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Voorwoord
Dit boekje is uitgebracht ter gelegenheid van de oplevering van het project
dat de Stichting Landschap Ooijpolder-Groesbeek in de periode 2010-2012
in het Schildbroek heeft uitgevoerd. We hebben daar voormalige landbouw
grond in kunnen richten ten behoeve van kleinschalige natuur.
De afsluiting van het project is tevens het begin van het vervolg, want hoe
natuur en landschap zich gaan ontwikkelen, zullen we pas in de toekomst
kunnen zien. Tegelijkertijd blikken we terug, want het Schildbroek is een
historische plek. Met de aanleg van hakhoutcultuur en natte schraalgraslanden willen we niet alleen bijzondere natuur ontwikkelen, maar
ook de geschiedenis van het gebied levend houden.
Het is bijna niet voor te stellen hoe het Groesbeekse landschap er 100 jaar en
nog langer geleden uit moet hebben gezien. Wie dit boekje leest, krijgt een
beeld van het geploeter in de nattigheid. Nu het water en de woestenij zijn
bedwongen, staan we als samenleving voor een nieuwe uitdaging: hoe
kunnen we het landschap aantrekkelijk houden, zowel voor de mensen die
er wonen, werken en verblijven, als voor planten en dieren die thuishoren in
dat landschap. Met kleinschalige projecten zijn tal van lokale organisaties
hiermee bezig, in samenwerking met de gemeente Groesbeek. De Stichting
Landschap Ooijpolder-Groesbeek, de Vereniging voor Landschapsbeheer
Groesbeek-Ooijpolder ‘De Ploegdriever’, de Werkgroep Milieubeheer
Groesbeek, Landschapsbeheer Groesbeek en de Heemkundekring Groesbeek,
allemaal zetten ze zich in voor behoud en ontwikkeling van het landschap
dat Groesbeek zo bijzonder maakt. Dat kan niet zonder oog te hebben voor
het verleden dat zich hier heeft afgespeeld. Het gaat erom de geschiedenis
van het gebied en van de mensen die er hebben geleefd, herkenbaar te
houden. Zo kunnen de verhalen verteld blijven worden.

maart 2012
Toon de Jong
voorzitter

Steenbroekse hei (inzet: sint-jansvlinder)
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Inleiding:
waar dit boekje over gaat

1

Over heide en broek
In het lage deel van Groesbeek, daar waar nu De Horst en De Bruuk liggen,
lag vroeger een groot gebied met heide, slecht grasland en hier en daar
een bosje. Zie kaart 1. Het was er kletsnat. De mensen woonden er omheen
op iets hogere gronden: op de Heikant en de Plak, in de Drul en langs de
Breedeweg. Maar ze maakten wel gebruik van het natte gebied, vooral
voor het weiden van vee en het steken van heideplaggen die ze als strooisel
in de stal gebruikten. De Horst was een grote vlakte zonder heggen of
afrasteringen. Het gebruik van de heide was gemeenschappelijk, dat wil
zeggen dat iedere inwoner van Groesbeek er met zijn vee in kon en er
heideplaggen kon halen, mits hij zich hield aan de regels. De eigendom lag
lang bij de heer van Groesbeek, in het begin van de 19de eeuw opgevolgd
door de gemeente.
Over de ontginning van De Horst
Tussen de jaren 1830 en 1860 veranderde deze situatie ingrijpend. Het
gemeenschappelijk gebruik werd opgeheven. Bewoners van de Heikant en
de Plak kregen de grond van de gemeente in erfpacht en later in eigendom.
Hun namen zullen huidige Groesbekers bekend in de oren klinken, want ze
komen ook nu nog veel in de gemeente voor: Albers, Arts, Derks, Faassen,
Gantevoort, Grutters, Kamps, Klaassen, Koenen, Kouws, Krebbers, Lamers,
Liebers, Meeuwsen, Straatman, Theunissen, Thijssen, Weijers, Welles etc.
Deze mensen en hun verwanten ontgonnen de heide tot bouwland en bos.
Om het gebied geschikt te maken voor landbouw liet de gemeente water
lopen graven, zodat het water beter weg kon. En om bij de percelen te
kunnen komen, legde men wegen aan. De huidige waterlopen en wegen van
De Horst, zoals Drulsebeek, Hoge Horst, Lage Horst en de zandweggetjes
rond het kerkdorp, gaan grotendeels terug op die periode uit het midden van
de 19de eeuw. Ook bouwden de ontginners boerderijen op hun nieuwe land.
Zo ontstond de boerennederzetting van De Horst.
Over Bruuk en Schildbroek
In het gebied langs de Leigraaf, dat wel De Broeken werd genoemd, of op
z’n Groesbeeks ‘De Bruuk’, liep het wat anders. Dat was halverwege de
19de eeuw geen bezit van de gemeente, maar in handen van de particuliere
grootgrondbezitter jhr. mr. Adrianus van Riemsdijk van Gemert. Via
vererving kwam De Bruuk in eigendom van baron Van Verschuer, die het
gebied in het begin van de 20ste eeuw probeerde droog te leggen om er
De Bruuk (inzet: azuurwaterjuffer)
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grootschalige akkerbouw te kunnen bedrijven. Dat mislukte. Uiteindelijk
werd De Bruuk natuurgebied. Een ander broek, het Schildbroek, kende een
heel eigen geschiedenis van houtproductie en stenenbakken.
Leeswijzer
Dit boekje begint met de waterhuishouding in het lage deel van Groesbeek
(hoofdstuk 2). In hoofdstuk 3 is de ontginning van De Horst het onderwerp:
van heide tot boerenland. Hoofdstuk 4 gaat over de broekgebieden langs de
Leigraaf, in het bijzonder De Bruuk: van moeras tot natuurgebied. Een ander
interessant broekgebied is het Schildbroek dat tenslotte in hoofdstuk 5
wordt beschreven.
De rode draad door het verhaal is de rol van het water: een natte bedoening.
Kamgras

kaart 1
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Heerlijkheid Groesbeek in 1755
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Water in de Heerlijkheid
Groesbeek

2

Oprukkend ijs maakte hoog en laag
De Horst, De Bruuk en het Schildbroek liggen in het Bekken van Groesbeek.
Dit bekken is ontstaan toen er in de een-na-laatste ijstijd, ongeveer
200.000 jaar geleden, een reusachtige gletsjer vanuit Scandinavië oprukte.
Bij Groesbeek bereikte een ijstong van de gletsjer zijn meest zuidelijke plek
in Nederland. De ijstong stuwde grind, zand en klei, die hier eerder door de
grote rivieren waren neergelegd, omhoog en naar opzij. Deze stuwwallen
vormen nu de hoge randen rond het Bekken van Groesbeek: het Reichswald,
de bossen van Groesbeek en de heuvels bij Wylerbaan en Zevenheuvelenweg.
Alleen aan de noordoostkant (richting Kranenburg) liggen geen heuvels, daar
daalt het land geleidelijk verder naar de riviervlakte van de Rijn/Waal. Het
terugtrekkende ijs vormde in de richting van de ijsstroom lagere delen en
ook hogere delen, zoals de ‘horsten’ van Hoge Horst en Ashorst. Zie kaart 2.
Het hele gebied werd De Horst genoemd, en later toen het dorp ontstond,
kreeg ook dat de naam De Horst.
In het Bekken van Groesbeek ontstonden na het wegsmelten van het ijs
beken: de Groesbeek, lokaal beter bekend als de Ren, de Hulsbeek of Kleine
Ren die een zijtak is van de Ren, en de Leigraaf.
De bodem bestond uit opgestuwde rivierafzettingen. Later heeft de wind
over een groot deel van het gebied een deken van löss gelegd. In de natte
delen van het bekken is die verweerd tot lössleem met taaie lagen. In de
allernatste delen, waar het water niet weg kon, ontstond wat veen.
Zie kaart 3.
Heerlijkheid Groesbeek
Het lage gebied in het Bekken van Groesbeek was in de Middeleeuwen
onderdeel van een groot bos, het Ketelwald, later Rijkswald genoemd. Het
lag tussen Nijmegen, Kleef, Goch en Gennep. De Ketelstraat achter De Horst
herinnert in naam aan dit wald. Het bos was van de koningen en keizers die
toen heersten over een groot gebied in West-Europa. Voor het beheer van
het koninklijke domeinbos hadden zij dienaren aangesteld. Die zorgden
ervoor dat er hout kon worden geoogst en ook dat de heerser iets te jagen
had, wanneer hij op de Valkhofburcht in Nijmegen verbleef. In het jaar 1040
schonk koning Hendrik II een boerderij met land aan zo’n dienaar, de
‘forestarius’ Sindicho. Deze boerderij lag in het centrum van Groesbeek, niet
ver van de oude (protestantse) kerk, en vormde de basis voor het kasteel van
Groesbeek dat later aan de Hoflaan verrees. Dan is er sprake van heren van
De Groesbeek (inzet: klimopwaterranonkel)
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kaart 2
Het Bekken van Groesbeek in reliëf
De Horst, De Bruuk en het Schildbroek liggen in het laagste, vlakke deel van Groesbeek
(groen op de kaart).
Om dit Bekken van Groesbeek heen kromt zich de reliëfrijke stuwwal met de bossen van het
voormalige Nederrijkswald (wit, bruin en paars) en Reichswald. Het bekken is open naar het
noord-noordoosten, waar voorbij Kranenburg het rivierdal van de Rijn/Waal ligt. De
opvallende ‘bult’ ten westen van De Bruuk, is de voormalige vuilstort van de gemeente
Groesbeek.
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kaart 3
Bodemkaart van het landbouwgebied van Groesbeek
Grote delen van het landbouwgebied van Groesbeek zijn bedekt met löss, een fijnkorrelige
grondsoort die door de wind in de luwte van de stuwwallen is neergelegd (baksteenrode
tinten op de kaart). Dat zijn de vruchtbare landbouwgebieden ten noorden en zuiden van de
kern Groesbeek en op De Plak. De Bruuk en het Schildbroek kennen ook lössleembodems,
maar dan met een hoge grondwaterstand en slecht doorlatende lagen in de ondergrond
(oranje). De Horst kent een mengeling van zand (geel en lichtoranje) en lössleem.
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Groesbeek, die heersten over de Heerlijkheid Groesbeek. Daartoe behoorden
het lage gebied met De Horst en De Bruuk en er omheen de oude neder
zettingen Groesbeek-dorp, Heikant, De Plak en Breedeweg/Grafwegen.
Zie kaart 1.
In de heerlijkheid golden heerlijke rechten, zoals het recht om bepaalde
belastingen te heffen, vooral belastingen op grond en oogst, maar ook op
het malen van graan, het jachtrecht en de rechtspraak. Een heerlijkheid was
aanvankelijk erfelijk: de heren van Groesbeek kwamen eeuwenlang uit
hetzelfde geslacht. Later waren heerlijke rechten te koop. In 1768 kocht de
Gelderse Rekenkamer namens de Staten van Gelderland de Heerlijkheid
Groesbeek. De provinciale overheid werd daarmee eigenaar van de heerlijke
rechten.

natuurlijke beek. Dat moet al voor het jaar 1345 zijn gebeurd. Uit dat jaar
is een archiefstuk bewaard gebleven over een stuk land ‘op den Ketelvort’
(in het lage deel van Groesbeek, vermoedelijk De Plak) dat grenst aan ‘der
weteringhe aldaar’. Deze wetering moet wel de Leigraaf zijn.
De afwatering via de Leigraaf en daarop uitkomende sloten was een
gemeenschappelijk belang van de boeren op De Plak, aan de Bruuksestraat
en de Breedeweg. Zij hadden de plicht om bij hun land de Leigraaf en de
sloten die er op afwaterden, jaarlijks te schonen. Dit ging volgens regels
van de Heerlijkheid Groesbeek. Richter en schepenen (bestuur van de
Heerlijkheid) inspecteerden jaarlijks middels een schouw of de regels
werden nageleefd. Verslagen van deze schouw uit de tweede helft van de
18de eeuw geven een aardig inkijkje in het waterbeheer.

Kwel en moeras
De belangrijkste watergangen in de Heerlijkheid Groesbeek waren de
Leigraaf, de Groesbeek of (Grote) Ren en de Hulsbeek of Kleine Ren.
Zie kaart 1. Van deze drie is de Leigraaf veruit de belangrijkste voor de
waterhuishouding van het lage deel van Groesbeek.
De Leigraaf ligt in het laagste deel van het Bekken van Groesbeek. Op
kaart 2 is dat goed te zien. Het was daar kletsnat, omdat het water uit
de hele omgeving er van nature heen stroomde. Er was niet alleen een
bovengrondse stroom, maar ook ondergronds werd water aangevoerd dat
als kwel aan de oppervlakte kwam. Dat kwelwater was eerder als neerslag
op de heuvels van de omringende stuwwal gevallen, door de bodem
gesijpeld en meegenomen in een trage ondergrondse stroom, totdat het in
het laagste deel van het Bekken van Groesbeek weer bovengronds kwam.
Vanaf de stuwwal was het water tientallen jaren onderweg geweest. Door
de voortdurende kwel lag er vroeger aan weerszijden van de huidige Leigraaf
een moeras dat nooit droogviel. Het moeras voerde het water af naar het
noord-noordoosten. Het afvoerwater zal zijn samengevloeid in een
natuurlijke beek die naar het dal van de Waal stroomde. Waar deze beek
begon, is niet zeker.
Er is tegenwoordig nog steeds kwel in het dal van de Leigraaf, maar minder
dan vroeger. Ook zorgen drainage en diepe waterlopen voor een snellere
afvoer ten gunste van de landbouw. In het natuurgebied De Bruuk wordt de
waterstand juist hoog gehouden om de van water afhankelijke planten en
dieren te bedienen.

