
 

 

 

Advi esbu r eauAr cheo l og i sch

RAAP-NOTITIE 6130 

 

Bocholter (opge)Graven 

 

Gemeente Bocholt (B) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Colofon 

 
Opdrachtgever: Regionaal Landschap Kempen en Maasland vzw 

Titel: Bocholter (opge)Graven, gemeente Bocholt (B); gemeente Bocholt. Deel I: 

Landschappelijk booronderzoek met proefputten. Deel II: Aanvullende bureaustudie 

Status: Deel I: Eindversie; Deel II: Versie 1 

Datum: Deel I: 30 oktober 2017; Deel II: 20 februari 2020 

Auteurs: ir. G.R. Ellenkamp en lic. M.P.J. Janssens 

Projectcode: BOCHO en BOCHO2 

Bestandsnaam: NO6130_BOCHO 

Projectleiders: ir. G.R. Ellenkamp en lic. M.P.J. Janssens 

Projectmedewerker(s): drs. J.A.M. Roymans, drs. Y. Boekema, dhr. B. Beex, dhr. L. 

Geutjens, dhr. W. Cuppens, dhr. F. Verhaag 

Bewaarplaats documentatie: RAAP Zuid-Nederland 

Autorisatie: Deel I: drs. W. De Baere; Deel II: drs. J. Roymans 

Bevoegd gezag: Agentschap Onroerend Erfgoed 

  

ISSN: 0925-6369  

  

RAAP Archeologisch Adviesbureau B.V. 

Leeuwenveldseweg 5b 

1382 LV Weesp  

Postbus 5069 

1380 GB Weesp 

 

 

telefoon: 0294-491 500 

telefax: 0294-491 519 

E-mail: raap@raap.nl 

Internet: www.raap.nl 

 

 

© RAAP Archeologisch Adviesbureau B.V., 2017/ 2020 

RAAP Archeologisch Adviesbureau B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade 

voortvloeiend uit het gebruik van de resultaten van dit onderzoek of de toepassing van de adviezen. 

 



Bocholter (opge)Graven, gemeente Bocholt (B) 

RAAP-notitie 6130 Deel I Eindversie, 30 oktober 2017; Deel II Eindversie, 20 februari 2020 [3 ]   

Samenvatting 

Deel I 

De zogenoemde Bocholter Graven vormen een landweer bestaande uit een serie grachten, op de 

grens van Belgisch Bocholt en Nederlands Stramproy en vormen een belangrijk archeologisch 

relict op een bestuurlijk strategische plek . De Graven situeren zich op een langgerekte west-

oost verlopende zandrug, die de verbinding vormt tussen Bocholt en Stramproy/Weert. Het 

complex kent een duidelijke kromming (ellipsvormig) met de punt richting het oosten, wat er op 

kan duiden dat ze vanuit Bocholter perspectief zijn aangelegd. De Bocholter Graven zijn in reeds 

uitgevoerde studies opgedeeld in de westelijk gelegen “Graven” (bestaande uit vier grachten) en 

de oostelijker gelegen “Graft” (bestaande uit één diepe gracht, mogelijk met een tweede gracht). 

Voor de diepte werd uitgegaan van maximaal circa 2 m.  

 

Om de Bocholter Graven in situ te behouden en voor het publiek te ontsluiten, was verder 

archeologisch onderzoek nodig in de vorm van een landschappelijk booronderzoek, aangevuld 

met proefputten. Hieruit bleek dat de bodemopbouw buiten de grachten zich hoofdzakelijk 

kenmerkte door een zeer beperkte mate van profielontwikkeling (AC-profiel), wat bevestigde dat 

het gebied in het verleden is geëgaliseerd, waarbij de bovengrond is afgeschoven richting de 

lagere terreindelen. Alleen in het uiterste noordoosten, tegen de Napoleonsdijk, zijn vrijwel intact 

humuspodzolgronden gevonden met een humusinspoelingslaag (B-horizont). 

 

De grachten onderscheiden zich doordat het schone zand plots diep wegduikt en sprake is van 

een gelaagde vulling. De “Graven” bestonden uit twee grachtparen met een wal tussen elk paar 

en de “Graft” bestond uit één grachtenpaar. De grachten kennen (voor zover onderzocht) alle 

een redelijk gelijkaardige opbouw. Ze waren aan het maaiveld tussen de 3 en 6 m breed, met 

een circa 2 m brede en relatief vlakke bodem die zich situeerde rond 34,5 m TAW. Die vlakke 

bodem suggereert dat de grachten (tenminste periodiek) watervoerend waren. Dat wordt 

bevestigd door het feit dat de grachten tot in het gereduceerde zand waren ingegraven en de 

waarneming van spiraalvormige patronen en spitsporen, die er samen op wijzen dat 

waterverzadigde grond is vergraven en weer van de schep is gevloeid. In de profielsleuven is 

gedocumenteerd dat onder een relatief recente dempingslaag (als gevolg van egalisatie) een 

duidelijk gelaagde opbouw voorkomt, met een afwisseling van humeuze en zandige lagen. Elke 

humeuze laag heeft enige tijd de bodem van de gracht gevormd, waarop organisch materiaal van 

de omringende vegetatie zich kon ophopen. Pollenanalyse hiervan kan inzicht geven in de 

vegetatie in de verschillende fasen van de landweer. De zandige lagen zijn daarentegen de 

weerslag van materiaal waarmee de grachten zijn dichtgeslibd. Het is vermoedelijk van de wallen 

afgespoeld of gewaaid, waarschijnlijk in tijden van verminderd strategisch belang. OSL-datering 

kan hier uitsluitsel over geven. Dat het strategisch belang later ook weer toenam blijkt uit het feit 

dat de grachten in een latere fase zijn uitgediept. Een waargenomen struikelkuil ten oosten van 

de Graft bevestigt de verdedigingsfunctie die aan de landweer moet worden gekoppeld.  

 

Het onderzoek heeft globaal inzicht gegeven in de vorm en omvang van de Bocholter Graven. 

Ten dienste van de publieke ontsluiting kan verder onderzoek uitgevoerd worden. Bijvoorbeeld 
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naar de monsters, maar ook verder veldonderzoek kan extra informatie geven over de vorm en 

stoffering van de landweer, om zo te kunnen komen tot een nauwgezette (digitale) reconstructie. 

 

Deel II 

Om het systeem van de Bocholter Graft en Graven, zoals ze nu beschreven en gedefinieerd zijn 

in deel I en dat overigens in omvang niet beperkt blijft tot de beide percelen aan weerszijden van 

de Napoleonsdijk, in een breder politiek-militair en archeologisch kader te plaatsen is een 

aanvullend bureaustudie uitgevoerd. Daarnaast zijn de monsters t.b.v. OSL-datering en 

pollenonderzoek uitgewerkt. 

 

De opbouw van (dubbel gracht-wal-gracht systeem, met waarschijnlijk een zone van 

struikelkuilen) en vegetatie (ondoordringbare hagen van haagbeuk, hulst en liguster) op de 

landweren is nu in grote lijnen bekend. Met alle puzzelstukjes voorhanden is bovendien een 

hypothetische datering en fasering mogelijk. De Bocholter Graven is tot stand gekomen in een 

troebele periode van machtswisseling en oorlogen: 

 

1366 Loon wordt Luik 

1374 machtswissel bij heren van Bocholt, nieuwe heer steunt Gullik tegen Luik 

1388 poorterschap stad Hasselt 

1389 

 

landweer opgetrokken door Luik ter bescherming van het vee van de buren  

van Stramproy; deze wordt nu op basis van de voorliggende informatie 

geïnterpreteerd als de Graft 

1390-1530 OSL-datering van onderste grachtvulling van de Graven 

<1585 

 

 

 

er lagen al grachten "op de frontieren"; er wordt op basis van de voorliggende 

informatie vanuit gegaan dat hiermee de Graft wordt bedoeld. Op een gegeven 

moment (maar hoe lang vóór 1585 is niet geweten) zijn deze geïncorporeerd in 

Graven (westwaartse verplaatsing) 

1585 

 

 

dat men souden mogen kappen drij boomen, […] en maer eene vaert voor  

eene karre open bleef […]; op basis van de voorliggende informatie verwijst dit 

naar de knik waarop de Graven georiënteerd zijn 

1603 oprichting schansen, Graven/Graft blijven ook in gebruik waarschijnlijk 

1693-1695 

 

grote werken aan Graven/Graft (mogelijk is de jongste uitdieping in beide 

profielen van de proefputten hiervoor het bewijs) 

18e eeuw uit gebruik en uit het collectieve geheugen (niet meer op historische kaarten) 

1903 

 

1935 

op historische kaart Graven hoefijzervorm georiënteerd op dekzandrug,  

Graft 2 parallelle greppels richting Abeek 

op Duitse stafkaart zijn de Graven in detail aangegeven  

 

Op basis van het archeologisch bureau-, veld- en stalenonderzoek, in combinatie met het 

historisch onderzoek van de Heemkundekringen, is het ruimere kader waarbinnen we de 

Bocholter Graven en Graft moeten plaatsen geschetst. Uiteraard blijven vragen onbeantwoord en 

zijn er nieuwe vragen te formuleren: 
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Het veldonderzoek bestond uit grondradaronderzoek geinitieerd door de Heemkundekring, 

booronderzoek en de aanleg van twee proefputten. Om informatie over de detailopbouw, 

fasering, geleding van de (beide) landweren te achterhalen, is dergelijk (non-destructief) 

onderzoek te kleinschalig. Een grootschalig proefsleuvenonderzoek of opgraving zou nodig zijn, 

maar dit zou de doelstelling van het project –namelijk revitalisering van de Bocholter Graven- 

overstijgen en bovendien het duurzaam behoud van de archeologische resten in de bodem in de 

weg staan –want: opgraven is vernietigen. 

 

Het archeologisch en historisch bureauonderzoek hebben aanwijzingen opgeleverd dat de 

schijnbare tegenstelling tussen de Bocholter Graft en Graven wat betreft ligging (oriëntatie op 

grens met Stramproy  oriëntatie op hoogste punt dekzandrug), functie (beschermen vee bij 

grensdisputen  controle belangrijke route door Wijffelterbroek bij bovenregionale conflicten), 

mogelijk te wijten is aan een chronologisch verschil, waarbij de Graft ouder is (late 14
e

 eeuw), op 

een gegeven moment geïncorporeerd is in de Graven (westwaartse verplaatsing) en vervolgens 

als één systeem heeft gefunctioneerd. De Graven zijn moeilijk te dateren; de OSL-datering geeft 

range van 1390-1530; historisch gezien is het logisch om de Graven te plaatsen aan het einde 

van deze range, op het moment dat de regio geconfronteerd wordt met een schaalvergroting in 

de oorlogsvoering. Mogelijk kan een gerichte speurtocht in de archieven hierover duidelijkheid 

brengen. 

