten dienste van de 
veeteelt stonden. 

Op de hellingen van de stroomruggen 
lagen de weilanden. Hier graasden ossen, 
koeien, paarden en schapen; het hooi, 
dat er groeide, was in de winter van 
belang voor het vee. Bij de boerderijen 
liepen kippen, ganzen en geiten rond; 
varkens scharrelden op de woeste gron-
den buiten het akkerbouwgebied.

Op de vruchtbare, lichte klei van de 
stroomruggen bevond zich het bouw-
land. Hier werden granen zoals emmer-
tarwe, gerst, spelttarwe en pluimgierst 
verbouwd. Deze werden afgewisseld met 
peulvruchten zoals veldboon, paarden-
boon, erwt en linze om de grond van 
stikstof te voorzien. Om uitputting van 
de grond te voorkomen werd toen al aan 
braaklegging gedaan. Vaak werd na een 
jaar teelt het vee op de akker, waar intus-
sen gras stond, losgelaten, waardoor het 
stuk grond meteen bemest werd. 

De Romeinen aten vooral vlees van fig 25. Deel van “De triomftocht van de hooiwagen” door Jeroen Bosch. 

Landbouwproducten vanaf de Romeinse Tijd
Annelies van Dongen
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groot en klein vee, behalve dat van paar-
den; bij de granen ging hun voorkeur uit 
naar spelttarwe. De inheemse bevolking 
had naast vlees, gerst en emmertarwe als 
hoofdvoedsel. Maar ook de eiwitrijke 
peulvruchten waren van belang.

Oliehoudende zaden zoals vlas/lijn-
zaad, huttentut en raapzaad werden toen 
gebruikt als brandstof voor lichtvoorzie-
ning , als voedsel en veevoeder (van res-
tanten werden veekoeken gemaakt). Van 
vlashalmen werd linnen geproduceerd en 
stoffen geweven. 

Daarnaast brachten de Romeinen ook 
hun eigen eetgewoontes mee. Hierdoor 
maakte de inheemse bevolking kennis 
met nieuwe groentesoorten zoals kool, 
bieten, uien, knoflook, veldsla en krui-
den. Deze werden hier bij de huizen 
verbouwd, veelal voor eigen gebruik. 
Veel kruiden werden geïntroduceerd 
vanuit het Middellandse Zeegebied 
zoals venkel, salie, wijnruit, bonenkruid 
en scharlei, maar daarnaast leerden de 
Romeinen de inheemse bevolking ook 
kennis maken met het gebruik van de 
hier groeiende kruiden zoals tijm, munt, 
agrimonie en marjolein. Een ander be-
kend Romeins product dat hier geïntro-
duceerd werd was de garum , een vissaus 
bestaande uit een mengsel van vis, zout 
en kruiden.. 

De oorspronkelijke bevolking at in 
die tijd voornamelijk graanpap, een brij 
van graan met kruiden voor de smaak ; 
brood kon alleen van het luxe broodtar-
we gemaakt worden, waarvoor de grond 
in het rivierengebied niet vruchtbaar 
genoeg was.

Een tijd lang kon zo aan de vraag naar 
voldoende voedsel voldaan worden.

Echter, vanaf het begin van de tweede 
eeuw nam door vernatting van het land 
de akkerbouw af en vond er een ver-
schuiving naar de veeteelt plaats. Het 
leger ging toen over tot het importeren 

van graan uit Engeland.

De nederzettingen en het land bleven 
nog lang last houden van water. De 
individueel aangelegde wallen om huizen 
en land bleken niet afdoende. Pas in de 
14de eeuw, toen deze vervangen werden 
door een aaneengesloten bedijking, 
dacht men eindelijk bescherming gevon-
den te hebben. Echter, doordat er zich 
sediment in de rivier afzette, kwam het 
water daar toch hoger te staan dan het 
land. Daardoor sijpelde het water in de 
winter weer onder de dijk door (kwelwa-
ter), wat binnendijks problemen gaf met 
ploegen en zaaien. De gewassen liepen 
door vernatting een achterstand in de 
groei op, terwijl het onkruid ongenadig 
toesloeg. Het wieden op grote vlakken 
was ondoenlijk. Een extensieve bedrijfs-
voering was daardoor het meest geschikt; 
grote stukken land werden met een 
minder arbeidsintensief gewas bebouwd 
zoals bijvoorbeeld gerst.

Al met al leverde de bedijking toch niet 
veel goeds op voor de boer: de graslan-
den verzuurden weer door wateroverlast.