Togtgraven en togtsloten
De schouw vond plaats in de lente of de zomer. De inspecteurs bekeken niet
alleen de Leigraaf, maar ook enkele watergangen die daarop uitkwamen. Zij
noemden die togtgraaf, togtsloot of graaf. Het lijkt erop dat ze de begrippen
togtgraaf en togtsloot voor dezelfde watergangen gebruikten – wij zouden
nu tochtsloot zeggen – en dat een graaf een sloot of greppel was die
regelmatig droog stond. Zo inspecteerde men de ‘togt graaf beginnende aan
Leigraaf

Leigraaf in 1345: ‘der weteringhe aldaar’
De Leigraaf is in de Middeleeuwen gegraven om dit kletsnatte gebied en zijn
omgeving geschikt te maken voor landbouw. Benedenstrooms zal daarvoor
de natuurlijke beekloop zijn vergraven. Bovenstrooms zal de Leigraaf
helemaal nieuw gegraven zijn, want er was daar vermoedelijk geen
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het eijnde van het Heijbroek’. Dat was een watergang die tussen de
Bruuksestraat en Ashorst naar het oosten en zuidoosten liep, langs de plek
waar nu het voormalige stort ligt bij de waterzuivering, tot aan de (oude)
Leigraaf. Dan waren er nog een ‘togtgraaf naast de Ashorst’, ‘graave en
togtsloten van de Broekse straat’ en ‘graave en togtsloten langs het
Ketelbroek’. Zie kaart 4. Bij de schouw hoorde ook de inspectie van de wal
langs de Leigraaf, waarover het schouwpad liep.

kaart 4
Te schouwen watergangen in de Heerlijkheid Groesbeek in 1755
Voor de landbouw was de Leigraaf eeuwenlang een belangrijke waterafvoergang. Daarom
moesten de aanliggende boeren deze watergang en de zijlopen schoonhouden. Ter controle
was er jaarlijks een schouw die over twee trajecten plaatsvond. Het eerste liep van herberg
de Roode Leeuw (achter aan de Cranenburgsestraat waar de Leigraaf samen met de
Groesbeek de rijksgrens over gaat) tot aan de Messemakers Dijk. Dat was een weg op het
laatste (oostelijke) deel van de huidige Lage Horst, later ook wel Jillessendijk genoemd. Het
tweede traject besloeg het stuk vanaf de Broekse Straat (Bruuksestraat), dwars door het
huidige natuurgebied langs de oude Leigraaf, tot aan de Messemakers Dijk.
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Slegten van hulten en bulten
De mensen, waarvan bij de schouw was geconstateerd dat ze de regels
hadden overtreden, werden ‘beschouwd’. Zij kregen te horen wat er aan
schortte en wat ze er aan moesten doen. De opgelegde maatregelen
bestonden uit het alsnog verbreden of verdiepen van de watergangen, het
obstakelvrij maken van de mondingen van sloten in de Leigraaf, het
verbreden en ‘slegten van hulten en bulten’ op de wal en het verwijderen
van struikgewas. De nalatige werd beboet. Zo kreeg Gerrit Maas bij de
schouw van 1798 een boete van zeven gulden en acht stuivers wegens
nalatigheid op drie plaatsen. Willem Kaal moest voor nalatigheid op één
plaats een boete van twee gulden en acht stuivers betalen. Ook in de eerste
helft van de 19de eeuw bestond dit schouwsysteem nog, met het verschil
dat de gemeente voortaan de schouwende organisatie was en niet meer
de Heerlijkheid Groesbeek. Standaard vond de schouw toen in de maand
juni plaats.

Vissen in de Leigraaf
In de Leigraaf zat vroeger meer vis dan tegenwoordig. Jan Albers van de
Plakseweg wist zich in 2001, toen hij 90 jaar oud was, nog te herinneren dat
er voor de oorlog in de Leigraaf bij de Plakseweg snoeken zaten, waarvan hij
er regelmatig eentje verschalkte. Ben Thissen vertelde in 2009 dat er in de
oorlog door Hent Lenssen in De Bruuk geschoond werd en dat hij daarbij
een mand meesjouwde waarin hij snoek verzamelde. En velen weten nog dat
er tot omstreeks 1970 in de Leigraaf aan de Ketelstraat veel paling in de
modderige bodem voorkwam.
De Leigraaf had goed water. Dit in tegenstelling tot de waterputten die
verspreid bij de huizen stonden. Dat water was roestig door de ijzerrijke
kwel. Daarom haalde men het water voor de was uit de Leigraaf. Jan Albers
had er echter iets anders op gevonden. Hij deed een beetje carbid in de
waterput, dat zuiverde het water, maar, zo zei zijn vrouw, het werd er wel
erg hard van. Jan vertelde ook dat hij eens een snoek die hij in de Leigraaf
had gevangen, in de put had gedaan, want hij had gehoord dat dat ook goed
voor het water was. Maar eenmaal in de put verdween de snoek op
onverklaarbare wijze.
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Op de kruising van watergangen met karwegen lagen duikers die het water
onder de weg door voerden. Het lokale bestuur zorgde voor de aanleg en
eventuele vervanging ervan, maar de aanliggende gebruikers moesten het
onderhoud doen. Duikers lagen aan de bovenloop van de Leigraaf onder de
Bruuksestraat, in het Herwendaal onder de weg van het dorp naar
Breedeweg, onder de Heijkantsestraat (Cranenburgsestraat) en onder de
Blatendijk – dat is het stuk weg van de Vortse Brug naar Den Altena en
Kranenburg dat tegenwoordig ook Cranenburgsestraat wordt genoemd. De
duikers waren van hout; bij een van de aanbestedingen voor aanleg heette
het ‘van goed eikenhout zonder spint of noesten’.
Eerst een vort …
Wie vroeger vanuit het dorp Groesbeek naar De Plak moest, kon het beste de
Ketelstraat volgen en dan de Leigraaf oversteken bij de huidige Vortse brug.
Ook was het mogelijk om de Messemakers Dijk te nemen. Die route was
waarschijnlijk bij natte omstandigheden slecht begaanbaar, omdat die voor
een flink deel door de moerasachtige gronden langs de Leigraaf voerde.
Een derde mogelijkheid was om zuidwaarts te gaan, over de Breedeweg en
dan via de hoger gelegen route over Kleefs terrein langs de rand van het
Reichswald naar het oosten te gaan tot De Plak. Dit was een flinke omweg,
maar bij grote nattigheid langs de Leigraaf hield de reiziger het hier
tenminste wel droog.
‘Vortse brug’ is een in zichzelf tegenstrijdige naam, immers: een voorde is
een doorwaadbare plaats waar een weg een watergang kruist, dus per
definitie zonder brug. De verklaring is dat hier eerst een plaats was die ‘vort’
heette. De latere brug is hiernaar genoemd. Vermoedelijk was de voorde in
de Ketelstraat heel oud. Al in de Middeleeuwen was dit een verbindingsweg.
‘Ketel’ komt in de samenstellingen ‘Ketelvoort’ en ‘Ketelbroek’ in de Late
Middeleeuwen voor in stukken over ontginning en belasting op landbouw
grond. Waarschijnlijk was het Ketelbroek (een deel van) het lage deel van
Groesbeek, langs en tussen de Leigraaf en Groesbeek gelegen. Ketelvoort is
dan de voorde, dat wil zeggen de doorwaadbare plaats door het broek, in
het bijzonder door de Leigraaf. In Middeleeuwse stukken die bewaard zijn
gebleven, wordt Ketelvoort gebruikt als plaatsaanduiding van landbouw
grond, vermoedelijk was dit op De Plak.
… dan een brug
Er was op zijn laatst omstreeks 1780 een Vortse brug. Want uit dat jaar is in
het Groesbeekse gemeentearchief een rekening bewaard gebleven, over de
bouw of verbouw van een houten brug over de Leigraaf. Het is een rekening
ter betaling van Jacob Tijssen en Mattijs Tillemans, die ieder twee-en-eenhalve dag werk hadden gehad aan de brug: zagen, stellen en timmeren. Ze
gebruikten hiervoor elzenhout dat ze hadden gekocht van iemand van de
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Vanaf de Vortse brug
Op de voorgrond de oude Leigraaf, die begin jaren 1970 bij het verlagen van de
grondwaterstand in het Bekken van Groesbeek is afgedamd. Op de achtergrond de
lager gelegen, nieuwe watergang die als Groesbeecker Bach door het Kreuzfurth
(midden en rechts op de foto) naar Kranenburg stroomt en van daar onderlangs de
stuwwalrand bij Wyler terug naar Nederland (Ooijpolder) om via Het Meertje
uiteindelijk bij het Hollands-Duits gemaal bij Nijmegen uit te monden in de Waal.
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Kreuzfurth, net over de grens. Behalve in geld kregen ze een deel van hun
loon in de vorm van een halve kan jenever. De jenever was een soort
pannenbier, maar dan niet voor het bereiken van het hoogste punt, maar
speciaal voor het oprichten van de palen. In 1792 bouwde men een nieuwe
houten brug. Hiervoor werd door boeren bij toerbeurt met paard en wagen
zand aangevoerd, voor het ‘aanhogen’ van de brug. Mogelijk was dat voor
het aanvullen van grond die door de beek was weggeslagen of voor het
ophogen van het ingezakte wegdeel dat naar de brug liep. Later werd deze
brug vervangen door een stenen brug. Op zijn laatst was dat in 1844. Toen
was er sprake van ‘een geheel nieuwe steenen brug over de Leijgraaf aan de
Ketelstraat in de Plaksche buurtschap, genaamd de Vort’. Lamert Cillessen
nam de bouw ervan aan voor 133 gulden. Vermoedelijk was er toen ook
meer verkeer, omdat omstreeks 1830 de ontginning van heide tot landbouw
grond in de omgeving op gang kwam.
De gemeente liet in 1922 de Vortse brug nog eens ingrijpend opknappen,
met gemetselde pijlers en een betonnen dek. Een stevig geheel, dat als
een van de weinige bouwwerken rond De Horst gespaard bleef voor de
verwoestingen van de Tweede Wereldoorlog.

Een lekker papje
‘Vroeger heb ik vaak het verhaal gehoord dat Grod Peters van De Hoge
Horst gemetseld heeft aan de Vortse brug. Dat moet in 1922 zijn geweest,
want toen is de brug gebouwd. Peters had de bijnaam ‘Grod van ’t Laekker
paepke’, op zijn Hollands: Grod (Gerardus, Gradus) van ’t Lekkere papje.
Bijnamen waren toen gewoon in Groesbeek, en heel handig om al die
mensen met dezelfde achternamen zoals Kersten, Wijers, Janssen, Eikholt,
en in dit geval Peters, uit elkaar te houden. ’t Laekker paepke kwam zo aan
zijn bijnaam: Peters was een prima vakman, die altijd met jongens werkte
die het vak van metselaar leerden. Zij moesten voor hem de specie maken,
die hij steevast ‘laekker paepke’ noemde. Bij de Vortse brug zal zijn stem
dan ook geklonken hebben: Jongens, is het laekker paepke al verrig [klaar]?’
Jan Eikholt Gzn, 11 september 2011
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Oversteekplaats voor kikkers en padden
De Vereniging voor Landschapsbeheer Groesbeek-Ooijpolder ‘De Ploegdriever’ heeft
in 2008-2009 in samenwerking met de gemeente Groesbeek een project bij de Vortse
brug uitgevoerd. De Ploegdriever is de zusterorganisatie van de Stichting Landschap
Ooijpolder-Groesbeek. Zij is vooral actief in de praktische uitvoering van landschaps
beheer, terwijl de stichting zich meer richt op eigendom en de regeling van langjarig
beheer van landschapselementen. Bij de Vortse brug zijn oude bomen weer zichtbaar
in het landschap komen te staan. Ook is de oude Leigraaf verdiept. Voor kikkers en
padden zijn houten schermen in de wegbermen geplaatst. Die zorgen ervoor dat de
dieren tijdens hun voortplantingstrek naar de Vortse brug worden geleid en onder de
brug veilig de weg kunnen kruisen. Voor de ijsvogel is een steile wand gemaakt waar
hopelijk in de toekomst gaat worden gebroed. En de gemeente heeft de brug
verkeerstechnisch verbeterd, waarbij het bouwwerk uit 1922 intact is gebleven.
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De Horst in de 19de eeuw:
van heide tot boerenland

3

Een schamel bestaan
In de Heerlijkheid Groesbeek was landbouw een belangrijke bestaansbron.
Maar het was voor de boeren niet eenvoudig om hun brood te verdienen.
De meesten hadden zo weinig grond, dat ze in de statistieken van die tijd
niet eens als boer werden meegeteld. Wat de landbouw van Groesbeek
parten speelde, was het gebrek aan grasland. In 1819 tekende men op dat
er helemaal geen weiland was. Er waren wel hooilanden in De Bruuk, die
in het naseizoen beweid mochten worden. Ook lagen er hele kleine stukjes
grasland langs de Ren. Verder graasde het vee op de heide, die echter maar
armetierig voedsel bood. Niet verwonderlijk dus dat er maar weinig rundvee
was. Ten opzichte van naburige gemeenten, die langs de Maas of Waal vette
weilanden hadden, was Groesbeek slecht bedeeld.
Een groot deel van de Groesbeekse bevolking was geen boer, maar leefde
wel van het land. Veel mannen waren landarbeiders die hun geld verdienden
in de land- of bosbouw, soms als seizoensarbeiders ver van huis. Bijzonder
was Groesbeek door de vele bezembinders, die op de heide in de verre
omgeving heidetwijgen en berkenrijshout sneden om er bezems en boenders
voor de verkoop van te maken. Hoe armoedig het bestaan was, blijkt uit
wat pastoor J.A. van Mook in 1826 over zijn parochianen schreef aan Koning
Willem I in een poging om geld voor de bouw van een kerk te krijgen:
‘onvermogende mensschen, die met het maaijen van heide, binden van
besems en daglonen, ter gelegenheid van de oogst in Holland en elders
verdienst, op eene zeer sobere wijze den kost winnen, en in zeer bouw
vallige hutten huisvesten, zoodat, met uitzondering van een twintigtal
kleine boeren, de geheele gemeente uit arme daglooners en besembinders
bestaat, die volstrekt niets kunnen opbrengen’. Rond 1840 moest ongeveer
een derde van alle gezinnen het dagelijks brood voornamelijk met de bezem
binderij verdienen. Vanaf ongeveer 1880 nam het aantal bezembinders af,
onder andere omdat er minder heide beschikbaar was. De afname van het
heideareaal was in de eerste helft van de 19de eeuw begonnen, toen veel
gronden op de stuwwallen aan beide zijden van de rijksgrens werden
bebost. Zie kaart 5.
Grote houtdiefstal en boosaardig vuur
De bebossing kreeg een extra impuls, toen halverwege de 19de eeuw
Domeinen (de Nederlandse Staat) op de stuwwal grote stukken hei en
schraal bos verkocht. Na een van deze verkopen vond de ‘Grote houtdiefstal’
van 1842 plaats. Op 23 maart in de ochtend waren de boswachters van de
’t Slumke (inzet: klokjesgentiaan)
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oude eigenaar, Domeinen, ontslagen van het beheer van de grote, verkochte
terreinen. In de loop van de dag trok een troep Groesbekers, voornamelijk
bezembinders, het bos in om boompjes te kappen. De nieuwe eigenaren
hadden klaarblijkelijk nog geen toezicht geregeld, want ook de volgende dag
kon men ongestoord hout stelen. De dag daarop echter kwam er uit
Nijmegen 50 man infanterie onder aanvoering van een kapitein om het dorp
in te nemen. Bij huiszoekingen vonden zij veel afgehakte bomen. In totaal
namen ze zestig tot zeventig karren hout in beslag. Ook kregen 141 personen
een proces-verbaal. Het proces vond later dat jaar plaats in Arnhem. Om al
de aangeklaagden te herbergen, was de stadsmanege afgehuurd. Volgens de
pers destijds hadden de Groesbekers het er beter dan thuis. Aan het eind van
het monsterproces, bij vonnis van 10 oktober, kregen 103 houtdieven een,
meest korte, gevangenisstraf.
Vlak voor het proces was er een grote brand in het Reichswald. Er was ‘op
eene boosaardige wijze vuur aangelegd’. Om de daders te achterhalen
plaatste Oberfurster Tietz in de Provinciale Geldersche en Nijmeegsche
Courant een oproep waarin hij 100 Pruisische daalders uitloofde voor degene
die de daders kon aanwijzen. En die zouden wel eens uit Groesbeek kunnen
komen, suggereerde hij, want het vuur was op zes plaatsen aangestoken
‘alle niet ver van Groesbeek’. In dezelfde oproep vroeg Tietz om inlichtingen
over een eerder voorval: in de nacht van 28 op 29 augustus van hetzelfde
jaar 1842 had er een aanslag plaatsgevonden op opzichter Münzberger in zijn
woning in Nergena (aan de zuidrand van het Reichswald, ongeveer zeven
kilometer ten oosten van de grens bij de Breedeweg). Vier kogels braken de
ruiten van de slaapkamer van Münzberger en sloegen in rond zijn bed. Hij
bleef ongedeerd. Ook in deze zaak loofde Tietz geld uit voor de gouden tip.
Of dit voorval een relatie had met houtdiefstal of stropen vanuit Groesbeek
is onzeker, maar Tietz vermoedde wel dat de daders van over de grens
afkomstig zouden kunnen zijn, gezien zijn oproep in een Nijmeegse krant.