 

Landschappelijk gezien bevinden de Bocholter Graven en Graft zich op een zeer markante plek, 

op de verbinding van twee “landtongen” van een oost-west georiënteerde dekzandrug temidden 

van lager gelegen en van oudsher nat gebied. De ligging van de Bocholter Graven is dan ook 

zorgvuldig gekozen. De zandrug was de meest verkeersvriendelijke zone. Zowel in het zuiden 

als noorden werd deze verkeersvriendelijk zone afgesneden door moerassige laagten. Door de 

aanleg van de Bocholter Graven werd het verkeer zowel in westelijke als oostelijke richting 

controleerbaar. 

Deze natuurlijke grens geeft een grote tijdsdiepte aan het systeem, los van de concrete datering 

van de landweer. In het kader van een reconstructie wordt aanbevolen om deze landschappelijke 

ligging en de millennialange grens in de verf te zetten. Op die manier kunnen bijvoorbeeld ook 

vindplaatsen uit oudere én jongere periodes in het verhaal betrokken worden. 
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DEEL I Landschappelijk 

booronderzoek met proefputten 

R. Ellenkamp 
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding en doelstelling 

De Bocholter Graven vormen een serie grachten, op de grens van Belgisch Bocholt en 

Nederlands Stramproy. Het complex valt op te delen in de “Graft” in het oosten en de “Graven” in 

het westen. Door egalisatie in de 20e eeuw is van de grachten vrijwel niets meer aan het 

maaiveld herkenbaar, maar ze vormen waarschijnlijk een belangrijk archeologisch relict op een 

bestuurlijk strategische plek. Om de kennis van het complex uit te breiden, behoud in situ van de 

Bocholter Graven te garanderen en om ontsluiting van de site voor het publiek mogelijk te 

maken, is verder archeologisch onderzoek nodig. Doel van het onderzoek is om te achterhalen in 

hoeverre grachten nog gaaf bewaard zijn in de bodem en wat de verschijningsvorm is (aantal 

grachten, diepte, breedte, etc.). Het onderzoek vormt daarmee de wetenschappelijke 

onderbouwing in het kader van de "revitalisering" van de Bocholter Graven. 

 

 

Figuur 1. Aanduiding onderzoeksgebied (rood). Inzet: ligging in België (ster). 
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1.2 Administratieve gegevens 

Type onderzoek Landschappelijk booronderzoek met proefputten 

Bevoegd gezag Agentschap Onroerend Erfgoed 

Contactpersoon M. Martens 

Datum toelating  8 augustus 2017 (landschappelijk booronderzoek 

en proefputten) 

Onderzoekskader Wetenschappelijke vraagstelling in het kader van 

de "revitalisering" van de Bocholter Graven 

Datum veldonderzoek 4 t/m 7 en 29 september 2017 

Naam plangebied Bocholter Graven  

Locatie Napoleonsdijk 6 Bocholt  

Provincie Limburg (B) 

Kadastrale gegevens Afdeling 1, sectie B, nummers 43F4, 43T2, 826S  

Centrumcoördinaten (X/Y) 239.470 / 209.900 

1.3 Onderzoeksvragen 

 Wat is de opbouw (geweest) van de “Graven” (breedte en diepte van de greppels, 

vermoedelijke breedte en hoogte van de wallen)? 

 Wat is de opbouw (geweest) van de “Graft”? 

 Wat is de ouderdom van de “Graven” en “Graft”, op basis van C14-datering? 

 

Op basis van het antwoord op deze vragen worden adviezen gegeven met betrekking tot het 

beleefbaar maken (een eventuele gedeeltelijke reconstructie) en eventueel nader onderzoek.  

1.4 Randvoorwaarden 

Het onderzoek is uitgevoerd conform een toelating voor archeologisch onderzoek met het oog op 

wetenschappelijke vraagstelling. Deze toelating is op 8 augustus 2017 verleend door het 

Agentschap Onroerend Erfgoed van de Vlaamse overheid. 

1.5 Dankwoord 

Het onderzoek naar de Bocholter Graven had niet plaats kunnen vinden, zonder de inspanningen 

van velen (figuur 2). Initiatiefnemer van de “revitalisering’ is de Heemkundegroep van Bocholt 

(m.n. Lambert Geutjens en Wim Cuppens). Lambert vormde een volwaardig lid van het 

onderzoeksteam en heeft als zodanig waardevolle kennis en informatie ingebracht. Ook vanuit 

Nederlandse zijde is een belangrijke (inhoudelijke) bijdrage geleverd door de heemkundegroep 

van Stramproy (m.n. Frans Verhaag en Gert van Elk). Frans heeft geheel belangeloos de 

resultaten van zijn cartografische analyses beschikbaar gesteld om te dienen als uitgangspunt 

voor het booronderzoek. Bart Beex danken we vooral voor zijn fysieke kracht en opgewekt 

gemoed tijdens de aanleg van de profielsleuven.  
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Als eigenaar van het noordelijke perceel is Natuurpunt nauw betrokken bij het onderzoek en 

bovendien zorgde gebiedsbeheerder Arnold Goossens dat de onderzoekslocatie was vrij 

gemaakt van opslag en dat een profielsleuf aangelegd kon worden. Die sleuf vormde tijdens de 

open monumentendag van 10 september een belangrijke trekker voor het publiek. Een 

vergelijkbare sleuf mocht ook gelegd worden op het zuidelijk perceel bij dhr. Reyners op zijn 

agrarisch perceel, waarvoor dank. Tot slot, maar bovenal, gaat dank uit naar Regionaal 

Landschap Kempen en Maasland (m.n. Erwin Christis en Klara Hermans), stichting Ark, de 

gemeente Weert en de gemeente Bocholt voor hun inhoudelijke betrokkenheid en financiële 

ondersteuning, zonder welke het onderzoek niet plaats had kunnen vinden.  

Figuur 2. Handmatige aanleg van de eerste profielsleuf. 
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2 Voorgaand onderzoek 

2.1 Inleiding 

De Bocholter Graven zijn al meerdere jaren onderwerp van onderzoek vanuit de heemkundekring 

Bocholt. Middels luchtfoto-analyses, archiefonderzoek, bewerkingen van het Digitaal 

HoogteModel (DHM) en geofysisch onderzoek is de nodige informatie verzameld over de aard, 

omvang en ouderdom van de Graven. Inzicht hierin is van belang voor een goed begrip van de 

resultaten van het landschappelijk onderzoek. Daarom worden hierna de belangrijkste resultaten 

van het voorgaand onderzoek beknopt beschreven. Daarbij worden verschillende ideeën die in 

de loop der tijd over de Bocholter Graven de ronde hebben gedaan overgeslagen en wordt direct 

ingegaan op de meest actuele inzichten. Daarop is de insteek van het landschappelijk 

booronderzoek gebaseerd. 

2.2 Functie en ouderdom 

In 2016 is een artikel verschenen waarin uitvoerig wordt ingegaan op de “vergeten geschiedenis 

van de Bocholter Graven” (Geutjens, 2016). Op basis van archiefonderzoek en kaartstudies 

wordt in dit artikel inzicht gegeven in de functie en ouderdom van de Bocholter Graven. Daarbij 

wordt een onderscheid gemaakt tussen de westelijk gelegen “Graven” en de oostelijker gelegen 

“Graft”. Geutjens beargumenteert dat het complex van grachten een landweer vormde, met als 

doel een grens af te bakenen. Daarop wijzen onder meer de beschrijving in 1603 van een 

“overboem” (slagboom), de knik in de Napoleonsdijk (een oude doorgang?) en de ligging op de 

grens die al eeuwen een oude grens vormt tussen het Land van Loon en het vorstendom Thorn. 

Naar de “Graft” verwijzen dan ook meerdere archiefstukken, waarvan de oudste teruggaat tot 

een getuigenverklaring die gewag maakt van de aanleg van de landweer in 1389 naar aanleiding 

van een dispuut tussen de Loonse en Rijnse heren (Geutjens, 2016; p.20).  

2.3 Vorm en ligging 

Geutjens beschrijft in zijn artikel ook dat landweren met meerdere wallen en grachten vaker 

voorkwamen, bijvoorbeeld als verzwaring van een landweerdoorgang. Aan de hand van 

luchtfoto-analyses hebben zowel Frans Verhaag als Neefjes (2016) beargumenteerd dat de 

“Graven” waarschijnlijk uit vier grachten bestaan en de “Graft” waarschijnlijk uit twee grachten. 

Op de luchtfoto’s is het verloop van de grachten in de vegetatie goed te vervolgen en daarmee 

ook inschatting verkregen over de omvang van de grachten (zie figuur 3). Over de diepte van de 

grachten gaf boer Reyners een aanwijzing, die ter hoogte van één van de voormalige grachten 

op een diepte van circa 2 m humeus materiaal aantrof op mogelijk de bodem van de gracht 

(Geutjens, 2016; p.17). 

 

De grachten lopen niet in een rechte lijn maar kennen een duidelijke kromming, die aan de beide 

uiteinden richting het westen terug buigt. Ook aan de zuidzijde van de Napoleonsdijk knijpen de 

grachten samen. Volgens Frans Verhaag zou de vorm van de kromming een aanwijzing kunnen 
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zijn dat de grachten vanuit Bocholter perspectief zijn aangelegd (schriftelijke mededeling d.d. 13-

9-2017). De meest oostelijke punt (dus het meest richting Nederlandse zijde) ligt globaal op de 

plek waar de knik in de Napoleonsdijk het complex van grachten doorsnijdt. Dit is een aanwijzing 

dat de huidige Napeolonsdijk een eeuwenoude verbinding tussen west en oost is. 

 

Figuur 3. De “Graven” zijn op luchtfoto’s duidelijk herkenbaar in de vegetatiegroei (aangeduid met rode pijl). 

 

Die eeuwenoude verbinding blijkt ook uit de ruimere landschappelijke ligging van de weg. Op het 

DHM is namelijk te zien dat deze zich positioneert op een langgerekte west-oost verlopende 

zandrug, die de verbinding vormde tussen Bocholt en Stramproy/Weert (figuur 4). Neefjes 

beschrijft dat de landweer ligt op de plaats waar de rug een duidelijke versmalling kent, 

“waardoor vroeger verkeer zich hier op het hoogste punt van de rug moest concentreren” omdat 

aan weerszijden van de rug moeilijk begaanbare moerassige gebieden lagen (Neefjes, 2016; 

p.4). Voor de plaatsing van de landweer werd dus gebruik gemaakt van de strategische 

mogelijkheden die het natuurlijk landschap bood. Uit de archieven blijkt dat de “Graft” naar het 

zuiden toe tot aan de Abeek liep (Geutjens, 2016; p. 20), die een natuurlijke barrière vormde. In 

het noorden sloten de grachten aan op het moeilijk begaanbare moerassige Wijffelterbroek.  
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Figuur 4. Digitaal HoogteModel Vlaanderen II, waarop duidelijk de west-oost-georiënteerde rug te zien is en de positie 

van de landweer ter hoogte van de versmalling (cirkel). 

 

 

 

 



Bocholter (opge)Graven, gemeente Bocholt (B) 

RAAP-notitie 6130 Deel I Eindversie, 30 oktober 2017; Deel II Eindversie, 20 februari 2020 [1 5 ]   

3 Veldonderzoek 

3.1 Methode  

Om meer inzicht te krijgen in de vorm, omvang en opbouw van de Bocholter Graven is een 

landschappelijk booronderzoek uitgevoerd conform de Code van Goede Praktijk, versie 2.0. 

