Meer info
Bocholter Graven is een thema dat
wordt belicht binnen Grensgevallen.
Het project “Grensgevallen” bundelt
en stroomlijnt erfgoedinitiatieven rond
het thema van historische grenzen in GrensPark Kempen~
Broek. Deze grensgeschiedenis werd bepaald door de bodem en fragmenten ervan zitten nog ingebed in het huidige
landschap. “Grensgevallen” wil het streekeigen verleden dat legendarisch maar tegelijk niet écht gekend, is tastbaar
en zichtbaar maken voor àlle inwoners van de streek.
Het project speelt zich af binnen de gemeenten Kinrooi,
Bocholt, Bree (provincie Limburg – BE) en de regio Weert
(provincie Limburg – NL). Historisch gezien was dit het
fluctuerende grensgebied tussen het toenmalige graafschap Loon, Overkwartier van Gelder en Land van Thorn.
Meerdere streekbewoners (vrijwilligers, lokale organisaties,
ondernemers en gemeentebesturen) werken samen binnen dit project. Ze zijn actief binnen en over de gemeenten heen.
Meer weten over Grensgevallen? Neem een kijkje op
www.grensgevallen.eu! Alle overige informatie over
GrensPark Kempen~Broek vind je terug in de Bezoekersgids of op www.kempenbroek.eu.

Unieke doorgang tussen
heide en moeras
Bocholter Graven
Wat nu in de streek bekend staat als “de Bocholter Graven”, was een middeleeuwse grensverdediging. Het 500
meter brede complex van grachten en wallen bevond
zich dwars op de enige doorgang tussen twee uitgestrekte
moerasgebieden. Van de 14e tot de 18e eeuw vormden ze
een groot obstakel voor plunderende soldatentroepen en
werd zo het voortdurend heen en weer trekken van legers bemoeilijkt. Later werd de grensverdediging niet meer
gebruikt. De wallen werden in de 20e eeuw letterlijk met
de grond gelijk gemaakt, en de plek lijkt tegenwoordig een
onschuldig weiland op de grens tussen Kreyel (Bocholt) en
Stramproy. De gigantische grachten zijn ondergronds gelukkig wel helemaal bewaard gebleven! Recent speurwerk
leverde heel wat informatie op, duik mee in de bodem van
dit uniek archeologisch overblijfsel!

Het uitgestrekte Kempen~Broek bevat al tienduizenden
jaren lang heel wat moerassige en moeilijk toegankelijke
gebieden. Enkel een droge, hier en daar hoger gelegen
zandrug, maakte de verplaatsing tussen dorpjes, hutten en
boerderijtjes mogelijk. De streekbewoners moesten het
eigenzinnige landschap dan ook slim gebruiken om er te
kunnen overleven: wonen, voedsel verbouwen, vee houden en zich verdedigen was niet eenvoudig. Niet toevallig
werd de landweer aangelegd op een smalle zandrug tussen
grote moerasgebieden: het Grootbroek en het Bocholteren Wijffelterbroek. Het was de enige veilige doorgang voor
voetgangers, ruiters en ossenkarren want de rest van het
landschap bestond uit natte heide, zompige vlakten, elzenbroek- en eikenbosjes.

gesubsidieerd door de Provincie Limburg

Bijzondere dank gaat uit naar de research en inspiratie van Geschieden Heemkundige Kring Bocholt en Heemkundevereniging Stramproy,
en het artikel van Lambert Geutjens “De vergeten geschiedenis van de
Bocholter Graven” – 2016 en Archeologisch Adviesbureau Raap “Bocholter (opge)Graven” – 2019. Deze publicaties waren een belangrijke bron
voor de totstandkoming van deze brochure. We waarderen bovendien
de samenwerking met Natuurpunt op wiens terrein de Bocholtergraven
zich bevinden.
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Land-wat? Landweer!
Wist je dat het woord “graven” in dit geval “grachten” betekent? En dat met “graft” een “gracht” wordt
bedoeld. Het heeft dus niets te maken met begraven
worden!

Lokale grenstwisten in
de middeleeuwen

Bocholter graven

Grensgeval van het Kempen~Broek

In de middeleeuwen bestond West-Europa uit verschillende kleine vorstendommen en leengebiedjes. Ook toen
al was het Kempen~Broek een grensstreek: Stramproy
hoorde bij het land van Thorn en de heren van Bocholt
zwoeren trouw aan het land van Loon (onderdeel van het
Prinsbisdom Luik). De grotere oorlogvoerende machten
hadden in die tijd weinig te zoeken in de regio. Lokale
schermutselingen en onenigheden waren er echter wel.
Het verlaten landschap buiten de dorpen werd gebruikt
als ‘gemene grond’ door de omliggende woongemeenschappen. Zo bestonden er afspraken over wie waar al dan
niet turf mocht steken, schapen en koeien kon laten grazen
en hakhout mocht kappen. En die werden regelmatig met
de voeten getreden.