kaart 5
Heide en bos bij Groesbeek in 1804 en 1843
Eeuwenlang heeft er op de stuwwallen rond Groesbeek meer heide dan bos gestaan,
ondanks de benaming Nederrijkswald. In de 19de eeuw is veel heide op de stuwwal bebost.
In de eerste helft van die eeuw ging het hard: wat op de kaart lichtgroen is. Omstreeks 1850
was er nog één groot heidegebied op de stuwwal over: de Mookerheide (linksonder op de
kaart). De lage heide van De Horst was toen in Groesbeek het grootste, nog overgebleven
heideveld.
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Gemeenteheide
Het lage gebied van De Horst en De Bruuk bestond uit vochtige heide en
slecht grasland. In 1821 omschreef een klerk De Horst als ‘heide en slegte
weijereij’. Dus geen sappig groen grasland zoals er nu ligt. De boeren
woonden er omheen, in het dorp Groesbeek, in de Drul, op De Plak, Heikant,
Boersteeg en langs de Breedeweg/Bruuksestraat. Ze maakten gebruik van
het gebied, vooral voor het weiden van vee. Er graasden koeien en ook wel
schapen en geiten. Afrasteringen ontbraken. Een herder of ‘koeherd’,
meestal een jongen, hield de dieren bijeen. Dit hoeden vond oorspronkelijk
ook plaats in het Nederrijkswald en het Reichswald. De herinnering hieraan
bestaat nog. Ben Thissen (1924-2011) kende het toponiem De Koehoek op
landgoed De Wolfsberg (Groesbeeks bos) en Kuhdrift aan de grens bij een
ingang van het Reichwald. En hij vertelde ook dat hij lang geleden het
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verhaal had gehoord van een oude bewoner van De Bruuk, dat er in diens
jeugd een koeherd was die dagelijks met het vee van de boerderijen uit de
buurt naar het Reichswald ging om ze daar te laten grazen. Na terugkomst
liepen de koeien vanzelf naar hun eigen stal.
De koeien waren toen van een ander, kleiner slag, dat minder eisen aan het
voedsel stelde dan het huidige rundvee. Iedereen in de Heerlijkheid mocht
zijn vee onder bepaalde voorwaarden op de ‘gemene’ (gemeenschappelijke)
heide laten grazen. Iedere boer mocht er ook plaggen steken, die gebruikt
werden als strooisel in de stallen. In de potstal raakten de plaggen
vermengd met de uitwerpselen van het vee. Het vruchtbare mengsel werd
vervolgens als bemesting op het bouwland gebracht. Andere mest had men
niet. De boeren hadden niet alleen vastgelegde rechten op beweiden en het
steken van plaggen voor de potstal. Het was ook toegestaan turf en plaggen
te winnen voor brandstof en zand, grind en leem te graven. De gemeen
schappelijk gebruikte grond waar de Groesbeekse boeren zo actief waren,
werd De Horst of de Groesbeekse Gemeenteheide genoemd. Naar en door
dit gebied liepen allerlei sporen waarlangs de herders het vee naar de hei
brachten en weer terughaalden. Hoe dichter bij de gehuchten, hoe breder
deze sporen waren. De huidige Kloosterstraat was zo’n veedrift (voor de
boeren van het dorp Groesbeek en De Drul), net als de Ketelstraat (voor
boeren van De Plak) en Cranenburgsestraat (voor boeren van de Heikant).
Kaart 1 geeft een deel van deze heidesporen weer.

Aan weerskanten van de Leigraaf, daar waar nu De Bruuk ligt, maar ook
dichter bij het huidige kerkdorp De Horst, lagen gronden die het hele jaar
door extreem nat waren. Daar was ook wat veen te vinden. Hier lagen
moerassige graslanden (broeken), die een keer per jaar werden gemaaid en
daarna ook wel werden beweid. Een deel van deze gronden was domeingrond, in eigendom van de landsheer, in dit geval de Staten van Gelderland.
De Gelderse Rekenkamer was belast met het beheer. De broeken vormden
een waterrijk gebied met kristalhelder water, waar de snoek, die jaagt op
het zicht en dus helder water nodig heeft, algemeen was.
Roestkleurig kwelwater bij de Ketelstraat

Voorzien van levend en wassend hout
Om de gemeenteheide heen lag een wal met een haag erop of misschien was
er plaatselijk alleen een haag. Wal en haag moesten verhinderen dat het vee
vanaf de heide de akkers op zou kunnen lopen. In 1770 wordt deze barrière
het ‘bandgevregt’ genoemd. ‘Band’ betekent hier hetzelfde als ban, het
bannen van vee uit plekken waar niet geweid mag worden. ‘Gevregt’ of
gevrecht komt van vrechten, vrachten of vruchten, een oude streekterm
voor het afsluiten met een omheining tegen het binnendringen of uitbreken
van vee. Wie land had dat aan deze omheining grensde, moest aan de
volgende verplichtingen voldoen: ‘dat alle vragtingen zullen moeten
voorzien zijn van levend en wassend hout’, zodanig gevlochten dat het
geheel kon dienen voor veekering. Dit zullen vlechtheggen zijn geweest met
meidoorn als een van de te vlechten heesters. Zonder levend hout mocht
ook, maar dan wel met dood hout of rijstakken op de wal gezet, zodat
daarmee voldoende veekering zou ontstaan. Het vee moest natuurlijk wel in
en uit het omheinde gebied kunnen komen. Daarvoor waren er op bepaalde
plaatsen, die aansloten op de veedriften, openingen in de omheining. Deze
‘hekkegatte’ waren afgesloten met hekken die open konden. Net als op de
watergangen vond ook op het bandgevrecht een jaarlijkse schouw plaats,
in april of mei.
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Snoeken vangen
‘Ik kan me heel goed herinneren dat wij als jongens van een jaar of twaalf,
dertien, dat moet eind jaren veertig zijn geweest, regelmatig snoeken
gingen vangen. Wij woonden aan de Lage Horst. Daar vlakbij stroomde de
Leigraaf waarin we vaak snoeken zagen staan. De Leigraaf was in die tijd
wel twee meter breed en er stond meestal meer dan een meter water in.
De snoeken in de Leigraaf probeerden we maar zelden te vangen, want dat
was veel moeilijker dan in de sloot langs de Ashorst. Deze sloot was maar
een-en-een-kwart meter breed en er stond niet meer dan ruim een halve
meter water in.
Het snoeken ging als volgt. Je moest altijd met vier personen zijn. We
hadden vier errepelebenne [aardappelmanden] bij ons. Als we ergens in de
grip [sloot] een snoek zagen staan, legden we twee manden plat horizontaal
naast elkaar in de sloot, ongeveer vijf meter voor en vijf meter achter de
stilstaande snoek. De manden hadden een doorsnee van 60 cm. De sloot
werd dus mooi afgesloten. Dan kwamen wij in actie. Met een mesthaak
of gaffel tikte een van ons de snoek zachtjes aan waarna hij als een speer
vooruit schoot. Bij elke mand stond een jongen. De kunst was om, als de
snoek in een van de manden schoot, deze razendsnel omhoog te tillen en
de snoek was binnen. Regelmatig kwam er bij ons dus snoek op tafel. Een
enkele keer vingen we zo veel dat moeder het overschot in azijn legde. Ik
vond de zure snoek makkelijker eten, want de graten waren zachter. Maar
de vers gebakken snoek was veel lekkerder.’

was voor het moeizame plaggensteken en het beweiden van schrale,
gemeenschappelijk gebruikte grond. Deze oude gebruiksrechten moesten
worden opgeheven om de heide te kunnen ontginnen. Tot ongeveer 1830
ging het gemeentebestuur niet mee in deze pleidooien voor modernisering.
De raadsleden meenden dat de heide onmisbaar was voor het steken van
mest- en brandplaggen en voor de veeteelt. ‘Dog het algemeen is er altoos
tegen’ schreef de gemeente in 1821 aan het provinciebestuur als reden
waarom de circa 300 hectare gemeenteheide niet werd ontgonnen.
De schrijver van het gemeenteverslag van 1830 concludeerde dat op de
domeingronden van de stuwwal volop heide bebost werd, maar dat de
Groesbeekse gemeenteheide niet tot bos of boerenland werd ontgonnen,
omdat de raadsleden het niet willen ‘ook omdat zij zelf boerderijen
hebbende, op deze wijze meenden genot van die gronden [te] hebben’.
Maar na 1830 veranderde het. In 1833 gaf de gemeente voor het eerst heide
uit. Dit jaartal is niet toevallig. In dat jaar was het Kadaster klaar met het in
heel Nederland vastleggen van eigenaren en grenzen van de grond inclusief
gebruiksrechten. Voor het eerst was er een betrouwbare en openbare
grondregistratie beschikbaar. Dat maakte het gemakkelijker om tot
ontginning over te gaan.
Gewone dophei

Jan Eikholt Gzn, 19 september 2011

Heideontginning: het algemeen is er altoos tegen
In de Franse Tijd, de jaren rond 1800, veranderde er veel. De oude eenheden
Heerlijkheid Groesbeek en Nederrijkswald werden samengevoegd tot een
gemeente. En de gemeente werd eigenaar van de woeste gronden op De
Horst. Dat zag men in Groesbeek als logisch en rechtvaardig, want ze
vormden ‘gemeente grond welke sedert onheugelijke jaaren in eigendom
aan de gemeente van Groesbeek toebehooren zonder dat daarvan titels of
eigendoms bewijzen bestaan of bekend zijn’.
Ook kwamen er wijzigingen in gebruiksrechten. Bijvoorbeeld het recht om
vee te weiden in de Elzenpassen. Dat waren door elzenwallen omgrensde
graslandjes in en bij de huidige Bruuk. Tot die tijd mochten ingezetenen van
de Heerlijkheid Groesbeek onder bepaalde voorwaarden daar voor niets vee
weiden. Zo was het altijd geweest. Maar vanaf 1798 moesten ze ineens een
aanzienlijk bedrag gaan betalen.
In die tijd werd er ook steeds meer centraal geregeld. Zo maakte ‘Den Haag’
wetten en regels die het ontginnen van heide moesten bevorderen. De
overheid propageerde nieuwe landbouwmethoden waarin geen plaats meer
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Niemand als inboorlingen
Van 1833 tot 1844 verpachtte het gemeentebestuur kleine percelen heide om
die te laten ontginnen. Zie kaart 6. Het waren voor het overgrote deel
arbeiders die zo een aardige lap grond kregen. Ze waren verplicht om de
heide binnen drie jaar om te zetten in bouwland. De pachttermijn was veelal
twaalf jaar, in het laatste jaar moest de pachter het perceel ‘stoppelbloot’
achterlaten. ‘Niemand als inboorlingen’ kon meedingen, alleen inwoners van
Groesbeek dus. De grootste stukken pachtgrond lagen tussen de weg van
het dorp Groesbeek naar Breedeweg en de huidige Knapheideweg. Gezien
vanaf het dorp: voorbij bardancing De Hoeve rechts eerst ‘de Vlasrood’, dan
‘de Mansberg’, vervolgens ter hoogte van het Nijerf een strook verder van
de weg tegen de Knapheideweg aan (want dicht bij de weg was al eeuwen
geen heide meer, maar het Holtere of Houtere Nijerf) en verderop tussen
Hemeltje, Antoniusweg en Knapheideweg, de ‘Antonisgemeente’ (Knapheide)
die tegenwoordig vrijwel helemaal bedekt is met bebouwing van de kern
Breedeweg.
Aan weerszijden van de Mansberg hield de gemeente, dwars op de grote
straat, een strook vrij voor een weg. De aanliggende nieuwe pachters
moesten deze ‘van heide zuiveren’ en in goede staat houden door de
karrensporen telkens te slechten. Deze wegen kregen later de namen Eerste
en Tweede Colonjes. ‘Colonjes’ komt van kolonies; de eerste vermelding die
we konden vinden, dateert van 1857. Andere wegen die toen op deze manier
ontstonden, zijn de Kruksebaan en het Knapheidepad, die beide pas later
hun naam kregen.

kaart 6
Verpachting gemeenteheide in 1833-1844
Van de heide die de gemeente Groesbeek in bezit had, verpachtte het gemeentebestuur in de
periode 1833-1844 de randgebieden. Binnen de op de kaart aangegeven gebieden van
Steenbroekse Hei, Mansberg, Sint Antonisgemeente of Knaphei en Plakse Hei, konden
Groesbeekse arbeiders en keuters een klein landbouwbedrijf stichten. Op de Steenbroekse
Hei werd al eerder zeer kleinschalig grond verpacht. Op aangewezen percelen mochten
boerderijtjes worden gezet. Zo ontstonden aan weerszijden van de Mansberg de Colonjes,
op de Knaphei de bebouwing langs Knapheideweg, Knapheidepad en Kruksebaan, en op de
Plakse Hei het boerderijlint aan de huidige Hogewaldseweg.
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Aan de andere kant van de gemeenteheide, achter aan de Boersteeg op de
Steenbroekse Heide, verpachtte de gemeente ook kleinschalig de heide.
En dichter bij De Horst kwam de Plakse Heide aan snee: vanaf De Plak
achterlangs het huidige natuurreservaat De Bruuk tot aan het eind van
de Bruuksestraat. Hier mochten de negen pachters een huis op hun land
zetten; dat mocht van hout zijn, als tenminste de schoorsteen maar van
steen was. Want het brandgevaar in de bouwsels van hout, plaggen en stro
was groot. Regelmatig waren er branden in Groesbeek, zoals in januari 1840,
toen het huisje van bezembinder Antoon de Bruyn in vlammen opging. Er
was brand ontstaan in de schoorsteen ‘zoo dat het ongelukkige talrijke gezin
tot volstrekte armoede is vervallen’. Het gemeentebestuur liet in de krant
zetten dat ‘liefdegaven’ voor het onfortuinlijke gezin bij de gemeente
welkom waren. De huizen die op de Plakse Hei werden gebouwd, stonden
langs een gelijknamige weg, nu Hogewaldseweg geheten. De eerste pachters
hier waren Jan Driessen, Gradus Hendriks, Aart Hermsen, Christiaan
Janssen, Gerrit Janssen, Jan Meijers, Johannes Schoenmakers, Gradus
Weijers, Ruth Weijers en Gerrit Weijers.
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Van alle vuiligheid zuiveren
De ontginningen in de periode 1833-1844 verkleinden het heidegebied waar
het vee vrij mocht grazen. Daar waar hun land grensde aan het nog
overgebleven graasgebied, moesten de pachters een greppel en wal maken
om het loslopende vee te weren. Dat moest ook op de plaatsen waar de
nieuwe landjes aan een publieke weg lagen, want het vee ging dagelijks via
deze wegen naar de heide. Overal was het onderhoud van de wallen, wegen
en waterlopen een verantwoordelijkheid van de pachters. Dat gold in heel
Groesbeek. Bij sommige percelen was er aanleiding om deze verplichting te
verbijzonderen. Zo was Hubert Willems, die bij de Ketelstraat land pachtte
van de gemeente, verplicht ‘om de Lijgraaf van de Vortsche Brug tot aan
Kruisvortsche hekken behoorlijk op de helft en de lengte te sluten en van
alle vuiligheid te zuiveren, alsmede het hekken op den Blatendijk en
Vortsche Brug te onderhouden’.