Daarnaast waren karterende boringen en drie proefputten (1x1m) voorzien om dateerbaar 

materiaal te verzamelen. Dankzij het verkregen voortschrijdend inzicht over de complexe vulling 

van de grachten, werd echter duidelijk dat het geen zin had om met boringen naar dateerbaar 

materiaal te zoeken, omdat onmogelijk exact genoeg bepaald kon worden welke laag 

bemonsterd werd. Daarom is in overleg met de opdrachtgever besloten om de geplande 

karterende boringen te laten vervallen en in te zetten als landschappelijke boringen. Verder 

bleek het gezien de breedte en diepte van de grachten weinig zinvol om proefputten van 1x1 m 

te graven en is in het veld besloten de proefputten naast elkaar in te zetten voor het graven van 

een langere profielsleuf. Uiteindelijk is het volgende uitgevoerd (zie ook figuur 6): 

 

 Twee raaien (A en B) met 49 landschappelijke boringen over de “Graven”. Uitgangspunt was 

boringen om de 5 m, maar waar nodig zijn tussenboringen gezet om meer inzicht te krijgen 

in de breedte van de grachten.  

 Idem twee raaien (C en D) met 37 boringen over de oostelijker gelegen “Graft”. 

 Zes karterende boringen in de meest noordoostelijke van de “Graven”.  

 Twee profielsleuven met een totale lengte van ruim 10 m profielwand. 

o De eerste sleuf is gegraven over de zuidelijkste van de “Graven”. In de sleuf is het 

noordoost-zuidwest profiel gedocumenteerd (profiel 121). 

o De tweede sleuf is gegraven over de oostelijkste gracht van de “Graft”. In de sleuf is 

het oost-west profiel gedocumenteerd (profiel 231). 

 

Voor de landschappelijke boringen is gebruik gemaakt van een zandguts en 7 cm Edelmanboor. 

Voor deze combinatie is gekozen omdat met de zandguts inzicht verkregen kan worden in de 

gelaagdheid van de bodem. Tegelijkertijd is de steekproef smal, zodat een Edelmanboor 7 cm 

aanvullend inzicht kan leveren. Ook kan met de Edelmanboor dieper geboord worden. Er is 

geboord tot 10 cm in de C-horizont. De karterende boringen zijn uitgevoerd met een 15 cm 

Edelmanboor. Het opgeboorde materiaal is gezeefd en geïnspecteerd op het voorkomen van 

dateerbaar materiaal. Daarnaast is de 3 cm gutsboor gebruikt om de moerige grachtbodem te 

bemonsteren (monsters 1 t/m 4). De proefputten zijn handmatig gegraven tot de onderkant van 

de gracht. De gedocumenteerde profielwanden zijn gefotografeerd en nauwgezet getekend 

(schaal 1:20). In het profiel zijn verschillende lagen bemonsterd om dateerbaar en paleo-

ecologisch materiaal te verzamelen (monsters 5 t/m 11, zie bijlagen 5 en 6). De boor- en 

profiellocaties zijn met GPS ingemeten (coördinaten in Lambert en hoogte t.o.v. TAW). De 

boringen zijn tijdens het veldwerk digitaal beschreven in het RAAP Bodembeschrijvingssysteem 

Deborah (versie 3.3, conform Belgisch Bodembeschrijvingssysteem, zie bijlage 7). Een selectie 

van representatieve boorprofielen is gefotografeerd (en in dit rapport afgebeeld), maar deels 

overbodig geworden vanwege de gedocumenteerde en gefotografeerde profielsleuven. 
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Figuur 5. Oriëntatie van de boorraaien en profielsleuven ten opzichte van de (vermoede) grachten.  
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De gecombineerde resultaten van de boorraaien geven een goede dwarsdoorsnede van de 

grachten, de onderlinge afstand en de oriëntatie (zie bijlagen 1 t/m 4). Het detailinzicht in de 

opbouw van de grachten is echter verkregen aan de hand van de profielsleuven. Hierin is te zien 

dat lagen steil wegduiken en worden afgesneden, wat resulteert in een detail dat met behulp van 

boringen nooit te achterhalen is (zie figuur 6 en bijlagen 5 en 6). Desondanks geven de 

boorresultaten een voldoende inzicht om de vorm, breedte en diepte van de afzonderlijke 

grachten globaal te begrenzen (te vervolgen aan de hand van de bruine lijn op de bijlagen). Met 

het middels de profielsleuven verkregen inzicht in de opbouw van de vulling, is het ook mogelijk 

om de tijdens het booronderzoek herkende lagen beter te interpreteren. Dit is gedaan voor 

boorraai A (zie bijlage 1), maar is bij de overige boorraaien achterwege gelaten omdat daarmee 

het risico bestaat dat de boorgegevens ‘overvraagd’ worden.  

 

Figuur 6. Detail van profiel 121, met daarop geprojecteerd een boring op dezelfde locatie, om te illustreren hoe klein de 

steekproef van een boring is en dus hoe lastig de interpretatie. Met de bruine lijnen is globaal het verloop van de lagen 

aan weerszijden van de boring tot in het profiel aangeduid. 

 

De resultaten van het veldonderzoek zijn grafisch gepresenteerd in de bijlagen 1 t/m 6. Deze 

vormen de kern van het onderzoeksrapport, omdat hierop in één oogopslag in dwarsdoorsnede 

het verloop van de grachten te volgen is en de opbouw van twee grachten in detail waar te 

nemen is. Hierna volgt een beknopte beschrijving die een toelichting vormt op de grafische 

presentatie. De afzonderlijke boorbeschrijvingen zijn te raadplegen in bijlage 7. 
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3.2  De “Graven” 

Over de “Graven” zijn in totaal 49 verkennende boringen (1 t/m 49) en 6 karterende boringen 

(100 t/m 105) gezet en is één proefput gegraven en gedocumenteerd (profiel 121). Aan de hand 

van de boringen in de dwarsraaien zijn de grachten tot op een halve meter nauwkeurig te 

begrenzen (zie bijlage 1 en 2) en dat is bevestigd met het dwarsprofiel (zie bijlage 5). De 

begrenzing bleek zich ook bovengronds lokaal in de vegetatie snaar strak af te tekenen (zie 

figuur 7). Daardoor kan het verloop van de grachten buiten de boorraaien met behulp van de 

luchtfoto nauwgezet vervolgd worden (zie ook figuur 9).  

 

Figuur 7. Aan de hand van de vegetatie is het verloop van de grachten plaatselijk exact te volgen. 

 

Bodemopbouw buiten de grachten 

De grachten onderscheiden zich bodemkundig gezien sterk van de bodemopbouw buiten de 

grachten, waar meestal sprake is van een zogenaamd AC-profiel. Het gaat dan om een (donker) 

bruingrijze, zwak humeuze, bewerkte zandige bovengrond (A-horizont/bouwvoor) die via een 

strakke (door ploegen ontstane) grens overgaat in de licht (grijs)gele C-horizont. Vanwege de 

beperkte profielontwikkeling, kan deze bodem gekarakteriseerd worden als een cZp-profiel. Het 

betreft matig fijn zand dat op basis van de goede sortering en de goede pakking (compact) is 

geïnterpreteerd als Pleistoceen dekzand. Plaatselijk is op een dieper niveau slechter gesorteerd, 

lemiger zand aangeboord, waarvan wordt vermoed dat het oudere fluviatiele afzettingen zijn, al 

is niet uit te sluiten dat het (lokaal) verspoeld dekzand betreft.  

 

Plaatselijk is tussen de A- en C-horizont een dun (10 cm) restant van een BC-horizont 

aangetroffen (gekarakteriseerd als een cZf-profiel). Een dergelijke horizont is het resultaat van 

humusinspoeling en vormt daarmee een indicatie dat hier oorspronkelijk waarschijnlijk een 

humuspodzolgrond voorkwam. Het restant van de BC-horizont toont aan dat de podzol hier 
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waarschijnlijk is afgetopt, aangezien de bovenliggende B- en E-horizonten ontbreken. De 

gebiedsbeheerder en agrariër hebben bevestigd dat in het gebied sinds de jaren 1970 egalisatie 

(van de voormalige wallen) en afplagging hebben plaatsgevonden. Gezien de beperkte diepte 

waarop de C-horizont is aangetroffen (soms amper 10 cm –Mv), is er naar verwachting tenminste 

30 cm bovengrond verdwenen. Dit wordt ook bevestigd wanneer de bodem wordt vergeleken met 

het profiel ten zuiden van de Napoleonsdijk, waar plaatselijk een vrijwel intacte 

humuspodzolgrond is aangeboord en de BC-horizont op 60 cm –Mv is aangetroffen. 

 

Bodemopbouw in de grachten 

Ten opzichte van de AC-profielen vertonen de grachten een compleet andere bodemopbouw (zie 

ook bijlage 1, 2, 5 en 7). Om te beginnen is de ongeroerde C-horizont pas veel dieper 

aangetroffen: variërend van circa 1 m –Mv in de op één na oostelijkste gracht (zie boring 40 en 

47), tot meer dan 2 m –Mv in de meest oostelijke gracht (boring 103). Aangezien de bovengrond 

waarschijnlijk enige decimeters is afgetopt, heeft de oorspronkelijk bodem van de gracht 

waarschijnlijk nog dieper beneden maaiveld gelegen. Verder bestaat de bovengrond hier onder 

de bouwvoor uit een sterk gelaagd pakket, met zandige en moerige lagen. Vergelijk bijvoorbeeld 

het representatieve AC-profiel in boring 35 met het representatieve profiel in de rand van de 

gracht in boring 3 (figuur 8).  

 

Figuur 8. Twee representatieve boorprofielen die het onderscheid tonen tussen het afgetopte AC-profiel (boring 35) en 

de gelaagde, humeuze vulling van de gracht (boring 3 op de rand van de gracht).  

 

In de boringen is onderscheid gemaakt in globaal vier lagen waarmee de grachten zijn opgevuld. 

Aan de hand van het gedocumenteerde profiel 121 in de eerste profielsleuf, was het mogelijk 

deze lagen nader te interpreteren (zie ook bijlage 5): 

1. Onder de bouwvoor is eerst een gevlekt pakket bruingeel zand met zand- en humusbrokken 

aangetroffen. Vanwege de relatief lichte kleur, het ontbreken van sedimentaire structuren en 

het voorkomen van grote brokken zand en humus, is deze laag geïnterpreteerd als de meest 

recente demping. Waarschijnlijk betreft het de grond die ooit is uitgegraven en op wallen is 
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gegooid en in de jaren 1970 met een bulldozer weer terug in de grachten is geschoven om 

deze te dempen. Als gevolg van het meermaals grondverzet kenmerkt het pakket zich door 

brokken en vlekken. De jonge datering blijkt ook uit het feit dat in dit pakket plastic is 

aangetroffen en onderin een colaflesje uit de tweede helft van de 20
e

 eeuw. 