Op de stroomruggronden werden al-
leen granen geteeld: vooral haver voor de 
paarden en verder tarwe en gerst; op de 
hoger gelegen delen ook rogge. De stik-
stofvoorziening werd ook in latere tijden 
nog steeds geregeld door af te wisselen 
met peulvruchten: bonen en erwten. De 
beste stukken grond werden gebruikt 
voor koolzaad. Vooraf moest er dan wel 
grond braak gelegd en bemest worden. 
Het beter tegen vorst en water bestand 
zijnde wintergewas raapzaad werd op 
de iets lagere gronden geteeld. Vanaf de 
14de eeuw werden voedergewassen van 
steeds meer belang: spurrie, voederwikke 
en het groen van rauwe erwten; stoppel-
loof en brem voor het melkvee.

De invloed van de Cisterciënzers gaf 
in die tijd nieuwe impulsen aan land-
bouwtechnieken, waardoor de grond 
gemakkelijker te bewerken werd en de 
opbrengsten vermeerderden. Zo kwam 
het paard, nu met een stijf gareel en 
hoefijzers en daardoor sneller dan de os, 
meer in beeld als trekdier. Hierdoor was 
het mogelijk om het drieslagstelsel in te 
voeren en de productie van graan met 
een derde te vermeerderen.

In onze omgeving bezat de abdij 
Graefenthal ook hoeves met landerijen. 
Uit bewaard gebleven inkomstenboeken 
uit de 14de eeuw staat om welke pro-
ducten het gaat. Het gebied van Maas 
en Waal, de Overbetuwe en het Rijk 
van Nijmegen leverden pluimvee en die 
van Gendt haver. In een latere periode 
wordt vermeld, dat er uit Gendt en 
Angeren boter geleverd moest worden, 
uit Wijchen keurveulens, schapen en 
hout en uit Beuningen gember en suiker. 
Specerijen zoals gember, nootmuskaat en 
peper kwamen sinds de kruistochten uit 
Klein-Azië naar het Noorden via Venetië 
en Champagne.

fig 26. Verscheidene graansoorten.
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Ondanks de depressie rond 1650 door 
overstromingen en teruglopende inkom-
sten uit de graanteelt, bleek het Rivie-
rengebied daar toch minder last van te 
hebben. Dit kwam hoofdzakelijk door-
dat zij terug konden vallen op andere 
bronnen van inkomsten. Zo vormden de 
fruitteelt op de weilanden, de paarden-
fokkerijen, de vetmesterijen van varkens 
en de hooiopbrengst belangrijke inkom-
stenbronnen. Hun afzetgebied bestond 
voornamelijk uit de steden van Holland 
en Friesland.

Geleidelijk vond er ook tuinbouw op 
weidegebieden plaats. Omstreeks 1500 
kwamen veel nieuwe gewassen in beeld 
zoals andijvie, sla, pastinaak, asperges, 
kalebas, rettich en kweepeer. Het aantal 
koolrassen nam toe: rode kool, witte 
kool, savooiekool en ook de oranje 
wortel deed haar intrede. Door deze 
opleving nam vervolgens de vraag naar 
zaai en pootgoed toe en ook kwamen 
jonge fruitbomen van appel, peer en kers 
in de handel. 

In het Rivierengebied was vooral de 
teelt van hennep van belang, vanwege de 
vezels voor zeilmakerijen en touwslage-

rijen. Samen met de melkveehouderijen 
(boter- en kaasproductie) was dat een 
goede inkomstenbron. De mest zorgde 
weer voor de nodige aanvulling van mi-
neralen op de bouwgrond. De hopteelt 
(bier) vond voornamelijk rondom Den 
Bosch, in de Bommeler- en Tielerwaard 
en in de Betuwe plaats. Het bier was van 
1650 tot 1750 de volksdrank bij uitstek. 
Echter door de invoer van koffie, thee en 
cacao, liep de hopteelt snel terug. 

De dagelijkse maaltijden zagen er voor 
de minder bedeelden in die tijd karig 
uit: roggebrood en stoofpotten van 
peulvruchten met groenten. Vlees en 
vis werden vervangen door de eiwitrijke 
erwten en bonen en als groente werd 
kool, spinazie, sla, prei, bieten, wortelen 
en pastinaken gegeten. Daarnaast von-
den voor zowel arm als rijk uitgebreide 
feestmaaltijden plaats bij bruiloft, begra-
fenis, oogst en inhuldiging. 

Tussen 1700 en 1800 nam de vraag naar 
hop steeds meer af. Dit bevorderde in 
toenemende mate de teelt van aardap-
pelen. Deze arbeidsintensieve teelt werd 
door de kleine boeren uitgevoerd, die 
vaak bemeste grond van de grote boeren 
pachtten. Echter, door eenzijdige teelt 
ontstonden er allerlei plantenziektes, 
waardoor er nog slechts weinig gepro-
duceerd werd vergeleken met de jaren 
ervoor. Daardoor heerste er in die tijd 
grote armoede en hongersnood in het 
Rivierengebied. Daarnaast kwam ook 
nog de hennepteelt door Russische con-
currentie onder druk te staan.