Ontginning bij het Houtere Nijerf in 1839
De voorwaarden voor ontginning waren nauwgezet geformuleerd. Een
pachter van een perceel heide waar nu ’t Hemeltje ligt, kreeg de verplichting
om tussen zijn perceel en het Houtere Nijerf een uitweg aan te leggen: ‘ter
breedte van twee en een halve ell [2,5 meter], ter lengte van zijn perceel, en
ter breedte van zijn perceel in de regte lijn van de sloot en wal van het
Houtere Nijerf’. Ook moest hij een ‘sloot’ graven, bedoeld is hiermee een
greppel, ‘ter breedte van een ell negentig duim [1,9 meter], diep twee ell
[2 meter], schuijns van weerskanten bijgegraven, zodanig dat dezelve onder
drie en zestig duim [0,63 meter] op den bodem beland; op de binnen kant
van de sloot zal eene opzetting van zoden moeten plaats hebben, in
schuinte gelijk opgaande met de sloot, en ter hoogte van [onleesbaar] ell,
van achter met de uit de sloot komende aarde na behoren aangevuld
moeten worden’. Naast de te graven greppel moest dus een wal komen van
grond uit de greppel. En dan moest de pachter ook nog de uitweg voorzien
van een doorgang met twee palen en een hek ‘bestand tot keering van vee’.

kwamen bepalingen als: ‘zoodra mogelijk te ontginnen of in cultuur te
brengen en in het vervolg behoorlijk te behandelen zoo als goede
landbouwers betaamt hetzij om te worden bebouwd, geweid of op eene
andere wijze gebruikt’. Erfpachters en eigenaren moesten zorgen ‘dat het
water zijnen loop hebbe’. In de meeste gevallen mocht er niet gebouwd
worden. Het gemeentebestuur moest apart toestemming geven voor
bouwplannen, waarbij een voorwaarde was dat er geen hutjes mochten
komen, maar alleen echte huizen geheel van steen. Om armetierige
toestanden te voorkomen nam de gemeente bij de uitgifte van percelen
op De Horst in 1855 de bepaling op dat alleen toestemming gegeven kon
worden voor de bouw van huizen van minstens 600 gulden.
Een van de grootste veilingen van grond op De Horst vond plaats op
7 februari 1855. Er kwamen toen 46 percelen voor eeuwigdurende erfpacht
onder de hamer, samen 61 hectare groot. 38 personen verkregen een of
meer percelen, 25 daarvan waren landbouwer en 7 arbeider, allen uit
Groesbeek. Tot de erfpachters behoorden logementhouder en tapper
Martinus Keukens, de boeren Hendrik Cillessen, Theodorus Derks, Derk
Jansen, Jantje Jansen weduwe van Hendrik Derks, Gerrit Jansen Antoonzoon,
Jan Kaal Graduszoon, Jan Willem Nas en Mathijs Peters Hendzoon en de
arbeiders Jacobus Bons, Evert Kosman Janszoon en Nicolaas Lieffers. De
erfpacht kon worden afgekocht door betaling van 30 keer de jaarlijkse
Schoonmaken van een poel bij de Ashorst

Huizen van minstens 600 gulden
De kern van de Groesbeekse gemeenteheide, De Horst, kwam aan snee in de
jaren 1855-1857. Toen organiseerde het gemeentebestuur enkele grote
veilingen waar heide te krijgen was in eeuwigdurende erfpacht of in
eigendom. In deze periode waren de boeren in de meerderheid onder de
ontginners, maar er waren ook weer veel arbeiders die percelen verkregen
om te ontginnen. Vrijwel allemaal kwamen ze uit Groesbeek, wat echter bij
de verkoop niet altijd meer een verplichting was. En de verplichting om
binnen drie jaar bouwland te hebben gemaakt, verviel. Daarvoor in de plaats
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pachtsom. In 1874 was dat voor circa 40% van de percelen gebeurd, waarbij
voor zover valt na te gaan, meestal 20 keer de pachtsom werd betaald in
plaats van 30 keer. In 1857 verkocht de gemeente een groot aantal percelen
die eerder voor een beperkt aantal jaren verpacht waren geweest. Op de
Plakse hei bijvoorbeeld, kochten Gerrit Weijers Wijnandszoon, Gerrit Wijers
Reinierszoon, Jan Meijer, Johannes Schoenmakers, Ruth Weijers en Gradus
Weijers het land dat ze in 1839 als heide voor twaalf jaar hadden gepacht.

kaart 7
Infrastructuur van De Horst rond 1870
Tijdens en na de ontginning van de Groesbeekse gemeenteheide ontstond halverwege de
19de eeuw een nieuwe infrastructuur van wegen en waterlopen. De Groesbeek en Hulsbeek
werden rechtgetrokken en men groef de Drulsebeek en Middenbeek (de naam is van later
datum). De wegen Hoge Horst en Ashorst, voorheen bochtige sporen door de heide, kregen
een recht tracé. De Lage Horst en Plakseweg werden aangelegd. De Cranenburgsestraat en
Ketelstraat, voorheen brede veedriften, kregen een vast en veel smaller tracé. De onverharde
weggetjes die we nu kennen als Renpaadjes, door het gebied van de Groesbeek of Ren en
Hulsbeek of Kleine Ren, dateren ook uit die tijd.

Wegen en waterlopen die we nu nog kennen
In de korte periode 1855-1857 ruimde men ook de brede wegtracé’s op, die
dienden als veedriften of doorgaande wegen. De wegen werden smaller.
Vrijkomende grond die niet meer nodig was, werd door de gemeente tegen
geringe bedragen ‘uit de hand verkocht’ aan aanliggende eigenaren. Zo
ontstonden de huidige wegtracé’s van de Heikantsche straat (later
Cranenburgsestraat geheten), de Boersteeg, Ketelstraat en Kwadestraat
(later Kloosterstraat). Ook vlakbij de Breedeweg werd ‘de boan’ (de latere
Koningin Wilhelminaweg) versmald. De infrastructuur van De Horst
veranderde in een patroon dat nu nog bestaat, met Koningin Wilhelmina
weg, Plakseweg, Hoge Horst, Lage Horst, Ashorst en ook vele nog steeds
onverharde weggetjes zoals het Holthuuzerpaedje en Sigeunerpaedje. Ook
voor de waterlopen geldt dat ze toen zijn gegraven, zoals de Drulsebeek en
de Middenbeek. Zie kaart 7.
Dat de grond van De Horst in beheer was gekomen van arbeiders en boeren,
wil niet zeggen dat alles snel werd omgezet in landbouwgrond of bos. Ieder
ontgon in zijn eigen tempo naar gelang de mogelijkheden. Bij sommigen
duurde het wel tientallen jaren, voordat alles in cultuur was genomen. De
ontginners bouwden hun boerderijen verspreid over vele jaren. Positief voor
de ontginning was dat landbouwproducten in de periode na 1850 meer geld
opbrachten, zodat de boeren (kunst)mest konden kopen. Tussen 1850 en
1870 is het oppervlak aan bouwland in de gehele gemeente Groesbeek met
enkele honderden hectaren toegenomen. Dit is grotendeels toe te schrijven
aan de ontginning van de heide rond De Horst. In 1853 had de gemeente nog
360 hectare (heide)grond op De Horst in bezit, drie jaar later was daar nog
maar 10 hectare van over.
Arbeiders werden boeren
De ontginning van De Horst bood arbeiders de kans om boer te worden.
Krachtige hulpmiddelen daarbij waren de vereniging en coöperatie. Aan het
eind van de 19de eeuw werden allerlei organisaties van boeren opgericht
voor de aankoop van kunstmest, verwerking van melk tot boter, bankzaken
etc. Al deze clubs kwamen onder de koepel van de Boerenbond. Op 29 april
1896 richtten de Groesbeekse boeren een afdeling op van de Nederlandsche
Christelijke Boerenbond. Dat gebeurde tijdens een bijeenkomst in de herberg
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van Braam (later Hotel Gelria, nu Chinees-Indisch restaurant Lee Ho Fook
op de hoek van Dorpsstraat en Ottenhoffstraat). Daar hield burgemeester
R.M. Ottenhoff een betoog over de voordelen van een eigen bond. De
aanwezige 57 boeren traden ter plekke toe tot de nieuwe afdeling. De
Boerenbond en de vele daaraan verwante instellingen zouden van grote
betekenis zijn voor de ontwikkeling van de landbouw in Groesbeek. Alle
boeren van De Horst waren lid. Dat Groesbeek er op vooruit ging, blijkt ook
uit wat jhr. G.J.J.J.M. Dommer van Poldersveldt, geboren en getogen in
Ubbergen, schreef in een onderzoek naar de landbouwtoestanden
omstreeks 1897: ‘Als men Groesbeek heeft gekend, gelijk ik in mijn jeugd,
zonder spoorwegverbinding zonder grindwegverbinding hoegenaamd, met
den beruchten Stekkenberg, het Hordengat en de Bruuck, waar de bewoners
als halve wilden in heiplaggenhutten, ja in kuilen met een dak er op en een
oude kachelpijp als schoorsteen, woonden, staat men verbaasd en in het
land is misschien nergens de weerga van dergelijke verbetering aan te
wijzen! … De veestand is beduidend vooruitgegaan. … [Bemesting is] in de
laatste jaren veel verbeterd. … De afdeeling van den Boerenbond legt er zich
speciaal op toe, coöperatief kunstmest in te slaan van prima qualiteit en
tegen redelijken prijs’.

Een andere kijk op het landschap van De Horst had de heer A.V. Fey uit het
westen van Nederland. Hij huurde in 1934 een deel van een boerderij op De
Horst, we zouden dat nu bed-and-breakfast noemen. Het was de boerderij
van ‘Jan en Miene’. Net als kapelaan Hoek in 1926, vond hij het dorpje niet
Zicht op De Horst vanaf ’t Slumke

Geen vetpot
Aanvankelijk bestond de bebouwing van De Horst uit nieuwe boerderijtjes
verspreid in het land. Na 1900 verrezen er veel gebouwen in wat nu het dorp
is: smederij, molen, café, bakkerij, winkel en school. Voorlopig sluitstuk was
de kerk, die in 1928 werd ingewijd door Monseigneur Diepen, bisschop van
Den Bosch. Kapelaan Hoek, die toen kapelaan was van de Groesbeekse
parochie Cosmas en Damianus en later zieleherder van de Breedeweg, zal
daar ongetwijfeld getuige van zijn geweest. Hij herinnerde zich zijn eerste
kennismaking met De Horst aldus: ‘Wel, het zal in het jaar 1926 geweest zijn
(...) Al fietsende zagen wij op De Horst voor het eerst van ons leven vettig,
geel zand dat duidelijk onvruchtbaar was en verder leek het of de hele Horst
bestond uit ‘gatte en kuule’. … Een eindje daar vandaan stond een schooltje
en een paar huizen, dat was alles. Ik weet nog, dat mijn kennis mompelde:
het lijkt hier wel een woestijn, en hier zal dan een nieuwe kerk gebouwd
moeten worden! En ik dacht bij mezelf: Dan hebben ze in ieder geval de
bouwgrond goedkoop…’.
Maar veertig jaar later zag hij De Horst veel positiever: ‘Aan de voet van het
Reichswald, leunend tegen de Duitse grens, ligt daar een dorp, waarvan de
huizen her en der verspreid, als paddestoelen uit het groene gras omhoog
komen. Met hun rode daken liggen zij … gegroepeerd rond het mooie witte
kerkje, bedekt met de blauwe leien. … Dit landschap (…) met de hoog
opschietende populieren en daarachter aan de horizon, de heuvels van het
Reichswald.’
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mooi: ‘uit een oogpunt van natuurschoon het minst aantrekkelijke gedeelte
der gemeente. (…) De leelijke, grijs gepleisterde huizen staan kaal en
nuchter in de laagvlakte verspreid. Bouw- en weilanden liggen zonder veel
afscheiding dooreen. De akkers zijn ledig, behalve wat knollen, een streepje
spurrie en een lapje seradella. En dan, - het kruid dat men onkruid noemt.
Op het grasland loopt een klein slag roodbont vee. De wegbermen verraden
nog, dat het eens anders was: hier en daar heeft zich nog een struik calluna
(struikheide) en een plekje dophei kunnen handhaven.’
Voor de oorlog was het geen vetpot voor de boeren van De Horst. In de
crisisjaren belandden veel kleine boeren in de steunverlening en werk
verschaffing. Het gemiddelde boerderijtje had vier tot zes koeien en een
paar varkens. De status van een boer van De Horst werd afgemeten aan de
omvang van zijn veestapel. Elders was dat overigens ook zo. Jan Eikholt Gzn
herinnerde zich rond het jaar 2000 in een interview met Leo Zilessen dat,
als er een vergadering was van een boerenorganisatie, en ook wel op andere
gelegenheden, en een boer met weinig vee een opmerking maakte, de
grotere boeren wel zeiden: ‘Hur dor, een koe zet ok wa’.
De ontwikkeling van De Horst vanaf ongeveer 1900, met het ontstaan van
het dorp en het gemeenschapsleven, is beschreven in diverse publicaties van
G.G. Driessen en in het boek van Jan Eikholt Gzn dat is uitgebracht bij het
75-jarig jubileum van schutterij St. Hubertus van De Horst.