2. Onder de recente demping is een zwart bruinige venige laag aangetroffen, waarin duidelijk 

bladresten herkenbaar waren. Gezien deze kenmerken en de stratigrafische positie, is deze 

laag geïnterpreteerd als de bodem van de gracht op het moment dat deze werd dicht 

geschoven. Deze bodem is circa 2 m breed en bevindt zich op een diepte van circa 1 m –Mv 

(circa 34,75 m TAW) Op deze bodem heeft zich lange tijd organisch afval opgehoopt van de 

vegetatie die op wallen (en in de gracht) groeide. Om te kunnen bepalen wanneer de 

ophoping van het organisch materiaal is begonnen, is een OSL-monster genomen (M 5) in 

het zand net onder de bodem. Daarnaast is een pollenbak geslagen (M 8) om meer inzicht te 

kunnen krijgen in de aard van de vegetatie die op en rond de grachten stond op het moment 

dat deze open lag. In profiel 121 (bijlage 5) is goed te zien dat een deel van de venige 

bodem als brok in de recente demping is ingebed. Waarschijnlijk is de veenlaag bij het 

dichtschuiven geraakt en zo onder in de vulling terecht gekomen.  

3. De veenlaag vormt echter niet het diepste punt van de gracht. Daaronder komt namelijk nog 

een in kleur van (bruin)grijs tot (grijs)geel variërend pakket zand. Aangezien de laag minder 

humeus is, heeft het niet langdurig de bodem van de gracht gevormd, dus is het 

geïnterpreteerd als een vullingslaag. Kenmerken die wijzen op menselijk grondverzet 

(brokken, vlekken, etc.) ontbreken, daarom is de laag geïnterpreteerd als een natuurlijke 

dichtslibbing/opvulling van de gracht. Waarschijnlijk betreft het materiaal dat van de wallen 

de gracht is ingespoeld of gewaaid en de gracht zo heeft opgevuld. Deze opvulling heeft 

aanzienlijke tijd voort kunnen duren aangezien de laag plaatselijk meerdere decimeters dik 

is. Mogelijk is dit gebeurd in een periode dat de grachten minder functie hadden. Aangezien 

deze lagen van bovenaf worden doorsneden, is de gracht op een later moment toch weer 

uitgediept en in gebruik genomen. Hiervan getuigt ook de bovenliggende bodem (zie 2).  

4. Tot slot is onderin de gracht opnieuw een humeuze laag aangetroffen. Deze is 

geïnterpreteerd als de oudste bodem van de gracht, aangezien deze (via een BC-horizont 

met humusinspoeling) overgaat in de C-horizont. Deze bodem onderscheidt zich van de 

bovenliggende (2) doordat met het blote oog geen plantenresten herkenbaar waren. Wel is 

een micro gelaagdheid waargenomen in een afwisseling van humeuze en zandige laagjes. 

Dit duidt op natte omstandigheden. Mogelijk was de gracht deels watervoerend, temeer 

omdat de gracht ook was ingegraven tot in de gereduceerde C-horizont. Het diepste punt 

van de bodem ligt op circa 1,2 m –Mv (ca. 34,55 m TAW) en is daar circa 1 m breed. Om 

meer grip te krijgen op de aard van de vegetatie en de ouderdom van de laag zijn een 

pollenbak (M 8) en OSL-monster (M 7) genomen. Om enig zicht te krijgen op de ouderdom 

van het sediment waarin de gracht is ingegraven, is ook een OSL genomen uit de 

onderliggende C-horizont (M 6). 

 

De opvulling van de grachten met humusrijke lagen kan (kort door de bocht) geïnterpreteerd 

worden als een door antropogene invloeden ontstane dikke A-horizont. Daarmee laten de 

grachten zich bodemkundig karakteriseren als een cZm-profiel.  
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Figuur 9. Verloop van de “Graven” op basis van de resultaten van het veldonderzoek.  
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Synthese 

In figuur 9 zijn de bodemkundige resultaten per boring weergegeven en is in combinatie met de 

vegetatiepatronen op de luchtfoto, het definitieve verloop van de grachten gepresenteerd. Aan 

de hand van de onderzoeksresultaten (figuur 9 en bijlagen 1, 2 en 5) kan geconcludeerd worden 

dat de “Graven” bestaan uit vier afzonderlijke grachten, waarvan duidelijk is te zien dat deze zijn 

gekoppeld in paren. Dat maakt het aannemelijk dat de grond die uit een grachtenpaar kwam, in 

de tussenruimte tussen twee grachten op één gezamenlijke wal werd geworpen (zie figuur 10).  

 

Figuur 10. Schematische dwarsdoorsnede van de opbouw van de grachtenparen en wallen.  

 

Gaande van west naar oost is er sprake van een 5 m brede gracht, met 4 m tussenruimte 

gevolgd door een iets smallere 4 m brede gracht. Vervolgens komt een grotere tussenruimte die 

maximaal ruim 30 m breed is, maar richting het noorden taps toe loopt en dus steeds smaller 

wordt (zie figuur 9). Ten oosten van deze grote tussenruimte ligt een circa 6 m brede gracht, die 

middels een circa 9 m brede tussenruimte wordt opgevolgd door een bijna 10 m brede gracht. 

Afgaande op de gedocumenteerde profielen kan geconcludeerd worden dat de meest westelijke 

en meest oostelijke grachten het grootst waren (breedte en diepte). De tussenruimte tussen de 

grachtenparen is grofweg net zo breed als de grachten. Dat betekent dat wanneer de grond van 

beide 1,5 m diepe grachten hier werd neer geworpen, de wal op deze plek ongeveer 3 m hoog 

was. 

 

Voor de meest westelijke gracht kan op basis van het gedocumenteerde profiel geconcludeerd 

worden, dat de oorspronkelijk gracht tenminste 120 cm diep was (maar gezien de egalisatie 

waarschijnlijk zelfs 150 cm) en mogelijk watervoerend. Aan de bodem was de gracht 1 m breed 

en bovenin 5 m. In de loop der tijd is de gracht dichtgeslibd. Naar de reden hiervoor blijft het 

vooralsnog gissen, maar is aannemelijk dat dit gebeurde in een tijd dat het strategisch belang 

van de “Graven” kleiner was. Dit belang nam op bepaald moment echter ook weer toe, aangezien 

is vastgesteld dat de grachten later zijn uitgediept. Het is niet uit te sluiten dat hier een parallel 

te trekken is met Bocholter burgermeestersrekeningen uit de periode 1693-1695, waarin melding 

wordt gemaakt van betalingen voor graafwerkzaamheden, die aanzienlijk geweest moeten zijn, 

aangezien ze werden gecoördineerd door een legerkolonel uit Luik en het om grote bedragen 

ging (schriftelijke mededeling dhr. L. Geutjens, d.d. 12-10-2017). Of dit werkelijk betrekking heeft 

op het uitdiepen van de “Graven”, kan alleen maar worden achterhaald door een absolute 

datering van de grachtvulling met behulp van de genomen monsters.  



Bocholter (opge)Graven, gemeente Bocholt (B) 

RAAP-notitie 6130 Deel I Eindversie, 30 oktober 2017; Deel II Eindversie, 20 februari 2020 [2 3 ]   

 

Hoewel uitgediept, waren de grachten van deze jongere fase amper 1 m diep, aan de bodem 

circa 2 m breed en bovenin circa 3 m breed. Deze jongere fase was dus ondieper dan de 

oorspronkelijke gracht, maar de wanden liepen wel duidelijk steiler op. Aangezien ook hier veel 

organisch materiaal is aangetroffen, kende ook de bodem van deze fase tenminste vochtige 

omstandigheden. Maar kenmerken die wijzen op (stromend) water, zijn in de jongste bodem niet 

gevonden. Daarvoor ligt het ook te ver boven de grondwaterspiegel (de gereduceerde C-horizont 

ligt circa 40 cm dieper). Hoewel niet met zekerheid te zeggen, lijken de boorresultaten te 

bevestigen dat ook de andere grachten van de “Graven” een vergelijkbare opbouw en dus 

meerdere fasen kennen (in bijlage 1 is getracht dit inzichtelijk te maken). Dat is op zich niet 

verwonderlijk aangezien de “Graven” één systeem vormen. 

3.3 De “Graft” 

Over de “Graft” zijn in totaal 37 verkennende boringen (50 t/m 86) gezet in twee raaien (C en D) 

en is één proefput gegraven en gedocumenteerd (profiel 231). Van de “Graft” werd op basis van 

het reeds uitgevoerde onderzoek verwacht dat het om één diepe (hoofd)gracht zou gaan. Uit het 

veldonderzoek is echter gebleken dat de gracht aan de westzijde geflankeerd wordt door een 

tweede, kleinere gracht (zie bijlagen 3,4 en 6). Wat opvalt is dat deze tweede gracht richting het 

noorden verder van de hoofdgracht af ligt dan in het zuiden. Dit werd op voorhand niet verwacht, 

omdat op basis van het voorgaande bureauonderzoek sprake leek van parallel verlopende lijnen 

(zie blauwe lijnen op figuur 5). 

 

Figuur 11. Foto van het bovenste deel van boring 75, waarop onder de bouwvoor (links) de zwartbruine Bh-horizont  te 

zien is en daaronder de oranjebruine Bs-horizont (meest rechts). 

 

Bodemopbouw buiten de grachten 

De bodem buiten de grachten bestaat hier, net als bij de “Graven”, grotendeels uit een AC-profiel 

(cZp). Richting het noorden loopt het maaiveld echter op (meer dan 0,5 m) en komen ook 

podzolprofielen voor. In een deel van de boringen is onder de bouwvoor een vrijwel intacte 
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humuspodzol bewaard gebleven (cZg-profiel). Deze bestaat uit een grijze, uitgeloogde laag waar 

onder invloed van het percolerend regenwater humus en ijzermineralen zijn uitgespoeld (de E-

horizont) en daaronder een donkerbruine laag waar de opgeloste humus en ijzer weer zijn 

ingespoeld (de B-horizont, zie figuur 11). Deze gaan via een BC-horizont over in de C-horizont.  

 

Bodemopbouw in de grachten 

Evenals bij de “Graven”, onderscheidt de bodemopbouw in de grachten van de “Graft” zich sterk 

van de omringende AC- en podzolprofielen. De gracht laat zich het best traceren door het vrij 

abrupt wegduiken van de C-horizont (zie bijlagen 3 en 4). Tussen de bouwvoor en de onderkant 

van de gracht is wederom sprake van een gelaagde opbouw, waarmee de grachten zijn 

opgevuld. Het dikke pakket recente demping, zoals bij de “Graven” waar de wallen in de 

grachten zijn geschoven, is in deze grachten minder uitgesproken. De meest recente demping 

lijkt eerder afkomstig van materiaal dat uit de nabij gelegen “Lossing” (een diep uitgegraven 

afwateringskanaal) is gekomen en over de akker is uitgespreid en waarmee het maaiveld 

destijds is genivelleerd. Daardoor tekent zich onder de bouwvoor een laag af die als nazak 

geïnterpreteerd kan worden en na de ophoging met het materiaal uit de Lossing buiten het bereik 

van de ploeg is geraakt.  