Tussen 1670 en 1850 nam in het Rivie-
rengebied de tabaksteelt toe. Het voor-
deel hiervan was dat de werkzaamheden 
goed in het gezin uitgevoerd konden 
worden. 

Vóór 1880 was de graanteelt in het 
Rivierengebied van groter belang dan de 
veeteelt. Maar na 1878, toen de graan-

prijzen daalden, werd steeds meer akker-
bouwgebied omgezet in grasland.

De meeste producten werden ingezet 
als veevoeder. Op de overgebleven akker-
gronden werd in plaats van tarwe, haver 
en rogge geteeld voor het vee.

 Weliswaar bleef in het Oostelijk Rivie-
rengebied de tabaksteelt gehandhaafd, 
maar door de verminderde vraag naar 
tabak werd op veel plaatsen de vrucht-
bare grond in gebruik genomen voor 
tuinbouw en fruitteelt. De prijzen van 
appels, peren, bessen en kersen stegen in 
die tijd enorm en kwamen boven die van 
de granen uit. Naast afzet op markten in 
het binnenland vond export naar Enge-
land plaats.

Daarnaast bleven melkveehouderijen 
en paardenfokkerijen van belang en 
teelden de kleine boeren suikerbieten en 
aardappelen op de gepachte grond.

Rond 1910 ontbrak het de boeren, 
ondanks hun grote inzet, aan middelen 
om moderne werktuigen en kunstmest 
te kopen. De vakbekwaamheid van de 
kleine boeren bleef daardoor beperkt. 

Omstreeks 1928 raakte door de crisis 
in de graanteelt en door de komst van 
de motortractie het Rivierengebied 
opnieuw in nood. De hooilanden en 
paardenfokkerijen hadden daar al iets 
eerder last van, doordat Duitsland in 
1925 een invoerverbod van paarden had 
ingesteld. De bedrijfsresultaten per hec-
tare lagen toen vooral in het Land van 
Maas en Waal flink onder het landelijk 
gemiddelde: landelijk gemiddelde 48 
gulden/ha tegen -10,99 gulden/ha op de 
rivierklei. Maar in 1937 nam daar toch 
weer het inkomen toe, doordat de grote 
boerenbedrijven betere prijzen voor vee 
en zuivel kregen.

In andere gebieden van het Rivierenge-
bied zoals de Tielerwaard en de Betuwe 
was de crisis bij de kleine boeren veel 

fig 27. Vrouw met wortels en uien, 16de 

eeuw.
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minder. Tussen 1910 en 1930 nam het 
aantal melkveehouderijen door nauwe 
samenwerking van de kleine boeren en 
door aankoop van Fries vee daar toe. 
Men richtte fokverenigingen, zuivelfa-
brieken en coöperaties op. En daarmee 
gepaard gaande nam de teelt van voeder-
bieten sterk toe. Graan en peulvruchten 
vielen grotendeels weg door slechte netto 
opbrengsten.

De fruitteelt kwam ongeschonden uit 
de crisis en ontwikkelde zich verder. Het 
oppervlak voor fruitteelt verdubbelde 
zich in die tijd. Pruimen en kersen wer-
den vooral in Over- en Neder-Betuwe 
geteeld. Pas toen de prijzen van vee en 
zuivelproducten rond 1937 weer aantrok-
ken, ging het economisch weer wat beter 
met de boer. De teelt van aardappelen, 
rogge en haver bleef daarna van belang 
voor de veehouderij en de diervoeder-
industrie, evenals suikerbieten, knol- en 
wortelgewassen en later snijmaïs. De 
productie vond geleidelijk op steeds gro-
tere schaal plaats en werd verder geme-
chaniseerd. Varkens- en pluimveehoude-
rijen/legbatterijen zijn daar in onze regio 
duidelijk voorbeelden van.

Begrippen

Cisterciënzers 

Monniken uit een kloosterorde gesticht 
in 1098, die ook in het Rivierengebied 
op landbouwgebied actief was en 
kloosters en boerderijen bezat.

Gareel 

Halsgordel voor trekdieren.
Drieslagstelsel 

Een zaaimethode, waarbij het eerste 
jaar een wintergraan gezaaid wordt 
(tarwe of rogge), het tweede jaar een 
zomergraan (gerst of haver) en het 
derde jaar het land braak gelegd wordt. 
Deze werkwijze spreidt het risico op 
misoogst en geeft een hogere op-
brengst. Waarschijnlijk is deze methode 
voor het eerst al in de achtste eeuw 
toegepast.

Enten 

Het vastmaken van een tak in een 
andere gelijksoortige boom, waardoor 
deze daarop vast kan groeien.

fig 28. Vermeerdering van fruitbomen door ‘enten’. Al in de Romeinse tijd een 

bekende techniek.
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