Hulschbroek: herinnering aan de gemeentehei
Midden tussen de graslanden van De Horst ligt het Hulschbroek, een klein heideperceeltje.
Het is sinds 2006 in eigendom en beheer van de Stichting Landschap Ooijpolder-Groesbeek.
Van het voormalige grasland is de voedselrijke bovenlaag verwijderd. Want in de natuur
geldt: hoe armer de grond, hoe groter de soortenrijkdom. Daardoor krijgen de planten die
hier vroeger op de heide voorkwamen, weer een kans. Omdat er geen kiemkrachtig zaad
meer in de bodem bleek te zitten, zijn er wat heideplaggen uitgelegd op de kale grond. Met
als resultaat dat het Hulschbroek zich binnen enkele jaren heeft ontwikkeld tot een echt
heideveldje. Er staan bijzondere planten zoals kleine zonnedauw, moeraswolfsklauw, duits
viltkruid en de gevlekte orchis.
Het Hulschbroek ligt in het gebied van de Renpaadjes, bij de kruising van het Heikantspad
met de Hulsbeek.
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De Horst bleef een natte bedoening
Ondanks de ontwatering die bij de ontginning plaatsvond, met nieuwe
hoofdwatergangen, sloten en begreppeling, bleef De Horst een natte hoek.
Op veel plaatsen kwam kwel naar boven. Er zijn verschillende pogingen
ondernomen om de waterafvoer structureel te verbeteren. Omstreeks 1930
probeerde men een ‘polder’ (waterschap) op te richten. Maar de grond
eigenaren vonden het te duur. In 1936, de tijd van de werkverschaffing, lukte
het wel om de waterafvoer te verbeteren door verdieping en verbreding
van de Groesbeek, Leigraaf en Hulsbeek (toen ook wel ‘Hulsbroekbeek’
genoemd). De gemeente stond de hiervoor benodigde grond gratis af.
Veel herinneringen van oude bewoners van De Horst gaan over het gevecht
met het water. Jan Albers van de Plakseweg vertelde in 2001 dat hij vroeger
met de kruiwagen in het dorp (Groesbeek) kolen moest halen, en dat hij
dan regelmatig bij de oude kerk, die later in de oorlog kapot geschoten zou
worden, de kruiwagen moest laten staan, omdat de Plakseweg te drassig
was om met de wagen door te komen. Dan sjouwde hij de kolenzakken
verder op de rug naar huis. En pater Sluis, die uit een boerengezin van
de Heikant kwam en in 1925 naar het klooster van St. Agatha vertrok,
herinnerde zich in 1994 dat vroeger het land in elk jaargetijde onder water
kon staan.
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Gevlekte orchis

In alle seizoenen water
‘Vader kwam van de Grafwegen. In 1897 verhuisde hij met zijn vrouw naar
de Heikant. Ze hadden daar een keuterij opgekocht, die door vader werd
uitgebouwd tot een boerderij met een hit, dus tot paardenboer. Dan hoorde
je bij de betere boeren.
In mijn vroegste jeugd was het meeste land aan de kant van De Horst al
ontgonnen, maar niet alles. Er stond nog, ook langs de wel tien meter brede
gemeentewegen, struikhei, dophei en knaphei [brem]. Je kon er gagel en
klokjesgentiaan vinden. Het land was heel open, zonder veel bomen en
bosjes. In De Bruuk was wel bos, maar geen zwaar hout. Tussen de Heikant
en De Horst lag grasland dat gehooid of geweid werd. Afrasteringen
bestonden uit prikkeldraad of gladde draad. Het was erg nat. In alle
seizoenen kon het grasland onder water staan, maar vooral in de winter
overstroomde het land. De Ren [Groesbeek] stroomde er door. Dat waren
eigenlijk twee waterlopen, de kleinste noemden we ‘Renneke’ [Hulsbeek].
Het water was helder, alleen de boterfabriek vervuilde iets. We vingen er
katvisjes in en gingen er in pootje baden. De Leigraaf verderop was breder
en dieper. In de winter kon je slibberen op het bevroren water in zandkuilen
aan de Hoge Horst en op de plek waar later de kerk kwam.’
Pater Sluis, 1994

Ook mevrouw M. (Mieneke) Peters, inmiddels overleden, vertelde in 2001
aan Leo Zilessen over de tijd dat De Horst veel natter was dan tegenwoordig,
zij woonde toen op de Hoge Horst.

Erg drassig en erg mooi
‘Op de Plakseweg stonden in de jaren 1930, van De Horst komend aan de
linkerzijde, de huizen van Thijs Theunissen, Dos Peerenboom, Gerrit Gerrits
(beter bekend als Gerrit Papier), Jan Theunissen (de Snor), Hendrik Albers en
aan het eind Marinus Peters (van ‘de Kat’). Tussen de boerderijen van Gerrit
Papier en Jan de Snor liep een pad. Dit liep helemaal door tot aan de familie
Sluis achter in de Hogewaldseweg. Een ideale verbinding om naar school of
de kerk te gaan, want het pad was korter dan de weg over Lage Horst of
Ketelstraat. Het pad was een stukje vanaf het begin erg drassig. Maar dat
was dan toch ook weer erg mooi. Eerst kwam je over een stuk of drie smalle
slootjes met een plankje er overheen, het water uit de slootjes liep weg naar
rechts waar een grotere sloot lag. Links lag een moerasgebied met allerlei
planten die we nu alleen nog kennen uit De Bruuk, zoals orchideeën. Die
werden door mensen van De Horst geplukt; in menig gezin stonden ze in
huis. Na de slootjes kwam er een houten bruggetje over de Leigraaf, daarna
ging het door de weilanden naar Sluis. Na de oorlog heeft de Snor het pad
afgesloten en er weiland van gemaakt.’
mevrouw M. (Mieneke) Peters, 2001

40

41

Ondanks de maatregelen van de jaren 1930 bleef ook na de oorlog de
omgeving van De Horst een natte bedoening. Bij pieken in de waterafvoer
liep het land nog steeds onder. Elke winter was het raak. Kwel kwam op vele
plekken naar boven. Die kwel zorgde voor roest in het putwater, waardoor
dat niet meer gebruikt kon worden voor bijvoorbeeld de was.
Pas na de verbeteringen vanaf circa 1970, met de aanleg van een retentie
bekken in de Leigraaf, de verdieping en verbreding van hoofdwatergangen en
het leggen van drainagebuizen, werd het voor de boeren gemakkelijker om
het land met goed resultaat te bewerken. Aan deze verbeteringen ging het
aanpakken van de waterhuishouding rond Het Meer in de Ooijpolder vooraf,
want daar watert het Bekken van Groesbeek via Kranenburg en Wyler op af.
Pas toen dit in 1969 was voltooid, kwam Groesbeek aan de beurt. In deze
periode werd er een evenwicht gezocht tussen het landbouwbelang en het
natuurbelang (De Bruuk). In het volgende hoofdstuk gaan we daar dieper
op in.

Met de kruiwagen water halen
‘Als jongen moest ik ’s morgens, voordat ik op De Horst de Mis diende, water
uit de Leigraaf halen. Dat was na de oorlog, eind jaren veertig. Ik was toen
dertien, veertien jaar. Op de platte kruiwagen zette ik een ovale teil met
zeikschepper [emmer met een lange steel, veelal gebruikt om de beerput
te legen], emmer en een steen. Dan kruide ik van onze boerderij, die stond
waar de Ashorst en Lage Horst bij elkaar komen, naar de Leigraaf bij de
‘Botterpot’ op De Plak. Daar schepte ik het beekwater in de teil. Voor de
terugweg deed ik de emmer met steen in het water tegen het klotsen.
’s Avonds na schooltijd moest ik vaak nog een keer op en neer, soms zelfs
tweemaal. Overdag had mijn vader een of twee keer dezelfde route
gemaakt.
De oorzaak van al dit geploeter was dat het water uit de put bij huis niet
voor de was gebruikt kon worden, omdat het roestig was. Ook het water dat
de weipomp leverde was na filtering wel te drinken, maar ongeschikt voor
de was door de roest. Mijn moeder (zaliger gedachtenis) was heel secuur en
haar was moest wit zijn.
Een keer gebeurde het toen ik bijna thuis was met een volle teil, dat ik in
een karspoor reed. De kruiwagen kiepte met teil en al over de weg. Ondanks
dat ik misdienaar was, kwamen me toen drie nieuwe vloeken in de mond.
In de lente en zomer was dit waterhalen wel te doen, maar in de winter
en herfst maakten sneeuw en ijs de onverharde Lage Horst nauwelijks
begaanbaar. Pas in de jaren vijftig kwam met de aanleg van de waterleiding
een einde aan het geploeter.’
Jan Eikholt Gzn, 19 september 2011

42

’t Slumke wacht op de ooievaar
In 2007 is op initiatief van de Stichting Landschap Ooijpolder-Groesbeek een
voormalig landbouwperceel aan de Ketelstraat ingericht voor natuur, passend bij
de mogelijkheden die bodem en grondwater bieden. Op een plek waar vroeger een
meander van de Groesbeek of Ren lag, is een poel gegraven. De voedselrijke
bovenlaag van de rest van het perceel is afgegraven, zodat er op de schrale, natte
bodem een gunstige groeiplaats voor veel verschillende planten is ontstaan. Binnen
enkele jaren heeft er zich een mooi natuurgebiedje ontwikkeld met tal van soorten
die vroeger algemeen voorkwamen in het lage deel van Groesbeek. De natuur is
overigens wel een handje geholpen: door maaisel uit natuurgebied De Bruuk uit
te strooien, zijn Bruukse planten als echte koekoeksbloem, grote ratelaar, klokjes
gentiaan en gevlekte orchis ontkiemd. De ooievaar vertoont er zich vaak, soms met
partner. Een mast met wiel probeert hen te verleiden er te gaan broeden.
’t Slumke is bereikbaar vanaf de Ketelstraat achter De Horst en vanaf het schouwpad
langs de Groesbeek.
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De Bruuk:
van moeras tot natuurgebied

4

De Bruuk was domeingrond
Tegenwoordig wordt met De Bruuk het natuurreservaat bedoeld. Vroeger
besloegen ‘De Broeken’ een groter gebied: het was een aaneenschakeling
van natte graslanden en bosjes langs de Leigraaf tot aan de Vortse brug toe.
‘De Bruuk’ is Groesbeeks dialect, het is de meervoudsvorm van het broek.
Groesbekers zeggen ook wel ‘Botterpot’ tegen het gebied dat nu natuur
reservaat is. Misschien naar de vele boterbloemen die de graslanden in
het voorjaar geel kleuren, misschien naar de vettige modder die zo zacht
als boter was.
De Bruuk maakte deel uit van de verkoop van de Heerlijkheid Groesbeek in
1768 van de Heer van Groesbeek, dat was toen Franz Carl Christian Freiherr
van Loë-Wissen, aan de Staten van Gelderland. Hij verkocht de heerlijke
rechten, waartoe onder andere behoorden het recht om bepaalde vormen
van belasting te innen, de rechtspraak en onroerende goederen die in
eigendom van de heer waren. Daaronder vielen ook De Bruuk en het
Schildbroek . Zie kaart 8. De Bruuk en het Schildbroek waren daarmee
domeingrond geworden van Staten van Gelderland, in beheer bij de
Rekenkamer van Gelderland te Arnhem.
Met de Franse Tijd brak in 1795 een periode aan waarin het beheer onder
telkens weer andere organisaties viel, zonder dat er in de praktijk veel
veranderde. In 1810, toen Nederland bij het keizerrijk Frankrijk werd
gevoegd, werden de domeingronden gecentraliseerd. Dat betekende dat ze
niet meer in eigendom waren van de provinciale overheid (Staten van
Gelderland), maar nationaal bezit werden. Na het weer zelfstandig worden
van Nederland in 1813, is dat niet meer teruggedraaid. Het had ook niet
direct grote gevolgen voor het lokale beheer in de praktijk, maar de
eigendom was dus ‘Haags’ geworden: staatsdomein. Nu was de situatie zo
dat Koning Willem I fors investeerde in nieuwe kanalen en wegen en daarbij
hoge schulden maakte. Die wilde hij verminderen door verkoop van de
staatsdomeinen. Daarvoor richtte hij in 1822 het Amortisatiesyndicaat op,
dat in 1823 het beheer over de domeinen kreeg. Dat betrof dus ook de
bezittingen in de voormalige Heerlijkheid Groesbeek waaronder De Bruuk en
het Schildbroek. Ook de uitgestrekte bos- en heidegebieden op de stuwwal
behoorden er toe, zoals de St. Jansberg, de huidige boswachterij Groesbeek,
het Lage Wald etc. Het Amortisatiesyndicaat verkocht alle bezittingen in
Groesbeek. Erg vlot ging dit niet. Pas halverwege de 19de eeuw was alles
verkocht.
De Bruuk (inzet: spaanse ruiter)
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‘De baron zien Bruuk’
Domeinen verkocht een deel van De Broeken/De Bruuk, genaamd de
Elzenpassen, bij een veiling in 1839. De Elzenpassen waren toen samen
77,945 ha groot, de opbrengst bedroeg fl. 12.640. De koper van het grootste
stuk was Adrianus van Riemsdijk, ‘Agent van den Rijkskassier te Maastricht’,
de andere twee waren P.J.M. Hermans, koopman te Grave en Gerardus
Roelofs, aannemer te Groesbeek. Van Riemsdijk had eerder, na het corrige
ren van de rijksgrens na het Congres van Wenen waarbij onder meer de
St. Jansberg van Pruisen overging naar Nederland, de Jansberg gekocht en
er een landgoed gesticht. Via vererving zou het later in bezit komen van de
baronnen van Verschuer die het tot 1972 zouden bezitten. De baronnen
woonden op de St. Jansberg in een landhuis dat aan het einde van de Tweede
Wereldoorlog is verwoest en niet meer opgebouwd. Toen de familie Van
Verschuer De Bruuk in eigendom had, noemden de Groesbekers het gebied
wel ‘de baron zien Bruuk’. Dit is het gebied dat nu het natuurgebied is.