 

De vulling naar beneden toont verder redelijk veel overeenkomsten met die van de “Graven”. In 

de boringen volgde na een grijs en bruingeel pakket (zwak humeus) zand, een donkerbruine 

sterk humeuze laag die als de bodem van de gracht is geïnterpreteerd (zie bijlage 3). Deze 

bodem is ook in de profielsleuf waargenomen (zie bijlage 6). Het betreft de bodem van de gracht 

zoals die langdurig heeft open gelegen en waarop zich organisch materiaal heeft opgehoopt. 

Evenals bij de “Graven” is de bodem van de “Graft” met ingewaaid of ingespoeld materiaal 

afgedekt geraakt en op een later moment nog een keer uitgediept. In die uitdieping is in de 

profielsleuf een organisch laagje aangetroffen. Dit was de bodem van de gracht, op het moment 

dat deze definitief werd gedicht. Om inzicht te krijgen in de tijdspanne die lag tussen de onderste 

bodem en het uitdiepen zijn een pollenmonster (M 9) en OSL-monster (M10) genomen. Aan de 

hand van het pollenmonster kan ook achterhaald worden welke vegetatie in de verschillende 

fasen rondom de gracht groeide. 

 

Toch bleek de onderste organische bodem niet het diepste punt van de gracht. In boring 73 werd 

in de hoofdgracht al een aanwijzing gevonden dat ook een deel van wat als C-horizont 

geïnterpreteerd werd, nog tot de grachtvulling behoorde. Het zand had hier weliswaar de gele 

kleur van de C-horizont, maar was gevlekt en bevatte enkele brokken. Dit vermoeden werd 

bevestigd in de profielsleuf (zie bijlage 6), waar onder de humusrijke bodem van de gracht een 

bruingeel pakket zand met humuslaagjes en –brokken werd vastgesteld. Waarschijnlijk betreft dit 

materiaal dat relatief kort na de ontgraving van de gracht vrij snel op de bodem terecht is 

gekomen. Uit de oriëntatie van de laagjes in dit pakket (maar ook in bovenliggende pakketten), 

lijkt af te leiden dat de vulling vanaf de westzijde is gekomen. Dat voedt de gedachte dat aan die 

zijde de wal heeft gelegen, dus (evenals bij de “Graven”) ingeklemd tussen twee grachten. Om 

grip te krijgen op de ouderdom van deze eerste opvulling is een OSL-monster genomen (M 11). 
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Figuur 12. Onderin de gracht zijn spiraalvormige patronen te zien die duiden op “vervloeiing” van het zand, als gevolg 

van graafwerk in natte omstandigheden (onder de grondwaterspiegel). 

 

Figuur 13. Rechthoekige bruingrijze spitsporen op de bodem van de gracht in de gereduceerde C-horizont. 

 

De absolute bodem van de gracht gaat echter nog dieper, want onder de eerste vullaag zijn 

kenmerken gevonden die duiden op vervloeiing van de grond (figuur 12). Dat wil zeggen dat hier 

in natte omstandigheden gegraven is, waardoor het waterverzadigde zand niet of nauwelijks kon 

worden weg geschept en weer van de schep afvloeide. Hierdoor zijn bol- en spiraalvormige 

patronen in het zand ontstaan. Dat dit wel degelijk het gevolg is van menselijke activiteiten en 

niet van natuurlijke processen, blijkt uit het feit dat onder deze laag in de gereduceerde C-

horizont spitsporen zijn aangetroffen (zie figuur 13). Vanwege de droogte was het tijdens het 

veldonderzoek mogelijk om tot deze diepte te graven, maar ten tijde van de aanleg van de gracht 
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moet hier dus al grondwater hebben gestaan. Dit is opnieuw een aanwijzing dat de grachten 

mogelijk (periodiek) watervoerend waren. Een extra aanwijzing hiervoor is het feit dat de bodem 

van de “Graft” in de profielsleuf zich nagenoeg op dezelfde hoogte situeert als in boring 73: ca 

34,5 m TAW. Een gracht kan immers alleen watervoerend zijn als er sprake is van een vlakke 

bodem. Des te opvallender is het dat ook de bodem van de “Graven” op deze hoogte ligt 

(vergelijk bijlage 5 met 6).  

 

Overige grondsporen 

De spitsporen vormen niet de enige concrete aanwijzingen dat de mens in het gebied gegraven 

heeft. Bij de aanleg van de profielsleuf over de “Graft” (profiel 231) is buiten de aftekening van 

de gracht in het vlak nog een grondspoor aangetroffen (spoor 1, zie figuur 14 en 15). Het spoor 

tekende zich af direct onder de bouwvoor, op een afstand van circa 20 cm ten oosten van de 

insteek van de gracht. Hoewel het spoor werd doorsneden door twee lineaire verstoringen als 

gevolg van landbouwkundig woelen, was duidelijk de ronde vorm herkenbaar (circa 40 cm in 

diameter). De grijze vulling vertoonde veel overeenkomsten met die van de gracht, waardoor 

vermoed wordt dat het spoor hiermee samenhangt. Mogelijk is het een struikelkuil, waarvan ook 

Geutjens (2016) in zijn artikel melding maakt. Deze werden bij landweren aangelegd als extra 

verdedigingsmiddel om ruiters te paard de doorgang te belemmeren. 

 

Figuur 14. Coupe van spoor 1 (mogelijk struikelkuil), met links daarvan de insteek van de gracht. 

 

Ook Neefjes (2016) beschrijft de struikelkuilen, maar vindt het aannemelijker dat het om 

plantgaten gaat (Neefjes, 2016; p.13). Op basis van de waarnemingen in de profielsleuf, lijkt een 

interpretatie als struikelkuil echter logischer. Een plantgat heeft nooit langdurig open gelegen. 

Het is open geschept en na het plaatsen van de plant direct weer gedicht met het materiaal dat 

even daarvoor is uitgeschept. Het resultaat daarvan kan nooit een egaal gevulde kuil zijn, zoals 

die bij profiel 231 is aangetroffen. Bovendien zou de vulling ook de kleur van de C-horizont 

moeten hebben waarin het gat is uitgegraven en niet de grijze kleur, zoals die bovendien ook in 

de dichtgeslibde gracht is aangetroffen. Tot slot is de kuil vrij diep (15 cm beneden het vlak en 

daarmee 55 cm –Mv) en daarom minder geschikt om als plantgat te dienen. Bij het diep planten 

van jonge aanplant slaan de wortels namelijk niet aan.  
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Figuur 15. Vlaktekening met spoornummers van de struikelkuil en gracht in de tweede profielsleuf. 

 

Synthese 

In figuur 16 zijn de bodemkundige resultaten per boring weergegeven en is in combinatie met de 

vegetatiepatronen op de luchtfoto, het definitieve verloop van de “Graft” gepresenteerd. Aan de 

hand van de onderzoeksresultaten (figuur 16 en bijlagen 3,4 en 6) kan geconcludeerd worden 

dat de Bocholter “Graft” bestaat uit een hoofdgracht aan de westzijde geflankeerd door een 

kleinere gracht. Waarschijnlijk lag hier tussen de wal, wat ook bevestigd wordt door de oriëntatie 

van de lagen waarmee de hoofdgracht is opgevuld. Afgaande op de breedte en diepte van de 

grachten was de wal op deze plek waarschijnlijk 2 m hoog. De hoofdgracht was ter hoogte van 

het onderzochte profiel 231 circa 4 m breed en 1,5 m diep, richting het noorden in diepte 

toenemend tot circa 2 m. Ongeveer 6 m westelijker lag de flankerende gracht die 2 tot 3 m breed 

was en ongeveer 80 cm diep. Noordelijker (ter hoogte van boorraai D, zie bijlage 4) ligt de 

flankerende gracht op ruim 20 m ten westen van de hoofdgracht. Naar een reden hiervoor blijft 

het in deze fase van het onderzoek gissen. 
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Figuur 16. Verloop van de “Graft” op basis van de resultaten van het veldonderzoek.  

 

Evenals bij de “Graven” lijkt het aannemelijk dat de “Graft” (periodiek) watervoerend was, 

aangezien deze tot beneden het toenmalige grondwaterpeil was ingegraven. Dit heeft echter niet 

altijd voortgeduurd, want de opbouw bewijst dat de grachten geleidelijk zijn dichtgeslibd. Evenals 

de bij de “Graven” ligt het in de lijn der verwachting dat dit gebeurde in een tijd van verminderd 

strategisch belang. Middels de profielsleuf is voor de hoofdgracht echter vastgesteld dat deze op 

een later moment nog een keer is uitgediept. Die herstelde gracht was aan de humeuze basis 

circa 2 m breed en amper 1 m diep. 

 

De grachten van de Bocholter “Graft” kennen al bij al veel overeenkomsten met de Bocholter 

“Graven”. Zowel de omvang als de wijze waarop ze opgevuld en éénmalig zijn uitgediept, 

vertonen sterke gelijkenissen. Dat maakt het aannemelijk dat de “Graft” en de “Graven” 

gelijktijdig functioneerden en dus tot één en hetzelfde systeem behoorden. Dat maakt de omvang 

ervan des te indrukwekkender. Het complex vormde blijkbaar een belangrijke landweer op een 
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strategisch belangrijke plek, daar waar twee landtongen (één vanuit Bocholt en één vanuit 

Stramproy) een natuurlijke doorgang vormden door het Kempen~broek. Gezien de omvang en de 

daaruit volgende kosten en toestemmingen, is het niet waarschijnlijk dat de lokale adel zich de 

aanleg ervan kon veroorloven. Het is aannemelijker dat de aanleg van hoger hand is 

aangestuurd en gefinancierd.  

3.4 Monsteranalyse 

In totaal zijn bij het onderzoek 11 monsters genomen. In tabel 1 is een overzicht gegeven van de 

aard van de monsters, de bemonsterde lagen en de vragen die middels analyse beantwoord 

kunnen worden. Van monster 8 zijn beide humusrijke lagen gewaardeerd. Hieruit blijkt dat beide 

geschikt zijn geschikt zijn voor verdere pollenanalyse. Voor datering zijn ze minder geschikt, 

maar daarvoor dienen de OSL-monsters. 

 

Monster Aard Bemonsterde laag Voorstel analyse 

1 - 4 Paleo-ecologisch  

boring 100 

Bodem (moerige laag) in meest 

oostelijke van de “Graven” 

Voorlopig parkeren, want er zijn zuiverder 

monsters (8 en 9) uit de profielen beschikbaar 

5 OSL prf.121 Vulling boven oudste bodem in 

meest westelijke van de “Graven” 

Laten dateren, want geeft de ouderdom van het 

geleidelijk dichtslibben (na aanleg, voor uitdiepen).  

6 OSL prf.121 C-horizont dekzand Voorlopig parkeren, want voor de grachten minder 

relevant, omdat het alleen iets zegt over de 

ouderdom van het dekzand.  

7 OSL prf.121 Onderste bodem in meest 

westelijke van de “Graven” 

Laten dateren, want geeft de ouderdom bodem, 

dus de aanleg van de Graven. 

8 Pollenbak prf.121 Beide bodems in meest 

westelijke van de “Graven” 

Lagen zijn positief gewaardeerd, dus verder laten 

analyseren om inzicht te krijgen in de vegetatie in 

de verschillende levensfasen van de gracht. 