Wist je dat? Soms ontspoorden de ruzies en kwam
er fysiek geweld bij kijken. Er werden knokploegen
ingezet en soms er viel al eens een dode tijdens
de gevechten. De opvallendste grenstwist is wel de
ontvoering van de vorstin-abdis van Thorn in de
eerste helft van de 15e eeuw. Zij werd samen met
geplunderde rijkdommen de grens overgebracht
door een boze burgerbende, en pas terug overgedragen na betaling van een flinke som losgeld!
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Het is een middeleeuws verdedigingswerk dat
ook kan dienen als grensaanduiding of veekering.
Het gaat altijd om lange structuren, bestaande
uit minstens een aarden wal. Vaak stonden er
doornstruiken op aangeplant en in waterrijke
gebieden werd de wal geflankeerd door grachten
met water.

14e-eeuwse Graft: de eerste landweer
Door de terugkerende grenstwisten in deze streek werd
er in 1442 gedetailleerd vastgelegd waar de grenzen liepen.
Daaruit bleek dat de eerste landweer al in 1389 werd aangelegd. Dat is meer dan 600 jaar geleden! Aan de ene kant
had je de Loonse dorpen (Bocholt, Beek en Bree,..) die
onderdeel uitmaakten van het Prinsbisdom Luik. Aan de
andere kant waren er de dorpen van het land van Thorn
(waaronder Neeritter, Stramproy, Kessenich en Thorn). Om
de grensruzies te stoppen werd een aarden wal gebouwd.
Deze verdedigingswal diende dus oorspronkelijk als afbakening van het gebied maar ook als veebescherming. Je
kan op de afbeelding zien dat er waarschijnlijk maar sprake
is van één landweer die aan beide zijden wordt omgeven
door ondiepe grachten. Er was maar één manier om de
grens over te steken en dat was via de toegangsweg die er
dwars door liep.

Eerste Landweer (14de eeuw) © Ulco Glimmerveen
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Gerommel in de Nieuwe Tijd

De Graven in volle glorie

Verdwenen en vergeten

De Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) was een opstand
van de Noordelijke Nederlanden (Willem van Oranje)
tegen de Spaanse koning Filips II die over de Nederlanden heerste. Het Loonse platteland werd dikwijls onder
de voet gelopen door Spaanse legertroepen die van of
naar het strategische bolwerk Maastricht, of verder noordwaarts, marcheerden. Daarbij werden dorpen geplunderd
en bleven boeren berooid achter. De Bocholtenaren namen eind 16de eeuw het heft opnieuw in handen door hun
dorp af te sluiten. Er werden nieuwe grachten gegraven
op de grenzen en slagbomen geplaatst op de wegen. Op
de afbeelding kan je zien hoe de oorspronkelijke landweer (Bocholter Graft) versterkt was. Er waren vermoedelijk drie aarden wallen met minstens twee grachten, de
Bocholter Graven. Op de doorgangsweg kwamen slagbomen. Dit waren letterlijk stevige bomen met de wortelkluit er nog gedeeltelijk aan om de weg te kunnen afsluiten
voor ongewenste troepen.

In de 17de eeuw zorgden de opeisingen en plunderingen
ervoor dat er heel wat armoede heerste in dit grensgebied.
Als reactie op de wreedheden werden er dorpsschansen
opgericht, een typisch verschijnsel in het noordelijke gebied van het Prinsbisdom Luik. Deze verdedigingswerken
van aarden wallen en grachten boden tijdelijk bescherming
aan de plattelandsbevolking en haar vee tegen kleine, rondtrekkende bendes. Er waren ook schansen in de buurt van
Bocholt. De Bocholter Graven met het Bocholter- en Wijffelterbroek aan de ene zijde en het Grootbroek aan de
andere, hadden nog een belangrijke natuurlijke troef. Het
waren immers ontoegankelijke en onherbergzame moerasgebieden die vele honderden hectaren groot waren, en
dus een natuurlijke verdediging vormden in dit grensgebied.
De naam Wijffelterbroek wordt nog steeds gebruikt voor
het natuurgebied tussen Altweerterheide en Bocholt. Het
Bocholterbroek noemt men tegenwoordig het Smeetshof.

De functie van de Bocholter Graven, namelijk de verdediging tegen vreemde troepen, is na het Ancien Régime
weggevallen. De streek werd ingelijfd bij een grootmacht,
de Franse republiek. Daardoor viel ook het behoud en
beheer weg. Vanuit vogelperspectief lopen de Bocholter
Graven in boemerangvorm door aan beide kanten van de
huidige Napoleonsdijk. Al eeuwenlang ligt de weg hier op
een zandrug, waardoor een doorgang door dit zeer grote moerassige gebied mogelijk was. In 1814 werd de weg
op bevel van de Franse bezetter verbeterd en opgehoogd
tot een dijk. Sinds die tijd heet hij Napoleonsdijk. Op historische kaarten van de 18de en 19de eeuw werden de
Bocholter Graven niet meer aangeduid. De contouren van
de grachten en wallen vervaagden stilaan en verdwenen
grotendeels door de intensivering van de landbouw in de
20e eeuw. Zo verdween het complex stilaan uit het collectieve geheugen.