kaart 8
Domeinbezittingen in de Heerlijkheid Groesbeek in 1768
De aangegeven terreinen waren in eigendom van de heer van Groesbeek. Tot 1768 was deze
heer een persoon, daarna waren de Staten van Gelderland eigenaar. De terreinen 3 tot en
met 8 liggen in het huidige natuurgebied De Bruuk. Die zijn in 1839 gekocht door Van
Riemsdijk, die op de St. Jansberg het gelijknamige landgoed had gesticht. Via vererving
kwam De Bruuk in eigendom van de baronnen van Verschuer. Die verkochten het terrein
aan Staatsbosbeheer waarna het in 1940 natuurreservaat werd. De namen verwijzen naar
de natuurlijke gesteldheid en het grondgebruik: Hey Broek, Wolffshagen (een plek waar
men in het verleden via een drijfjacht wolven in een door hagen omringde ‘fuik’ kon jagen),
Holtslagen, Tichel Campen (tichelen is het afsteken van klei of leem voor het bakken van
stenen of pannen), Schelbroek (met schellen wordt mogelijk het schillen van
eikenstammetjes bedoeld).
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Houtdiefstal en stroperij: ‘nicht gänzlich aus zu rotten’
Met De Bruuk werden niet alleen de broekgebieden in het dal van de Leigraaf
bedoeld. Men noemde ook de nederzetting zo die er aan de westkant, langs
de Bruuksestraat, tegenaan lag. Nog steeds heet zowel het natuurgebied als
het bebouwingslint De Bruuk. De nederzetting De Bruuk stond vroeger
bekend als heel arm. In het vorige hoofdstuk is beschreven dat er veel
bezembinders woonden, die zich bezondigden aan het stelen van hout in
de domeingronden van De Bruuk en vooral in het nabijgelegen Reichswald.
Een andere, veel voorkomende, verboden activiteit was de stroperij. Het
tegengaan daarvan in de bossen van Reichswald en Nederrijkswald was een
van de redenen voor de Staten van Gelderland om in 1768 de Heerlijkheid
Groesbeek te kopen. Voor die tijd lukte het niet om voldoende op te treden
tegen het stropen. Dat was een doorn in het oog van de autoriteiten in
Kleef, de hoofdstad van de Pruisische Rijnprovincie. In 1764 stelde de Kleefse
Krijgs- en Domeinkamer een memorie op waarin de vele hout- en wild
diefstallen door Groesbekers in het Reichswald sinds 1741 werden opgesomd,
met de constatering dat deze diefstallen niet of nauwelijks door justitie van
de heerlijkheid waren vervolgd. De moeilijkheden met Kleef die hieruit
voortvloeiden, dachten de Staten van Gelderland te kunnen verkleinen door
de heerlijkheid te kopen en er zelf de justitie te gaan uitvoeren.
In de tweede helft van de 18de eeuw wemelt het van de ‘plakkaten’, regels
die een ordelijk beheer van het bos moesten bevorderen. Een plakkaat uit
het jaar 1764 verbiedt inwoners van de heerlijkheid Groesbeek bepaalde
wapens te bezitten, en verbiedt hen ook om hout te stelen en wild te jagen
in de bossen van de koning van Pruissen (Reichswald). Het plakkaat zegt verder
dat de richter (rechtshandhaver) van Groesbeek overal huiszoeking mag
verrichten om gestolen hout of wild te achterhalen, en dat de inwoners bij
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wie hout of wild wordt gevonden, moeten kunnen verantwoorden waar dat
vandaan komt. In 1772 wordt hetzelfde plakkaat nogmaals uitgevaardigd
met de toevoeging dat de ingezetenen van de Grafwegen en De Bruuk geen
honden mogen houden, of ze nu afgericht zijn voor de jacht of niet. Het
haalde allemaal niet zo veel uit, want in 1781 schrijft men dat de wildstand
van het Reichswald tegenvalt door ‘die nicht gänzlich auszurottende
holländische Groesbeeksche, und heimlich einheimische wild diebe’. Ook
nog publiceerde men in 1791 een verbod op hout- en plaggendiefstal in de
provinciale bossen en broeklanden, zowel in het Nederrijkswald als in
Groesbeek.
De armoede die ten grondslag lag aan de houtdiefstal en het stropen, bleef
ook in de 19de eeuw onverminderd groot. De buurtschappen De Bruuk en
St. Anthonis, die beide tegen de in ontginning zijnde gemeenteheide van
De Horst aanlagen, behoorden tot de armste hoeken van Groesbeek. Van
de 270 inwoners van De Bruuk deelde de volkstelling van 1860 er vijf in als
landbouwer en 104 als arbeider. Maar liefst 144 mensen gingen ‘zonder
beroep’ door het leven.
Hout te koop
De bezittingen van de baron moesten geld opbrengen: bouwlanden en
bossen langs de Grafwegen en op de St. Jansberg, graslanden en bossen in
De Bruuk. Een deel van de producten werd te gelde gemaakt via openbare
verkopen. Uit de periode van 1870 tot 1940 zijn veel krantenadvertenties
bewaard gebleven die het aanbod weergeven. De gang van zaken bij zo’n
verkoop was altijd hetzelfde. Eerst verscheen er in de krant een advertentie
met het aanbod en de plaats en tijd van de openbare verkoop. Daarna
konden geïnteresseerden gaan kijken naar het aangeboden product. Dat
gebeurde onder leiding van een ‘aanwijzer’, een boswachter of voorman die
liet zien waar het te verkopen goed lag of stond. Als het om hout ging, lag
dat in partijen aan de weg, op voorhand gekapt. Dergelijke partijen werden
percelen genoemd, later ook wel kavels. Op zijn Groesbeeks heet zo’n partij
een ‘slag’. Soms stond het aanbod nog ongekapt in het bos ‘op stam’. De
verkoop zelf vond plaats in een herberg, café of hotel. Eind 19de en begin
20ste eeuw gebeurde dat in Groesbeek vaak in de herberg van Voermans,
in hotel Manders (later Van Lith, daarna Hurkmans) of in het café van
H. Janssen (later Bouwens). Hout en gras uit De Bruuk werden voornamelijk
verkocht in een gelegenheid in de Plasmolen, samen met hout afkomstig van
landgoed St. Jansberg. De leiding van een openbare verkoping lag in handen
van een notaris of deurwaarder die de boel afhamerde.
Het hout uit De Bruuk bestond in de 19de eeuw vooral uit elzen, in mindere
mate uit eiken. Het was voornamelijk hakhout, maar er stonden ook wel
opgaande bomen. In de 20ste eeuw was er ook sprake van populieren en een
enkele keer van fijnspar (in 1928). Behalve in vakken stond het hout ook in
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laantjes. Het werd in verschillende maten aangeboden, in afnemende dikte:
stammen, palen, bonenstaken en takkenbossen. Soms is vermeld waarvoor
het geschikt is, zoals ‘eerste klas eiken broekhout voor timmer- en wagen
makershout (weinig spint)’.
Ook gras, strooisel en turf
De Bruuk leverde behalve hout vooral gras. In de 19de eeuw konden
omwonenden in een bepaalde tijd van het jaar tegen een vergoeding hooien
en nabeweiden. In de periode 1904-1910 werd regelmatig gemeld dat er in De
Bruuk te veld staande gras en klaver te koop is, evenals haver. Op 12 juni
1907 bijvoorbeeld, was er 18½ ha gras en klaver te koop in 94 percelen ‘te
veld staande in de Bruuk’. Op de openbare verkopingen kwam ook strooisel
(gedroogd maaisel van slecht grasland e.d.) aan bod. Zo verkocht de baron
op 17 juli 1907 ongeveer 100 percelen strooisel van ongeveer 40 ha broek
grond, houtgewas en wegen. De laatste vermelding van het openbaar
verkopen van strooisel en gras uit De Bruuk onder eigendom van de baron,
stamt uit 1930. Toen ging het om 93 percelen strooisel en 28 percelen
Distelvlinder op blauwe knoop

49

hooigras te velde staande in De Bruuk. Waarschijnlijk heeft het daarna ook
nog wel plaatsgevonden. Hendrikus (Hen) Eeren van De Plak, inmiddels
overleden, wist in 2001 nog te vertellen dat de boeren van de Heikant het
harde gras uit De Bruuk haalden, om te gebruiken als stro onder de koeien;
als voer was het ongeschikt. De boeren pachtten hiervoor stukjes grond in
De Bruuk. Pas later gebruikten ze echt stro van graangewassen.
Er was in De Bruuk ook sprake van turfwinning, al stelde dat niet veel voor.
In 1768 wordt een perceel omschreven als ‘sijnde veengrond, waaruyt turf
gegraven word, en een groot getal eygenaers is competeerende’. Dit perceel
lag aan weerskanten van de Leigraaf, ten oosten van de Bruuksestraat.
Groesbekers die het zich niet konden permitteren om turf te kopen,
staken in de eerste helft van de 19de eeuw ‘slegte zandturf’ in dit deel
van De Bruuk.
Akkerbouw mislukt
Aan het einde van de 19de eeuw verbouwden arbeiders voor de baron ook
kleine oppervlakten rogge, boekweit en klaver. Een impuls voor de teelt
van akkergewassen kwam van een Groninger boer, mogelijk Smit geheten.
Die heeft, waarschijnlijk rond 1920, een poging gedaan de hele Bruuk te
ontginnen, toen hij pachter of zetboer van de baron was. Hij heeft de grond
diepgeploegd en sloten en greppels gegraven, voordat hij diverse gewassen
zoals mosterd ging telen. Maar na enkele jaren al moest hij ‘het gebied
wegens misoogsten weer prijsgeven’. De oorzaken waren de taaie bodem en
het kwelwater dat maar bleef komen. Op kaart 9 is te zien dat rond 1910
De Bruuk nog bestaat uit kleine graslandjes; omstreeks 1930 laat de kaart
Groene kikker
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Situatie 1910

Situatie 1931

kaart 9
Ontginning van De Bruuk omstreeks 1920
Omstreeks 1920 is De Bruuk, het huidige natuurreservaat, ontgonnen. Vóór die tijd
(kaartfragment links) bestond het gebied uit kleine schrale graslandjes, hier en daar
een bosje en begroeiing langs de weggetjes. Ter oriëntatie: de Ashorst is de weg die met
een knik door de hoek linksboven loopt. Daar is nu de ingang van het natuurreservaat.
(N.B. De toponiemen Anthonis en Heiland zijn door de kaartenmakers van destijds verkeerd
geplaatst.) Na de ontginning (kaartfragment rechts) waren de percelen veel groter, bestond
het gebied uit bouwland (wit op de kaart) in plaats van grasland en liepen er meer
ontsluitingswegen doorheen. Aan de noordkant stond een werkschuur. Deze situatie zou
niet lang zo blijven. Doordat het kwelwater maar bleef komen, moest het bouwland weer
prijs worden gegeven. Het was niet gelukt om van De Bruuk een productieve en rendabele
landbouwonderneming te maken.
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kaart 10 De Bruuk: begreppeling en oude toponiemen
De Bruuk kennen we nu als een natuurgebied met bijzondere planten en dieren. Het is er
niet aan af te zien dat het gebied nog geen eeuw geleden helemaal op de kop is gezet om
er rendabele akkerbouw mogelijk te maken – overigens een mislukte onderneming. Deze
kaart maakt wel een erfenis uit die tijd zichtbaar: de begreppeling, die vrijwel vlakdekkend
in het natuurgebied ligt. De bruinpaarse berg is het voormalige vuilstort de Dukenburg. De
aangegeven veld- en wegnamen waren in de eerste helft van de 20ste eeuw in gebruik. Veel
van de Groesbeekse toponiemen gaan terug op personen. De Kouwsendiek heet naar de
familie Kouws of Kouwens, die er aan het eind van de 19de eeuw woonde. De hoofdbewoner
was Jan Kouws, van beroep ‘voerman, bierhuishouder en landbouwer’. Net als zijn vader
had hij aan het begin van de weg, aan de Bruuksestraat, een bierhuis met beugelbaan.
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een veel grootschaliger akkergebied zien. In de jaren dertig, waarschijnlijk
al daarvoor, is het gebied door de blijvend natte omstandigheden weer
‘teruggevallen’ tot weinig productief grasland. Er bestaat ook een verhaal
over ene Jan Theunissen, die in opdracht van de baron vlas verbouwde.
Ook dat mislukte.
De ontginningspoging heeft er wel voor gezorgd dat op bijna alle plekken
van De Bruuk de grond is omgezet en dat er een regelmatige begreppeling is.
Op kaart 10 is de begreppeling te zien, tevens zijn namen opgenomen die
voor de oorlog gebruikt werden voor weggetjes en land in en om De Bruuk.
Deze namen verwijzen naar de natuurlijke omstandigheden, het grond
gebruik of naar mensen die er woonden of werkten. Ben Thissen (1924-2011)
verzamelde deze namen in de jaren 1970 voor heel Groesbeek. Wat betreft
De Bruuk en omgeving waren Hent Weijers en Jan Binnenhei zijn zegslieden.
Ben Thissen noteerde uit hun mond onder andere verschillende ‘dieken’
(dijken): Essendiek, Kouwensdiek en Kouwsendiek (naar twee families) en
Kleine Diek of Diekske. De naam Ashorst komt van ‘horst’, dat wil zeggen
iets hoger stuk land, met ‘as’ dat mogelijk naar de grijze, zandige bodem
verwijst. De Ashorst is tegenwoordig de naam van de weg langs de
noordwestkant van De Bruuk, maar vroeger was het de iets ten noorden
van deze weg gelegen, lichte verhoging in het land. ‘De Plak’ staat ook voor
een verhoging. ‘Groes’ in Groesplak verwijst naar grassig land, net als in
Groesbeek. Dan is er nog het merkwaardige toponiem de Lambèr of Langbèr
voor een van de weggetjes in De Bruuk. Mogelijk is dat een overblijfsel van
de periode toen de baron eigenaar was.
De Bruuk bleef een natte bedoening
Door de mislukking van de ontwatering bleef het gebied van De Bruuk een
natte bedoening en daarmee een oase voor allerlei planten- en diersoorten.
Daarover herinnerde Ben Tervoort, zoon van een onderwijzer in Groesbeek
die al in de jaren veertig vertrok uit het dorp, zich het volgende. Hij publi
ceerde in 1994 onder het pseudoniem Okkene Kloeke, wat in het Groesbeeks
dialect letterlijk ‘ook een slimme’ betekent, maar in het spraakgebruik juist
het tegenovergestelde aanduidt. Tervoort heeft het over de plek waar de
Lage Horst, aan De Plak, raakt aan het huidige natuurgebied De Bruuk: ‘De
andere kant op, vanaf de boerderij van Eeren was minstens even interessant;
daar liep een snel stromend beekje dat stikvol zat met kleine visjes zoals
grote en kleine stekeltjes, modderkrupers met snorren, zelfs jonge snoeken.
Ook kikkers en salamanders natuurlijk. Ik heb daar met Hannes Eeren nog
gevist voor het aquarium; hij ving meer met de beerputemmer dan ik met
m’n schepnet. Dat beekje kwam uit een soort moerasgebied waar van alles
en nog wat groeide dat je nergens anders vond. Mijn vader was gek op dat
gebied; … [hij] trok er op af met Heukels Natuurwijzer om te determineren.
Maar vader Eeren schudde er zijn hoofd over, net als andere boeren, ‘Dar
hedde niks an’, zei hij, ‘’t is dar vuls te nat; ze mosten d’r mar een polder
van maken.’
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De geur van veenland
Ook de heer Fey, die een verslag schreef over een vakantie te Groesbeek in
1934, waaruit we in het vorige hoofdstuk al citeerden, had oog voor het
natuurschoon in De Bruuk. ‘Uit het Bruuk, het laagst gelegen gedeelte van
Groesbeek, komt een donkere streep op ons toe. Zou die welige vegetatie,
met hier en daar een wilg en een peppel misschien op een watertje duiden?
Voor de oogen der verbaasde koeien gaan wij dwars over weiden en hekken.
Wij snuiven een geur op die ons aan het veenland doet denken, aan gagel en
watermunt. En zoowaar! Door een mantel van lisch en bies, van valeriaan en
kattestaart nagenoeg aan het oog onttrokken, rept zich in de richting van
Cranenburg een beekje voort. Het is de Leigraaf, hier nauwelijks een meter
breed.’