9 Pollenbak prf.231 Beide bodems in meest oostelijke 

“Graft” 

Idem. Zo kan worden bekeken of de vegetatie op 

en rond de Graft gelijk was als bij de Graven. 

10 OSL prf.231 Vulling boven oudste bodem in 

meest oostelijke “Graft” 

Indien M 5 faalt dan laten dateren om de 

ouderdom te achterhalen van het dichtslibben (na 

aanleg, voor uitdiepen) 

11 OSL prf.231 Onderkant van meest oostelijke 

“Graft” 

Laten dateren, geeft inzicht in werkelijke aanleg 

van de Graft. 

Tabel 1. Overzicht en status van de genomen monsters.  
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4 Conclusies en aanbevelingen 

4.1 Conclusies 

Conclusies worden getrokken aan de hand van beantwoording van de onderzoeksvragen: 

 

 Wat is de opbouw (geweest) van de “Graven” (breedte en diepte van de greppels, 

vermoedelijke breedte en hoogte van de wallen)? 

De Bocholter “Graven” blijken te bestaan uit een complex van vier grachten, met een noordwest-

zuidoost oriëntering. De grachten lagen gekoppeld in paren, met tussen elk paar waarschijnlijk 

een wal. De wallen waren opgeworpen uit het materiaal afkomstig uit de beide flankerende 

grachten en daarom mogelijk 3 m hoog. Van west naar oost bestaan de “Graven” uit een 5 m 

brede gracht, met een 4 m tussenruimte gescheiden van een 4 m brede gracht. Daarna volgt een 

30 m brede tussenruimte die naar het noorden taps toe loopt, waarna het volgende grachtenpaar 

komt bestaande uit een circa 6 m brede gracht, middels een circa 9 m brede tussenruimte 

gescheiden van een bijna 10 m brede gracht (zie figuur 10 en 17). De diepte van de grachten 

varieert afhankelijk van de hoogteligging van het maaiveld. De bodem situeert zich namelijk vrij 

constant rond de 34,50 m TAW, het punt waar de grondwaterspiegel rond schommelt. Daardoor 

zijn de “Graven” meer dan 2 m diep op de plaatsen waar het maaiveld hoog ligt (tegen de 

Napoleonsdijk) en neemt de diepte af richting het noorden, waar het maaiveld geleidelijk daalt.  

 

Met behulp van de profielsleuf is vastgesteld dat de “Graven” een gefaseerde vulling kennen. 

Onderin ligt een humeuze laag die de eerste bodem vormt. Deze heeft na de aanleg langdurig 

blootgelegen waardoor organisch materiaal is opgehoopt. Nadere analyse van de monsters uit 

deze laag kunnen mogelijk meer inzicht geven in de ouderdom en aard van de vegetatie. Op een 

bepaald moment is de gracht echter beginnen dichtslibben. Mogelijk is dit gebeurd in een tijd dat 

het strategisch belang van de “Graven” kleiner was. Datering van het OSL-monster uit deze laag 

kan hier mogelijk een uitsluitsel over geven. Dit belang nam op bepaald moment echter ook weer 

toe, aangezien is vastgesteld dat de grachten later weer zijn uitgediept. Hiervoor bestaan 

mogelijk ook aanwijzingen in de archieven. Maar om dit te staven moeten de vullingslagen van 

de grachten absoluut gedateerd worden. Dat ook de bodem van die uitdieping enige tijd open 

heeft gelegen, blijkt uit een organische/venige laag vol herkenbare plantenresten. Vast staat dat 

de “Graven” in de jaren 1970 definitief zijn gedicht, toen ter egalisatie van het perceel de zandige 

wallen met bulldozers in de grachten zijn geschoven.  

 

 Wat is de opbouw (geweest) van de “Graft”? 

De globaal noord-zuid georiënteerde “Graft” kenmerkt zich, in tegenstelling tot wat verwacht 

werd (één diepe, brede gracht), door twee grachten, die qua vorm en vulling grote 

overeenkomsten met opbouw van de “Graven”. De meest oostelijke gracht kan gekarakteriseerd 

worden als de belangrijkste van de twee, omdat deze het diepst (tot 2 m) en breedst (4 m) was. 

De 6 tot 20 m westelijker gelegen gracht is slechts 2 tot 3 m breed en 80 cm diep. Op de ruimte 

tussen de grachten lag waarschijnlijk een circa 2 m hoge wal. De hoofdgracht is verder 

onderzocht middels een profielsleuf en hieruit blijkt dat deze evenals de “Graven” gefaseerd is 
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opgevuld met materiaal van de westelijk gelegen wal. Evenals bij de “Graven” is de gracht 

(tenminste) eenmalig uitgediept en heeft die uitdieping daarna enige tijd open gelegen getuige 

een organische laag. Ook hier zijn verschillende monsters genomen die uitsluitsel kunnen geven 

over de ouderdom van de verschillende fasen en de vegetatie de rond de grachten groeide in de 

tijd dat deze open lagen. Onder de diepste moerige bodem loopt de insteek van de gracht nog 

dieper door. Lang heeft dit echter niet open gelegen, want de sedimentaire structuren wijzen 

erop dat onder natte condities is gegraven waarbij veel van het waterverzadigde zand direct 

weer terug spoelde. 

 

Een extraatje bij de “Graft” is de waarneming van een kuil circa 40 cm ten oosten van de insteek 

van de hoofdgracht. Op basis van de diepte en de aard van de vulling is deze voorlopig als 

struikelkuil geïnterpreteerd. Waarschijnlijk hebben er meer van deze kuilen gelegen, die omwille 

van de beperkte omvang van de profielsleuf echter niet zijn waargenomen.  

 

 Wat is de ouderdom van de “Graven” en “Graft”, op basis van C14-datering? 

Een absolute ouderdom van de “Graven” en “Graft” is in deze fase van onderzoek nog niet te 

geven. Omdat het met behulp van de boringen onmogelijk was om stratigrafisch zuivere 

monsters te nemen voor C14-datering, zijn in de profielsleuven pollenbakken en OSL-monsters 

geslagen. Uit de waardering van monster 8 blijkt dat beide humusrijke lagen in de grachten 

geschikt zijn voor verdere pollenanalyse. Aan de hand hiervan kan inzicht verkregen worden in 

de vegetatie. Voor datering zijn ze minder geschikt, maar daarvoor dienen de OSL-monsters. 

 

Op basis van de kenmerken van de “Graft” en “Graven” is het aannemelijk dat ze tot eenzelfde, 

gelijktijdig systeem behoorden (figuur 17). Zowel de omvang als de wijze waarop de grachten 

van zowel “Graft” als “Graven” zijn opgevuld en éénmalig zijn uitgediept, vertonen sterke 

gelijkenissen. Dat maakt de omvang ervan des te indrukwekkender en bevestigt het strategisch 

belang van de plek waar twee landtongen (één vanuit Bocholt en één vanuit Stramproy) een 

natuurlijke doorgang vormden door het Kempenbroek. Gezien de omvang is het aannemelijk dat 

de aanleg geen lokaal initiatief was, maar van hoger hand werd aangestuurd en gefinancierd. 
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Figuur 17. Interpretatie van de grachten en wallen op basis van het uitgevoerde veldonderzoek en vegetatiepatronen op 

(verschillende) luchtfoto’s.  

4.2 Aanbevelingen  

Het onderzoek naar de Bocholter “Graven” en “Graft” middels landschappelijke boringen en twee 

profielsleuven heeft meer informatie opgeleverd dan op voorhand verwacht mocht worden. 

Behalve het inzicht in de omvang en opbouw van de grachten, is een indicatie gekregen van de 

verschillende fasen in de levensloop van de grachten, waarin deze afwisselend openlagen of 

geleidelijk dicht slibden. Ook is een klein kijkje geboden op de grondsporen die mogelijk nog 

rond de grachten te verwachten zijn, in de vorm van een vermoedelijke struikelkuil. Een 

toevalstreffer, want de profielsleuf was hier minder dan een meter breed. En bovendien zijn met 

de sleuven slechts twee van de zes grachten nauwgezet onderzocht. Toch kan op basis van de 

vergaarde wetenschappelijke inzichten al overwogen worden het complex voor te dragen om 

formeel te beschermen (archeologisch monument). 
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Om werkelijk inzicht te krijgen in de opbouw van de afzonderlijke grachten, in de fasering en of 

die voor alle grachten gelijk was, in de aanwezigheid van bij de landweer behorende sporen 

(zoals struikelkuilen, wallen, eventuele doorgangen, etc.) en in het verloop van de grachten ten 

noorden en zuiden van de Napoleonsdijk, is verder gravend onderzoek nodig. Op basis van de 

opgedane ervaringen zou dit idealiter bestaan uit twee lange proefsleuven over de gehele 

breedte van het complex. Eén sleuf ten noorden van de Napoleonsdijk en één sleuf ten zuiden 

daarvan. In de sleuven wordt dan een vlak aangelegd onder de bouwvoor om zicht te krijgen op 

de aanwezigheid van bijbehorende grondsporen. Ter hoogte van de grachten worden de sleuven 

dan verdiept om het profiel te kunnen documenteren en de vulling van de grachten laagsgewijs 

te ontleden. 

 

Om inzicht te krijgen in de ouderdom van de grachten, dient het aanbeveling om de genomen 

monsters te laten dateren. Aan de hand daarvan kunnen mogelijk betere parallellen getrokken 

worden met de gebeurtenissen die in de archieven zijn vastgelegd. Datering van de OSL-

monsters kan inzicht geven in de ouderdom van de verschillende levensfasen van de grachten. 

De OSL-monsters (M 5 en 10) dienen ter datering van de fasen waarin de grachten dichtslibden 

en er dus strategisch gezien sprake was van relatieve rust. Datering van de onderste vullingen 

van de grachten (OSL-monster 7 en 11) kan inzicht geven in het moment dat de grachten werden 

aangelegd. Verder kan met behulp van de pollenmonsters inzicht worden verkregen in de globale 

datering van de perioden waarin de grachten open lagen en zich organisch materiaal kon 

ophopen, maar bovenal kan hiermee een paleo-ecologische reconstructie worden gemaakt die 

als input kan dienen voor een “levensechte” reconstructie ten behoeve van de toeristische 

ontsluiting, hetzij op de locatie zelf hetzij in een virtuele omgeving (3D).  
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DEEL II Aanvullende bureaustudie 

en stalenanalyse 

M. Janssens 

Met een bijdrage van Y. Boekema 
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1 Inleiding 

In deel I is het archeologisch onderzoek beschreven in de vorm van een landschappelijk 

booronderzoek, aangevuld met proefputten, in het kader van het in situ behouden en de publieke 

ontsluiting van de Bocholter Graven. De “Graven” bleken te bestaan uit twee paren van grachten 

met een aarden wal tussen elk paar en de “Graft” bestond uit één grachtenpaar. Een 

waargenomen “struikelkuil” ten oosten van de Graft lijkt de verdedigingsfunctie die aan de 

landweer moet worden gekoppeld te bevestigen. Het onderzoek heeft globaal inzicht gegeven in 

de ligging, vorm en omvang van de Bocholter Graven. Ten dienste van een aansprekende 

publieke ontsluiting is verder onderzoek nodig, dat gericht is op de volgende onderzoeksvragen: 

 Wat is de datering van de aanleg van de landweer? 