Wist je dat het Graafschap
Loon (vanaf 1366 onderdeel van het Prinsbisdom
Luik) nooit tot de Nederlanden heeft behoord? Het
werd ook nooit deel van de
Bourgondische, de Spaanse
of de Oostenrijkse Nederlanden. Tot 1795 waren de
Bocholter Graven dus een
echte buitengrens van een
graafschap.
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Bocholter Graft (16de eeuw) © Ulco Glimmerveen
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De Bocholter Graven opge-graven!
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Meer onderzoek roept ook meer vragen op. Door
detective te spelen in het verleden van een landschap,
wil je natuurlijk ook wat opgraven. Dat kan niet zomaar overal, het bodemarchief mag zeker niet worden
verstoord. Nieuwe technologie kan wel oplossingen
bieden; nu al worden gesofisticeerde grondradars en
luchtradars gebruikt om de bodem te onderzoeken
en het landschap te lezen. Wie weet wat er binnen
een aantal jaar ‘gescand’ kan worden in de grond terwijl het verleden onder de grond mag blijven en het
landschap netjes behouden blijft! Het verhaal van de
Bocholter Graven zal op die manier zeker nog een
vervolg krijgen…
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Scan deze QR code met je smartphone
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Om iedereen een echt idee te geven van de Bocholter 1,2
Graven doorheen de tijd, ontwikkelde Ulco Glimmerveen
voor Grenspark Kempen~Broek een reeks digitale beel174
den, gebaseerd op actuele historische informatie en bron0,4beelden kunnen we nu aan het landschap verbinnen. Die
den met behulp van een QR-code. Zo kan elke bezoeker,
thuis of in het landschap, de beelden
153bekijken en een stap zetten in het verleden. De Bocholter Graven en hun be175
tekenis
152regio komen weer tot
0,2 voor de
leven. Meer nog, je bent er gewoon bij!
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In de omgeving liggen enkele wandelroutes van
wandelgebied Smeetshof-Wijffelterbroek. Wandel de paarse, rode of oranje route en neem er
zelf een kijkje!
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In 2018 doken meer
dan 800 bezoekers
in het verleden op de
site van de Bocholter Graven. Jong en
oud ging op zoek naar sporen van dit 500 meter brede
complex van grachten en wallen. Vrijwilligers speelden
het verleden na tijdens een drukbezochte re-enactment
en dankzij de vele activiteiten kon het publiek zich een
STRU IN G EBIED Z . O. Z .
beeld vormen van het belang van deze grens tijdens de
afgelopen 600 jaar. Dit proefde naar meer! Hoe kan je de
erfgoedverhalen van dit landschap nog dichter bij de bezoekers en bewoners
brengen?
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In 2013 werd de aandacht van de Heemkundige
Kring van
170
Bocholt gewekt door een stafkaart uit 1908. Hierop stonden een aantal onverklaarbare vormen die niet natuurlijk
waren en die duidden op een activiteit uit het verleden.
Na dit eerste puzzelstukje volgden er vele andere: oude
luchtfoto’s, historische bronnen en archieven, getuigenissen
en een grondradaronderzoek. Heemkunde Stramproy en
ARK hielpen ook mee om de puzzel te leggen. Om het
historisch onderzoek van de heemkringen en het grondradaronderzoek op het terrein te toetsen, werd in 2017 een
archeologisch onderzoek georganiseerd. Dit bevestigde
het vermoeden. Het ging om een landweer van 500 meter
lang en 100 meter breed! Indrukwekkend! Het landschap
geeft ook een zichtbaar stukje van zijn geheimen prijs want
de structuren van de grachten zijn ondergronds bewaard
169
(deels in natuurgebied,
deels in agrarisch gebied). Ze wor4
P
den bovengronds verraden door cropmarks (gewassen
168 groeien op ondergrondse sporen): zeer goed
die anders
zichtbaar vanuit de
0,1lucht, en voor het geoefende oog ook
op ooghoogte.
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Venster op
het verleden

Nieuw inzichten – nieuwe vragen? 1,8
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le-reconstructie) die je naar een website brengt waar
de beelden onmiddellijk openen. Je kan kiezen uit een
blik op de 14de eeuw, de 16de eeuw en de 19de eeuw
en vindt er impressies van het landschap en detailbeelP 5deze grensverdediging en haar gebruikers. Als
den van
je aandachtig
kijkt, zie je zelfs verschillen tussen de voor156
0,15 de
bijgangers,
boeren, de grenswachters en de Spaanse
soldaten! Zeker de moeite waard!
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