Een drooglijn in een natte bedoening
‘Na de oorlog woonden wij met vader en moeder, acht kinderen en een
bejaarde oma in een enigszins verbouwd kippenhok aan de Lage Horst. De
boerderij was verwoest. Op wasdag had mijn moeder het razend druk, er
moest dan water uit de Leigraaf gehaald worden en soppot gestookt. Het
wasbret [geribbeld bord om de was op te kneden] was constant bezet. Na
het spoelen moest de was buiten te drogen worden gehangen. Iedereen hielp
mee. Op een keer klaagde mijn moeder dat ze veel te weinig wasdraad
[drooglijn] had voor zo’n groot gezin. Mijn vader, die niet van halve maat
regelen hield, greep de bijl en hakte uit de knotwilgen achter in de wei aan
de Ashorst acht stammen met een doorsnee van 10 tot 12 cm. Deze werden
met een onderlinge afstand van ongeveer tien meter, een meter diep in de
natte leemgrond gezet. Draad ertussen en mijn moeder was heel tevreden
met haar 60 meter lange drooglijn.
De verbazing volgde in het daarop volgende voorjaar. De waspalen kregen
blaadjes en takken. Ze vormden in de loop der jaren een prachtige
wilgenlaan. Niemand in de buurt had zo’n mooie drooglijn.’

kaart 11 Natuurreservaat De Bruuk omstreeks 1950
Toen De Bruuk in 1940 natuurreservaat was geworden, verviel het oude beheer van maaien
en afvoeren, waardoor er struweel begon te ontstaan en de soortenrijke vegetatie van
bloemrijke kruiden achteruitging. De kaart geeft de situatie van omstreeks 1950 weer met
daarin de opslag van struweel globaal aangegeven. Er lagen toen in De Bruuk ook gronden,
die bedoeld waren voor de landbouw (bruin). Maar de boeren hadden weinig belangstelling,
omdat het natte en weinig productieve gronden waren. Later zijn ze onderdeel van het
natuurgebied geworden. De kaart laat ook de omleiding van de Leigraaf uit die tijd zien.
Die zorgde ervoor dat de grondwaterstand langs de oude Leigraaf hoog kon blijven, ten
gunste van de waterafhankelijke plantenwereld.

Jan Eikholt Gzn, 19 september 2011

Natuurreservaat De Bruuk
Vanwege de rijkdom aan bijzondere planten werd De Bruuk gekocht door
Staatsbosbeheer. Op 16 december 1940 werd 38 hectare ervan aangewezen
als staatsnatuurreservaat. De overige 27 hectare was geen natuurgebied,
maar was bij de koop bestemd voor ontginning tot landbouwgrond. Zie
kaart 11. Tot die tijd werd het gebied ieder jaar gemaaid door boeren, die
daarvoor pacht betaalden aan de toenmalige eigenaar, baron Van Verschuer.
Na de aankoop door Staatsbosbeheer werd er nog wel gepacht, maar veel
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Blauwgraslanden
De Bruuk dankt zijn beschermde status aan de aanwezigheid van zeldzame 
blauwgraslanden. Die zijn ontstaan op de graslanden die te nat waren voor
beweiding en alleen gehooid konden worden. Met het hooi werden de mineralen
uit de bodem afgevoerd. Zo ontstonden in de loop der tijd zeer voedselarme
bodems waarop een bijzonder soortenrijke plantengroei tot ontwikkeling
kwam. Alleen met zorgvuldig beheer kunnen deze halfnatuurlijke graslanden
in stand worden gehouden.

minder dan voorheen, in de beginjaren zo’n twee hectare per jaar. In het
grootste deel werd niet meer gemaaid, wat binnen korte tijd leidde tot
een afname van de rijkdom aan planten zoals orchideeën. De bijzondere
vegetatie werd verder aangetast door ontwatering, die aan het einde van de
jaren dertig in de omgeving van De Bruuk tot stand was gekomen. Omdat er
veel minder werd gemaaid, veranderde een groot deel van de graslanden in
een laag wilgen- en elzenbos. Ondanks de (gedeeltelijke) aanwijzing als
natuurreservaat ging de plantenrijkdom van het gebied snel achteruit. Al
in 1944 klaagde de Amsterdamse orchideeënkenner P. Vermeulen bij de
directeur van Staatsbosbeheer dat de orchideeënstand zo dramatisch was
teruggelopen. En in 1949 wijst hij samen met de heren Kern en Reichgelt
opnieuw op de achteruitgang. Reichgelt was Th. Reichgelt, toentertijd een
bekende botanicus afkomstig uit Nijmegen, die medewerker van het Leidse
Herbarium was. Kern kende De Bruuk en omgeving van rond 1920, volgens
hem was het toen een prachtig veenterrein dat alleen te vergelijken was met
het Koningsven bij Milsbeek, dat ook al verdwenen was … De toen mooiste
terreinen waren niet opgenomen in het natuurreservaat en waren nu helaas
tot landbouwgrond ontgonnen. En in het reservaat zelf waren slechts
schamele resten van de oorspronkelijke flora over. Als belangrijkste oorzaak
zagen Vermeulen, Kern en Reichgelt de ontwatering. Bij deze problemen
kwam nog dat Staatsbosbeheer moeite had met het dagelijkse beheer.
Omwonenden stortten er regelmatig vuil. En ieder jaar in de zomer ging
De Bruuk door brandstichting in vlammen op.
Terug naar het oude beheer
Om de ontwatering tegen te gaan legde Staatsbosbeheer in 1947-1948 een
watergang aan, parallel aan en ten noordwesten van de oude Leigraaf.
Hierdoor kon het water van de ontgonnen gronden rondom en deels ook in
De Bruuk snel weg, terwijl door afdamming van de oude Leigraaf het
centrale deel van De Bruuk nat bleef. Omdat de boeren weinig belangstelling
hadden voor gras of maaisel uit De Bruuk, ging Staatsbosbeheer zelf maaien,
eerst met de hand en vanaf 1957 met een handmotormaaier. Toen er ook
weinig interesse onder de boeren bleek te zijn voor de gronden die bestemd
waren voor ontginning, besloot Staatsbosbeheer die zelf te gaan beheren.
En vanaf 1955 stelde men een ‘bewaker-arbeider’ aan. Al deze maatregelen
waren gericht op het nabootsen van de oude situatie. En met succes: vanaf
omstreeks 1954 nam de plantenrijkdom weer duidelijk toe. Zo werd toch
bereikt wat De Gelderlander in 1940 bij de aanwijzing als natuurreservaat
aankondigde: ‘Bewaard zal blijven een fragment van een ongerepte natuur;
een schat van oude schoonheid’. Misschien niet echt ongerept, maar dan
toch wel van oude schoonheid.
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Waar de orchis bloeit
’Dit pl.m. 60 H.A. grote terrein ‘De Bruuk’ stond bij den deskundigen
landbouwer in slechten geur. De oppervlakkig goede grondsoort verleidde
meermalen tot ontginningsproeven, doch na korter of langer tijd hernam de
natuur haar oude rechten. Een leemlaag van varieerende dikte, niet diep
onder de oppervlakte, bleek de productiviteit van den grond in den weg te
staan en maakte een rendabele exploitatie op den duur onmogelijk.
Intusschen dacht niemand er aan, dat dit stuk ruige natuur tusschen de
golvende graanvelden en bloeiende akkers nog andere waarde
vertegenwoordigde. In den vochtigen bodem – met rijke humusvorming –
tiert in dit weinig betreden gebied welig de flora. Eene groote
verscheidenheid planten en bloemen vormen hier met struikgewassen in
velerlei soort en kleur een dorado voor den botanicus. Hier bloeit o.a. het
brandekenskruid [bedoeld is Handekeskruid oftewel orchideeën], door de
bewoners der streek minder eervol betiteld met den naam ‘slakkebloem’ (…)
Nadien heeft ‘De Bruuk’ de aandacht getrokken van de stichting ‘Het
Geldersch Landschap’ en aan haar tusschenkomst danken wij thans dat een
uit oogpunt van natuurschoon waardevol bezit voor het nageslacht zal
behouden blijven. Door intensieve cultiveering van een daartoe geschikt
deel van het ruime gebied, zal mede het economisch belang worden
gediend.
Bewaard zal echter blijven een fragment van een ongerepte natuur; een
schat van oude schoonheid.’
De Gelderlander, 15 juni 1940

Kaalbroek: herstel van nat hooiland
De Leigraaf is in 2006 door het Waterschap Rivierenland opnieuw ingericht, zodat er
bij hoog water geen overstromingen plaatsvinden. De watergang krijgt daardoor
meer het karakter van een natuurlijke beek, die er sinds de Middeleeuwen niet meer
gestroomd heeft. Aan de ‘beek’, tussen het natuurgebied De Bruuk en de Vortse brug,
ligt het Kaalbroek. Dat is een van de oude ‘bruuk’ (broeken) die langs de Leigraaf
lagen. De Stichting Landschap Ooijpolder-Groesbeek ontwikkelt hier vanaf 2007
nieuwe natuur in een oud landschap. Planten die van oudsher in dit cultuurlandschap
voorkwamen, en die nu buitengewoon zeldzaam zijn, zijn weer terug. In 2009 stond
er voor het eerst, met tientallen tegelijk, de klokjesgentiaan. En een jaar later
verschenen de eerste exemplaren van spaanse ruiter, blauwe zegge en gevlekte
orchis. Evenals de andere landschapselementen van de stichting is het Kaalbroek vrij
toegankelijk. Het natuurperceel is bereikbaar door vanaf de Vortse brug de zuidoever
van de Leigraaf te volgen. Sinds begin 2012 kunnen wandelaars het Kaalbroek ook
bereiken vanaf het Presaessiepaedje op De Horst via een nieuw bruggetje over de
Leigraaf.
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Schildbroek:
eiken en bakstenen

5

Schiltbroick omvangen door een tochtgraef
Het Schildbroek ligt in het lage deel van Groesbeek, ten noorden van De
Horst, tussen de spoorlijn/rijksgrens, de Boersteeg en de Cranenburgse
straat. Zie kaart 12. Tegenwoordig is het een landbouwgebied met hier en
daar oude eiken. De Stichting Landschap Ooijpolder-Groesbeek heeft er
begin 2012 grond voor kleinschalige natuur- en landschapsontwikkeling
ingericht. De bodem van lössleem is vruchtbaar, maar ook taai. Rond het
Schildbroek liggen sloten, die via Richtersgut bij Kranenburg afwateren naar
het Kranenburger Bruch. Dat die sloten er liggen is niet verwonderlijk, want
er komt grondwater (kwel) naar boven dat jaren eerder als neerslag op de
omringende stuwwal is gevallen. Een bewijs van langdurige kwel is de
ijzeroer in de bodem. Het met het kwelwater aangevoerde ijzer heeft in
reactie met zuurstof roestige knollen gevormd. Deze oerbank kwam in 2011
aan de oppervlakte bij graafwerkzaamheden.
De omringende sloten liggen er al lang. In 1770 schreef men ‘Het Schildbroek
[…] leit rondom omvangen met een graaf’. Graaf is in dit geval sloot, net als
in het Groesbeeks. En men schreef hoe je er kon komen: het Schildbroek
‘weegt uyt op de Boersteegse Straat’. Dat is nog steeds zo, vanaf de
Boersteeg kom je in het Schildbroek.
Het Schildbroek is een oud stukje cultuurland, dat al aan het einde van de
Middeleeuwen genoemd wordt in de archieven. De oudste vermelding die
we konden vinden, is uit 1496. In dat jaar geeft Rutger van Groissbeke aan
Seger Rydder een in Groesbeek gelegen goed in erfpacht uit: ‘Schiltbroick’.
Meer dan een eeuw later, in 1612, is er sprake van een verpachting van
enkele hectaren in het ‘Schiltbroeck’. Bij deze verpachting golden de
volgende verplichtingen: ‘Sullen ock die pechters gehowden weessen, drie
off vier morgen in Schiltbroeck laten utroyen, die tochtgraef laten upsloten,
daer mit het int weien gebetert mach werden’. De pachters moesten dus
drie of vier morgen grond tot weide maken, vermoedelijk uit bos of heide
met struiken. En de watergang ‘tochtgraef’ moest worden onderhouden,
want het zal er ongetwijfeld heel nat zijn geweest.
Schildbroek, schelbroek, schelbos: eikenschillen
De naam Schildbroek of Schilbroek zou te maken kunnen hebben met het
schillen van eikenstammetjes. Dat werd in de 19de eeuw en daarvoor veel
gedaan. De schil werd gemalen tot eek oftewel run, een voor de leerlooierij
van die dagen onmisbaar product. Eek of run heeft een looiende werking die
nodig is om het leer sterk te maken. Dat de plaatsnaam Schildbroek of
Schildbroek (inzet: grote waterranonkel)
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Situatie 1843

Situatie 1898

Schilbroek zou zijn afgeleid van eekschillen, wordt ondersteund door het
voorkomen van varianten waarin de naam vanaf 1755 voorkomt: ook als
Schelbroek en Schelbos, en schillen en schellen betekenen hetzelfde.
Ook pastoor Hoek, die van 1935 tot 1966 de geliefde pastoor van de Breede
weg was, dacht dat de naam kwam van het eikenschillen. Nu zegt dat niet
alles, want naast een heemkundige belangstelling had pastoor Hoek ook een
levendige fantasie. Hij schreef dat het hout na het schillen ‘wel bij Pet Base
Knillis, ook wel Pet-ziene Knillis, in het dorp terecht [zal] zijn gekomen, die er
boerenkarren van maakte’. Pastoor Hoek verhaspelde hier de naam van een
timmerman en wagenmaker die aan de Ottenhoffstraat woonde en werkte:
Pet Baos ziene Knillis. Deze man heette eigenlijk Cornelis Nillesen, zijn vader
Piet. Maar of de na het schillen resterende stammetjes echt voor karren
gebruikt zijn? Ze waren er te klein en te dun voor. Gebundeld gingen ze
als brandhout naar de steden. En de stammetjes schijnen ook veel voor
oeverbescherming te zijn gebruikt. Dat schreef houtvester Tietz van het 
Reichswald in 1855 over het gebruik van de stammetjes over de grens,
dus aan de Nederlandse kant.
Zeer dienstig voor alle timmerwerk
Jan Albers van de Plakseweg wist zich in 2001 op hoge leeftijd nog te
herinneren dat het eikenhakhout uit het Schildbroek vroeger werd gebruikt
voor de leerlooierij. Ook oude krantenberichten bevestigen de teelt van
eikenhout om te schillen voor eek of run. In de Provinciale Geldersche en
Nijmeegsche Courant van 27 december 1856 liet Rein Thijssen aankondigen
dat er op 9 januari een openbare verkoop zou plaatsvinden van hout uit het
‘Schelbroek’, waaronder ‘schelhout en hakhout’. Waarschijnlijk was hij toen
Kadastrale meting voor het Schildbroekproject