 Welke vegetatie stond er op de wallen en/of in de zeer nabije omgeving van de 

landweer? 

 Welke extra grondsporen van een landweersysteem kunnen er nog te vinden zijn 

(struikelkuilen, paalsporen, …)? 

 

Daartoe dient deze aanvullende bureaustudie en de analyse van stalen uit het onderzoek van 

2017. Voor de administratieve gegevens en randvoorwaarden wordt verwezen naar deel I. 

 

In 2016 is een artikel verschenen waarin uitvoerig wordt ingegaan op de “vergeten geschiedenis 

van de Bocholter Graven” (Geutjens, 2016). Op basis van archiefonderzoek en kaartstudies is in 

dit artikel inzicht gegeven in de functie en ouderdom van de Bocholter Graven.  

In deze aanvullende bureaustudie wordt wat meer aandacht besteed aan de historische context 

van de landweer, inclusief de politiek-militaire toestand in de regio op het moment van aanleg en 

gebruik van de landweer (hoofdstuk 2). Ten tweede wordt een gedetailleerdere analyse 

uitgevoerd van de gegevens van het DHM, in combinatie met de reeds beschikbare resultaten 

van het geofysisch onderzoek uit 2016 (hoofdstuk 3). Tenslotte is de bureaustudie erop gericht 

de archeologische resultaten (gracht-walcomplex, aanwezigheid van struikelkuilen? OSL-

datering en pollenanalyse) van het onderzoek uit 2017 wat breder te kaderen. Daartoe zijn 

gespecialiseerde literatuur en opgravingsrapporten geraadpleegd ten aanzien van vergelijkbare 

landweren in Nederland en België en hun uiterlijke kenmerken, te weten aard, locatie, dichtheid 

van de hiermee in verband te brengen sporen (bijlage 8). 
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2 Politiek-militaire context 

2.1 De graven van Loon en heren van Bocholt 

In de middeleeuwen maakte Bocholt deel uit van het Land van Loon en later van het Prinsbisdom 

Luik. 

In de volle middeleeuwen werd het Heilig Roomse Rijk gekenmerkt door talrijke kleine 

‘heerlijkheden’ en hertogdommen. De lokale heren trachtten hun bezittingen uit te breiden en hun 

macht te vergroten ten kosten van elkaar en van de keizer. Hoewel de bestuurlijke versnippering 

bleef voortbestaan, werden de bestuurlijke eenheden geleidelijk groter. Waar het graafschap 

Loon rond 1020 slechts de streek rond Borgloon omvatte, was tegen 1200 een groot deel van de 

Belgisch-Limburgse heerlijkheden terecht gekomen onder het graafschap. De grondleggers van 

het gravengeslacht van Loon waren graaf Ricfried en gravin Horinsindis. Aanvankelijk stond 

Bocholt rechtstreeks onder het gezag van de graaf van Loon. Die moet wel een plaatsvervanger 

hebben aangesteld om zijn belangen te behartigen, maar we weten niet of deze plaatsvervanger 

(een baljuw?) ook in Bocholt verbleef. 

Omstreeks 1230 gaf graaf Arnold IV van Loon een aantal dorpen, waaronder Bocholt, Grote-

Brogel en Kessenich in leen aan de familie van Born. Ook de heren hadden een 

vertegenwoordiger ter plaatse, een schout; ze verbleven maar enkele dagen per jaar in Bocholt. 

Gedurende de 13
e

 eeuw moet Bocholt sterk uitgebreid zijn: het aantal inwoners en de 

oppervlakte grond moeten aanzienlijk toegenomen zijn. Door huwelijken of strijd om de erfenis 

kwamen in de loop der tijd andere families aan de macht als heren van Bocholt: de familie van 

Horn of Brunshorn (1402-1502), familie van Horne (1502-1600), familie van Bocholtz (1600-

1738), familie de Blankaert (1738-1760) en tenslotte de familie de Furstenberg (1760-1798) 

(ontleend aan 

https://web.archive.org/web/20100804052848/http://www.noordoost.be/geschiedenis-

bocholt/index.php). 

2.2 Prinsbisdom Luik 

In 1366 werd het graafschap Loon ingelijfd bij het prinsbisdom Luik, waarbij de bisschop niet 

alleen kerkelijke macht had, maar ook wereldlijke. Hoewel het graafschap geleid werd door de 

prins-bisschop, bleef het voortbestaan. De oude instanties en indelingen werden in stand 

gehouden, maar op regionaal niveau kondigden zich wel roerige tijden aan.  

 

In de 15
e

 eeuw was het prinsbisdom Luik één van de grootste niet-Bourgondische, neutrale 

territoria. Die neutraliteit werd echter door de grote oorlogvoerende grootmachten, in het weste 

het hertogdom Brabant, in het oosten Gelre, in het zuiden het koninkrijk Frankrijk, vaak met de 

voeten getreden. Vòòr 1568 waren de conflicten meestal meer regionaal, veroorzaakt door 

spanningen in de allianties met aangrenzende territoria, bijvoorbeeld de Luiks-Bourgondische 

oorlogen, 1406-1408, 1465-1468. De plattelandsbevolking was vaak het slachtoffer van 

plundering en verwoesting, vaak door rondzwervende huurlingen. Daarnaast waren er conflicten 

over het gebruik/ misbruik van de woeste gronden, gemeenschappelijke heidegronden waar de 
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inwoners heide konden maaien, turf konden steken of schapen en runderen laten grazen, onder 

meer met Bunde (Nederland; 1434 tot in de 16
e

 eeuw), Kaulille (15
e

 eeuw) en met Weert 

(Nederland). Met Weert liep bovendien een eeuwenlange twist over de loop van de Weerterbeek. 

Daarnaast zijn in 1441 grenstwisten opgetekend tussen Loonse dorpen, waaronder Bocholt, 

Beek en Bree enerzijds en Stramproy, Neeritter en omgeving anderzijds, met zelfs doden tot 

gevolg. De prins-bisschop moest persoonlijke tussenbeide komen, waarbij toen heel 

gedetailleerd grenzen zijn vastgelegd, onder andere op basis van getuigenverklaringen. Een 

aantal van deze getuigenverklaringen had betrekking op een landweer die 53 jaar eerder was 

opgericht “uit vriendschap voor en op verzoek van de grondheren van Stramproy en omgeving, 

onder andere omwille van het feit dat de Loonse [Luikse] gezagdragers in dispuut waren met de 

Rijnsche Heren [vermoedelijk een tijdelijke alliantie van Gelre en Gullik tegen Loon/ Luik] en als 

hun koeien werden gestolen, werden de koeien van Stramproy en omgeving in die roof ook 

meegenomen. Om die reden is deze landweer hier aangelegd.” (Geutjens, 2016: 20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dergelijke spanningen zijn van alle tijden, maar net in deze periode is sprake van een 

machtswisseling bij de heren van Bocholt. De weduwe van heer Otto van Born trad in 1374 in het 

huwelijk met Lodewijk van Reifferscheid die via dit huwelijk heer van Bocholt (en Kessenich) 

werd, maar er waren nog andere kapers op de kust. Bovendien steunde Lodewijk de graaf van 

Gullik in zijn strijd tegen Luik. Prins-bisschop Arnold van Horn ontnam hem het kasteel van 

Kessenich (ontleend aan 

De plaats van Bocholt in dit dispuut?  

De laatste graaf van Loon stierf zonder een mannelijke opvolger in rechte lijn. Het 

prinsbisdom nam daarop het graafschap Loon als hoofdleenheer terug over in 1366. De 

heren van Heinsberg (of ook ‘van Daelenbroeck’) hadden jaren daarvoor met wisselend 

succes, maar uiteindelijk tevergeefs de titels van graven van Loon opgeëist. 

Dame van Bocholt, Johanna van Breydenbempt was gehuwd met Otto III van Born, heer van 

Elsloo. Deze was getuige geweest bij het opstellen van de huwelijksakte van Godfried van 

Heinsberg (Daelenbroeck) bij zijn huwelijk met Philippina van Gulik (deels erfopvolgster van 

hertogdom Gullik), hetgeen minstens duidt op een vertrouwensrelatie tussen beide koppels. 

Kort na het overlijden van Otto III van Born in 1374, hertrouwt Johanna van Breydenbempt, 

vruchtgebruikster van o.a. de heerlijkheid Bocholt, met Lodewijk van Reifferscheid, die de 

graaf van Gulik steunde in zijn strijd tegen Luik. De van Reifferscheids waren daarenboven 

via huwelijk ook verwant met de van Heinsbergs , o.a. via een huwelijk tussen de dochter van 

hogervermelde Philippina van Gullik en Reinhart van Reifferscheid. Het is dus bijna evident 

dat Gullik bij de vele betwistingen (tussen hertogdom Brabant, inclusief Gelre enerzijds 

en Loon/Luik anderzijds niet de partij van de prinsbisschop koos en dat dit zorgde voor 

een ‘dispuut met de Rijnsche Heren’ (Gullik, Jülich). Het hertogdom Gullik lag bijna 

volledig in het huidige Duitsland (Niederrhein), vandaar waarschijnlijk de benaming ‘Rijnsche 

Heren’. Het is aannemelijk dat de Drie Eygen (Neeritter, Kessenich en Thorn, waaronder 

Stramproy ressorteerde) niet gerust waren in de gevolgen van deze alliantie en daarom 

verzochten een verdedigingswal aan te leggen als veebescherming (tekst ter beschikking 

gesteld door W. Cuppens). 
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https://web.archive.org/web/20100804052848/http://www.noordoost.be/geschiedenis-

bocholt/index.php). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 18. Tochten van prins Maurits van Nassau in 1602 langs de Maas en door de Peel (Coenen, 2009: 92). De rode 

cirkel markeert de globale ligging van het plangebied. 
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Dat het woelige en onzekere tijden waren, blijkt ook uit het feit dat Bocholt in 1388 het 

poorterschap van de stad Hasselt verkreeg, en aanspraak kon maken op haar bescherming. 

Daarvoor in ruil was Bocholt verplicht gewapende mannen te leveren om de stad in geval van 

nood hulp te bieden, en een kapitaal en een jaarlijkse rente te storten voor de versterking van de 

stad. Waarschijnlijk bleek deze militaire bescherming nutteloos, aangezien de verplichting in 

1624 werd afgekocht (Geutjens, 2016: 20). 

 

Vanaf de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) trad een schaalvergroting van de oorlog op: troepen 

marcheerden geregeld door het (vroegere) Loon, vlak terrein dat als het ware een makkelijke 

passage vormde richting het strategische bolwerk Maastricht. De Maas was een belangrijke 

transportweg voor noordwaarts trekkende legertransporten van het Spaanse leger en later voor 

de zuidwaarts trekkende Staatsen (figuur 18). Verder liep ook een aantal belangrijke 

verbindingswegen naar het westen. Het Loonse platteland heeft geweld gezien tijdens de 

Devolutie Oorlog (1667-1668), Hollandse Oorlog (1672-1678), Negenjarige Oorlog (1688-1697), 

Spaanse Successieoorlog (1701-1713) en Oostenrijkse Successieoorlog (1740-1748). De 

neutraliteit van het prinsbisdom Luik was er eentje op papier: een onschadelijke doortocht werd 

beloofd, maar de oorlogvoerende vorsten wisten in de praktijk amper wat er zich op het terrein 

afspeelde. 