Situatie 1931
kaart 12 Schildbroek: van bos tot boerenland
De situatie van 1843 laat het Schildbosch zien: een aaneengesloten loofbos tussen bouwland
en Duitse grens. In 1898 is het bos voor de helft gerooid en omgezet in grasland en bouw
land. Met de komst van de spoorlijn werd de noordrand van het gebied afgesneden.
In 1931 heeft het bos volledig plaats gemaakt voor boerenland. De naam is dan niet meer
Schildbosch, maar Schildbroek.
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net eigenaar. Plaats van verkoop: de herberg van H. Albers op Den Altena.
Te verkopen bij die gelegenheid behalve 31 slagen (partijen) schelhout en
hakhout: 75 slagen eikenbomen ‘zeer dienstig voor alle timmerwerk’ en
8 slagen peppelenbomen. ‘Alles staande en geleegen in het Schelbroek,
onder Groesbeek, op een kwartier afstands van Cranenburg’. Het is
verleidelijk om, gezien het bovenstaande, mee te gaan in de veronderstelling
dat de naam van het Schildbroek inderdaad teruggaat op het schillen van
eikenhout. Maar toch is dat twijfelachtig. Het is de vraag of in de tijd van
de oudste vermeldingen rond 1500 er al wel schilcultuur in de regio was.
Wat wel heel goed zou kunnen, is dat in een periode dat schillen en schellen
van eikenhout er jaarlijks plaatsvonden, de naam toen is verbasterd tot
‘Schilbroek’ of ‘Schelbroek’, ‘Schilbosch’ of ‘Schelbosch’, namen die we in
de 19de eeuw veel tegenkomen.
Grote keizerlibel vrouwtje

Hakhout- en schelhoutcultuur
Een beschrijving van de hakhout- en schelhoutcultuur in het Schildbroek is
er niet. Klaas Bouwer heeft er wel een beschreven voor het bos op de
heuvels rond Groesbeek, het Nederrijkswald, en een uitgebreidere voor een
bosgebied bij Ede. Uit deze bronnen is af te leiden hoe het vermoedelijk in
het Schildbroek is gegaan:
• Diep spitten ‘riolen’, twee tot drie spaden diep.
• Planten van eikenstekken, die gekocht of zelfgekweekt zijn.
•	Laten groeien gedurende 4-5 jaar, dan het lot dicht boven de wortel
afsnijden, zodat de stek gaat uitstoelen (breed uitgroeien, zo ontstonden
‘kreeften’).
•	Uitplanten van de kreeften, drie voet (ruim 90 centimeter) uit elkaar, op
rijen of onregelmatig.
•	Na 8-10 jaar voor het eerst hakken met vlijmscherpe hiepen. Het hakken
gebeurde meestal in mei, wanneer de sapstroom in de schil op gang was
gekomen, dat was gemakkelijker schillen.
• De schil van de stammetjes halen, het ‘eekschillen’.
•	Na het hakken de grond tussen de stoven omwerken: meestal door
omplaggen, soms door spitten. Vervolgens inboeten: afgestorven
eikenstoven aanvullen.
Elke 8-10 jaar werd er opnieuw gehakt. De kreeften groeiden uit tot grote
stoven. Na tientallen jaren konden deze hun groeikracht verliezen. Dan
groef men ze uit om opnieuw te beginnen met riolen en het planten van
stekken.
Al met al een erg arbeidsintensieve cultuur, waarvoor de eigenaar kleine
boeren of landarbeiders inschakelde. In de 19de eeuw beleefde deze teelt een
opgang vanwege de toegenomen leernijverheid. Van 1840 tot 1880 waren de
prijzen voor eek of run hoog. Daarna gingen ze rap omlaag, omdat er
vervangende looistoffen op de markt kwamen.

In het Schildbroek groeide dus eikenhakhout, dat mede voor het winnen van
eek of run was bedoeld. Maar er stonden ook opgaande bomen, die men pas
na tientallen jaren kapte voor timmerhout. Er waren niet veel gebieden in
de Heerlijkheid Groesbeek met opgaande bomen. Waarschijnlijk is dat de
oorzaak geweest van de hoge prijs die de Gelderse Rekenkamer in 1768
moest betalen voor het Schildbroek, vergeleken met andere gebieden met
bos. Voor de grond, 25 morgen (ruim 21 hectare), betaalde de Rekenkamer
4.500 gulden, voor de er op staande bomen maar liefst 8.000 gulden. De
houtopbrengst van het Schildbroek moet aanzienlijk zijn geweest. Dat er in
het Schildbroek naar verhouding veel opgaande bomen stonden, strookt met
een mededeling uit 1818 dat in het Schildbroek ‘een en ander’ aan eiken
staat. Daarmee bedoelde de schrijver hoogstwaarschijnlijk dat er zowel
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opgaande bomen als hakhout groeide. Dit in tegenstelling tot een tiental
andere, door hem genoemde percelen in het lage deel van Groesbeek waar
slechts hakhout groeide.
Rein den Duustere
Bij de invoering van het kadaster – officieel in 1832, maar de opmetingen
vonden in Groesbeek al eerder plaats – was ‘Het Schild-Bosch’ 25,472 hectare
groot. Het stond toen geheel als hakhoutbos geregistreerd, op naam van
J. Sneltjes en consorten te Nijmegen. Domeinen had het toen dus al
verkocht. Het gebied was ontsloten via een weggetje, dat tegenwoordig
nog als een verhoogde strook in het veld te vinden is. De verhoogde aanleg
is natuurlijk bedoeld geweest om de weg droog te houden.
Van het midden van de 19de eeuw dateren veel meldingen over het
Schildbroek. Dan heeft Rein Thijssen, eigenaar van de nabijgelegen oude
hoeve de Duusterenhof aan de Boersteeg, het gekocht. In die tijd groeiden er
behalve eiken ook elzen, dennen en peppels waarvan de verkoop regelmatig
in opdracht van Thijssen in de krant stond aangekondigd. Eenmaal was er
sprake van beuken en eenmaal ook van ‘accasia’s’. De indruk uit alle
berichten is dat eiken de belangrijkste houtsoort was, die vind je in alle
perioden. Dennen zijn schaarser.

De waarde van hout werd mede bepaald door de ligging van het bos.
Dichtbij een weg of waterweg bracht het meer op, want de transportkosten
waren dan lager. Daarom vermeldde Rein Thijssen in de advertenties de
ligging. Zo beschreef hij in 1855 een grote partij elzenhout: ‘staande
wassende in het Schelbosch, onder Groesbeek, zeer nabij den straatweg en
het Wieldersche Meer, en ook over Zeevlek [Zyfflich] naar de Kekerdomsche
Strang, kunnende vervoerd worden’. Thijssen liet de ‘aanwijzing’ van het
hout, dat wil zeggen de bezichtiging voorafgaand aan de verkoop, over aan
Cornelis Merkes, die wel boswachter werd genoemd en die omstreeks 1850
op of bij de Duusterenhof woonde.
In de tweede helft van de 19de eeuw maakte een deel van het bos al plaats
voor grasland, en in de 20ste eeuw verdween alle bos in het Schildbroek.
Zie kaart 12. Wel bleven er langs de weggetjes en als randbegroeiing eiken
staan. De schilcultuur was over zijn hoogtepunt heen. Het leerlooien ging
men steeds meer met chemische middelen doen. In de hele 19de eeuw
stonden er veel berichten in de krant dat er in Groesbeek eikenhakhout voor
het schillen werd geteeld, maar aan het einde van de eeuw werden ze
schaarser. De laatste vermelding is van 1919.

Gelegenheid van zonde
Kleine vuurvlinder op koninginnekruid

Het eekschillen was een activiteit die meestal ter plekke plaatsvond, in of
bij het bos waar de stammen waren gekapt. Mannen, vrouwen en kinderen
deden er aan mee. In de tijd van het opkomende ‘Rijke Roomse Leven’ met
zijn strenge normen op het vlak van zedelijkheid, vonden de geestelijken het
eekschillen een risico voor onzedelijk gedrag. Toen de paters
Redemptoristen in december 1873 te Groesbeek arriveerden voor een missie,
dat was een 10-daagse om de parochianen via preken, gebed etc. tot het
juiste gedrag te bewegen, noemden zij het eekschillen als een gelegenheid
waar de dorpelingen in de verleiding zouden kunnen komen om een zonde
te begaan. ‘Er zijn vele gelegenheden van zonden, b.v. … het houtschellen,
het plukken van waldbessen, het rondjes geven in de herbergen, de markt in
Mei te Nijmegen, de kermis …’

Stenenbakken in het Schildbroek
Een bijzondere inkomstenbron van het Schildbroek was het bakken van
stenen. De eerder genoemde eigenaar van het Schildbroek, Rein Thijssen van
d’n Duusterenhof, vroeg op 31 mei 1863 een vergunning aan om een
veldoven voor het bakken van stenen op zijn grond ‘het Schelbroek’ te
mogen plaatsen. Misschien zijn daarvan nog sporen te vinden, want Leo
Janssen van boerderij den Altena, niet ver van het Schildbroek, wist enkele
jaren geleden nog te vertellen dat hij bij grondwerkzaamheden bij het
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Schildbroek grote, onnatuurlijke kleurverschillen had gevonden. Volgens
zeggen van oudere mensen zouden die veroorzaakt zijn door het bakken van
stenen. En bij het inrichten van het natuur- en landschapsproject in het
Schildbroek afgelopen jaar, zijn brandsporen gevonden in de bodem,
mogelijk van het stenenbakken met een veldoven.
Hoe lang dit stenenbakken in het Schildbroek heeft plaatsgevonden, is niet
duidelijk. Er waren in de 19de eeuw op leemrijke gronden vaker oventjes, die
er maar kort stonden. Dat is bekend van verschillende plekken, onder meer
een perceel op De Plak bij Weijers en Eeren tussen 1839 en 1846, van een
perceel van M. Kamps westelijk van de Boersteeg in of kort na 1855, en van
een perceel achter café Hopmans aan de Hoge Horst. Daarvan vertelden de
eerste eigenaar Drikus Hopmans en zijn zoon Jan Hopmans dat er voor de
oorlog regelmatig ongemetselde stenen misbaksels opgeploegd werden. Dit
zou het perceel kunnen zijn dat tegenwoordig in eigendom is van Wouter
van Eck. Hij stuitte in 2010 bij het graven van plantgaten voor notenbomen
op een bakstenen vloertje en losse stenen, op een plaats waar nooit een
gebouw heeft gestaan. Daar dichtbij, maar aan de andere kant van de
Plakseweg, ligt een perceel dat al in de 18de eeuw Tiggelekamp heette, wat
verwijst naar het winnen van leem voor het stenenbakken. In 1864 waren
er drie kleine steenovens in de gemeente, waarvan er dus een in het
Schildbroek stond. Mogelijk was er ook een in De Bruuk, want de eigenaar
B.F.J.H. baron van Verschuer, kreeg in dat jaar een concessie voor het
oprichten van een steenbakkerij.

Natuurmens Aad Voet
Een bekend persoon die in het Schildbroek woonde, was Aad Voet. Hij was
in 1864 op de Biesselt (gemeente Mook) geboren. In 1899 trouwde hij met
Trien Schaap uit het Schildbroek. Het echtpaar ging daar ook wonen. In 1912
trokken ze met hun kinderen naar het geboorteland van Aad op de Biesselt.
Daar woonde het gezin op het ‘armenland’ van Mook: een stuk slechte
grond dat men goedkoop van de gemeente kon pachten. De familie leefde op
de Biesselt in eenvoudige en armoedige omstandigheden, en op het
Schildbroek zal het niet veel anders zijn geweest. Het ging er primitief aan
toe. Zo gaat het verhaal dat hij in plaats van gekliefd hout in de kachel te
stoppen, een boomstam door het raam naar binnen schoof tot in het vuur,
en die telkens een stukje opschoof. En hij zou maar één broek hebben gehad;
wanneer zijn vrouw die in de was had, liep hij ongegeneerd rond in een rok
van zijn echtgenote. De kunstenaars die aan het begin van de 20ste eeuw in
de Plasmolen waren neergestreken, vonden het prachtig. Ze bewonderden
de schilderachtige natuur en de mensen die er een armoedig leven in
leidden. Aad Voet en de zijnen waren volgens hen echte natuurmensen, die
door de schilders werden vereeuwigd in romantische schilderijen.
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Kom kijken in het Schildbroek
Sinds 2010 werkt de Stichting Landschap Ooijpolder-Groesbeek aan natuur- en
landschapsontwikkeling in het Schildbroek. Dankzij ondersteuning van de gemeente,
provincie en ook Stichting Habicura, die vanwege nieuwbouw op Medisch Centrum
Dekkerswald gehouden was tot natuurcompensatie, heeft de stichting bijna
6 ha grond kunnen aankopen en inrichten.
Voor het waterbeheer – natuur vraagt een hoge waterstand, de aanliggende
landbouw een lage – is met het waterschap een goede oplossing gevonden in het
verleggen van een waterloop. De verwachting is dat er zich binnen enkele jaren een
gevarieerde plantengroei zal ontwikkelen, die profiteert van de hoge waterstand, de
kwel en de schrale bodem die is ontstaan door het verwijderen van de voedselrijke
bouwvoor. Er komen weer stukjes bos, zoals er vroeger altijd zijn geweest in het
Schildbroek, inclusief een hakhoutbosje. Om bezoekers van het geheel te kunnen
laten genieten, loopt er vanaf de oude spoorlijn, ter hoogte van de grens, een
wandelpad door het nieuwe landschap van het Schildbroek.

69

Colofon
Dit boekje is gemaakt in het kader van het project ‘Schildbroek, de
verborgen schat van Groesbeek’ dat de Stichting Landschap OoijpolderGroesbeek in de periode 2010-2012 heeft uitgevoerd. In dit project is
voormalige landbouwgrond ingericht voor kleinschalige natuur- en
landschapsontwikkeling. Medeaanleiding voor het boekje is het project
Vortse brug van de Vereniging voor Landschapsbeheer Groesbeek-Ooijpolder
‘De Ploegdriever’.
Over de stichting
Een aantrekkelijk landschap met natuurwaarden. Dat is waar de Stichting
Landschap Ooijpolder-Groesbeek naar streeft. Op onze website vindt u meer
informatie over de natuurpercelen en landschapselementen die wij beheren.
U steunt ons werk door donateur te worden.
www.ooijpolder-groesbeek.nl
© 2012 Een natte bedoening: Stichting Landschap Ooijpolder-Groesbeek
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Een natte bedoening
Kleine geschiedenis van De Horst, De Bruuk en het
Schildbroek
Het Groesbeekse landschap is vooral bekend om zijn
glooiende heuvels. In dit boekje wordt een heel andere,
minder bekende kant belicht.
Niet hoog en droog, maar laag en nat.
Het laaggelegen gebied ten oosten van Groesbeek-dorp
bestond lange tijd uit vochtige heidevelden, slecht grasland,
natte hooilanden en hier en daar een bosje. Het was er
uitgesproken nat dankzij kwelwater uit de stuwwal.
Voor de mensen was het niet eenvoudig om in hun
bestaan te voorzien. Nadat de ontginning van het gebied
was ingezet, kwam er langzamerhand een einde aan het
geploeter in de nattigheid.
Dat duurde nog wel tot ver in de 20ste eeuw, zo blijkt ook
uit de levendige jeugdherinneringen die in dit boekje staan
opgetekend.