 

Maaseik, Meeuwen, Tongerlo, Bocholt en Bree werden geplunderd door van Nieuwenaar, 

Spaans gouverneur van Gelderland. In 1584, 1585 en 1586 werden in Bocholt huizen geplunderd 

en in brand gestoken. Door de vaste garnizoenen van Weert, Stevensweert en Diest, en door de 

muiters van Hoogstraten werd een jaarlijkse schatting geëist. Door de voortdurende opeisingen 

en plunderingen konden vele dorpelingen hun gemeentebelastingen niet meer betalen, waren 

verplicht hun goederen te verkopen, en vervielen in armoede (ontleend aan 

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/121907). 

 

Voor hun verdediging hebben de Bocholtenaren op het einde van de 16
e

 eeuw gepoogd om het 

hele dorp af te sluiten voor vreemde troepen. Hiertoe werden (nieuwe?) grachten gegraven op de 

grenzen en slagbomen geplaatst op de wegen. Een tekst uit 1760 haalt aan: "Anno 1585 juny is 

verdragen tusschen de gemeijntenaeren dat men souden mogen kappen drij boomen, ten minste 

schade, om de selve te gebruijcken als barieren op de grensen van de jurisdictie van Bocholt, 

alwaer in die tijden grachten op de frontieren waren opgeworpen, en maer eene vaert voor eene 

karre open bleef, om de voors. boomen te hangen als barieren en also Bocholt te sluijten voor 

partijen troepen en andersints". (ontleend aan 

https://sites.google.com/site/glschansen/home/bocholt). 

 

Als reactie nam de bevolking in de 17
e

 eeuw, met toelating van de prins-bisschop, het heft in 

handen door dorpsschansen op te richten. Meer dan 200 zulke schansen werden opgeworpen in 

de Antwerpse Kempen, Nederlands Limburg maar vooral in het noordelijke deel van het 

graafschap Loon. De schansen gaven doorgaans voldoende bescherming voor de 

plattelandsbevolking in hun vee tegen kleinere, doortrekkende bendes. Op historische kaarten én 

in het veld zijn ze nog deels bewaard. Zo zijn zeven schansen in Limburg en Vlaams-Brabant (in 
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het prinsbisdom Luik) het onderwerp geweest van een uitgebreide studie (Keijers, 2009). Hierin 

wordt ook een uitgebreide beschrijving gegeven hoe het leven op het platteland eruit zag in de 

16
e

 en 17
e

 eeuw. Ook Bocholt had (na de fusie met Kaulille in 1977) twee schansen, de 

Lechterschans (Voortweg-Weerterweg, en de Kaulillerschans of Rakerschans (Raakstraat). De 

oudste burgemeesterrekeningen waarin de schansen vermeld worden gaan terug tot 1603 

(mond. mededeling L. Geutjens). In de 18
e

 eeuw verloren de schansen hun betekenis (ontleend 

aan https://sites.google.com/site/glschansen/home/bocholt). 

2.3 Historische kaarten 

Het graafschap Loon en het prinsbisdom Luik hebben nooit tot de Nederlanden behoord, noch de 

Bourgondische, noch de Spaanse, noch de Oostenrijkse. Tot 1795 met de Franse inlijving, 

hebben de Bocholter Graven daarom een reële grens gemarkeerd. Op de historische kaarten is 

deze grenssituatie doorheen de tijd goed zichtbaar; de markering door middel van de Bocholter 

Graven echter niet. Om één of andere reden is het complex in die periode uit het collectieve 

geheugen verdwenen. 

 

In het prinsbisdom Luik omstreeks 1612 liggen de Bocholter Graven aan de grens van 

“Leodiensis episcopatus”(prinsbisdom Luik), met Brabant, Gelre en Land van Horn (figuur 19). 

Ten zuiden van Weert is een groot woest gebied aangegeven. Dit heeft betrekking op het 

Wijffelterbroek, een toponiem dat nu nog gebruikt wordt om het natuurgebied tussen 

Altweerterheide en Bocholt aan te duiden, het enige resterende fragment van het historische 

“Bocholter- en Wijffelterbroek”, dat ettelijke honderden hectares groter was. Figuur 20 en 21 

tonen deze zone, die tot ver in de nieuwe tijd een ontoegankelijk en onherbergzaam 

moerasgebied was. Zo vonden in maart 1786 drie mannen de dood. Ze waren naar de markt 

geweest in Budel en op de terugweg verdwaald en doodgevroren (Coenen, 2009: 301). 
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Figuur 19. Kaart van het prinsbisdom Luik omstreeks 1612 (bron: Gemeentearchief Weert; ontleend aan Keijers, 2009: 

26, figuur 2). De rode cirkel duidt de globale ligging van het plangebied aan. 
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Figuur 20. Detail van het Wijffelterbroek (Coenen, 2009: 211). De rode cirkel duidt de globale ligging van het plangebied 

aan. 

 

Op deze detailkaart en op de Frickxkaart uit circa 1712 is aan de Luikse zijde een apart 

bosgebied aangegeven (vergelijk figuren 20 en 21). De locatie stemt overeen met het huidige 

Stramprooierbroek en Grootbroek. Op de heide liggen diverse vennen. Op de Ferrariskaart uit 

circa 1778 (figuur 22), die veel topografische detailinformatie bevat, is geen sprake van een bos, 

maar van droog en nat heidegebied en zelfs ondoordringbaar moeras (zwart gestippelde 

kruisen). 

 

De Bocholter Graven liggen op een hogere, echter niet erg uitgesproken zandrug, waarover een 

weg richting Stramproy liep. Dit is de huidige Napoleonsdijk die in 1814 is verhoogd en verbeterd 

en zijn huidige naam heeft gekregen. Het is mogelijk dat deze weg ook de hoofdweg is die wordt 

beschreven in de verklaring van tien getuigen in 1679 dat er “sinds mensenheugenis” twee 

heerbanen door Bocholt lopen (Geutjens, 2009: 13; naar Molemans, 1975).  

Eén van de ondervraagde getuigen in 1679 spreekt uitdrukkelijk over het “Heytien”, vandaar naar 

Aerdenhof (of Rijpershoven) en via de Gakerstraat het Dorp en Bovendorp. Als men nu van het 

Dorp naar Kreyel gaat, passeert men inderdaad via boerderij Aerden (nog bestaande 

hoevenaam) enkele honderden meters verder via wat men in de jaren 1960-1970 nog het 

“Heitche” (Heike) noemde. Het “Heitche” ligt, komende vanaf Aerdenhof naar de Greefstraat aan 
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de rechterkant van de Greefstraat, kort bij boerderij Greven (Grèèf). Van daaruit is het één 

rechte lijn naar de Napoleonsdijk en de grensovergang naar Stramproy en Weert (tekst en 

interpretatie ter beschikking gesteld door W. Cuppens). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 21. Frickxkaart (ontleend aan Geopunt)
1
. De rode lijn duidt de globale ligging van het plangebied aan. 

                                                           

 
1
 Echter niet de gegeorefereerde rasterbestanden gebruikt, omdat de afwijking voor dit gebied veel te groot 

is.  
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Figuur 22. Ferrariskaart (ontleend aan Geopunt)
2
. De rode lijn duidt de globale ligging van het plangebied aan. 

 

Op het hier gepresenteerde kaartmateriaal, op de Frickxkaart na, is de genoemde “heerweg” niet 

afgebeeld, wel de weg langs het noorden naar Weert en één langs het zuiden, langs de Abeek 

naar Stramproy (zie bijvoorbeeld figuur 21). Opvallend is ook dat op de gedetailleerde kaart van 

het Wijffelterbroek (figuur 20) deze niet zijn afgebeeld. De huidige Napoleonsdijk is pas op de 

Ferrariskaart en op kaarten na de Franse tijd –na de opwaardering- als (hoofd)weg aangegeven, 

bijvoorbeeld op de Atlas der Buurtwegen (figuur 23) en op het Primitief Kadaster. De waarde 

voor het lokale verkeer heeft erin gelegen dat de weg een min of meer droge verbinding vormt 

tussen Weert en Bocholt, dwars doorheen het Wijffelterbroek; dit blijkt mooi op de Ferrariskaart 

(figuur 22), maar het moet toch een instabiele en gevaarlijke route geweest zijn, omdat de twee 

andere genoemde wegen op de historische kaarten prominenter in beeld zijn gebracht en dus 

mogelijk van groter belang zijn geweest. 

 

                                                           

 
2
 Echter niet de gegeorefereerde rasterbestanden gebruikt, omdat de afwijking voor dit gebied veel te groot 

is. 
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Figuur 23. Atlas der Buurtwegen (ontleend aan Geopunt). De rode lijn duidt de ligging van het plangebied aan. 

 

Op het einde van de 19e eeuw werd een begin gemaakt met de ontwatering en ontginning van 

het moeras- en heidegebied. Daartoe heeft men op de grens een diepe beek gegraven. Deze 

beek, de Lossing of Émissiaire genaamd, had haar oorsprong aan de Lozerbroekbeek en kruiste 

de Abeek bij grenspaal 160. De Nederlanders werkten aanvankelijk niet mee en daarom heeft 

men in België de beek op enkele meters van de grens gegraven. Het gehele plan slokte veel 

geld op. Alle beken die naar Nederland liepen, werden doorgesneden en afgeleid naar de Maas. 

In 1930 werkte Nederland wél mee en heeft men een andere en betere afleidingsbeek gegraven, 

de Raam. Daardoor kwam het stuk Lossing hier droog te liggen 

(http://www.grensmarkeringen.be/BeNL159-166.htm). 
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3 Aanvullende analyse DHM en geofysisch 

onderzoek 

Recent is er een nauwkeurig hoogtebestand (DHM, Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen) 

beschikbaar gekomen (figuur 24). Dit hoogtebestand bestaat uit een grote hoeveelheid metingen. 

De hoogte van elk afzonderlijk punt is vastgesteld met behulp van laseraltimetrie: een techniek 

waarbij een vliegtuig of helikopter met een laserstraal het aardoppervlak aftast. De meting van 

de looptijd van de laserreflectie en van de stand en positie van het vliegtuig resulteren samen in 

een heel nauwkeurige meting van de hoogte. 

Figuur 24. Uitsnede DHM (ontleend aan Geopunt). De rode pijlen duiden karrensporen van de route over de 

dekzandrug naar Stramproy aan. 
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Met behulp van een bewerking van het zeer nauwkeurige DHM-hoogtebestand, waarbij gespeeld 

wordt met de hillshade, wordt het microreliëf in beeld gebracht. Onmiddellijk is het verschil 

duidelijk tussen het perceel ten zuiden van de Napoleonsdijk dat in gebruik is als akkerland, en 

het perceel ten noorden dat in gebruik is als natuurgebied. Op het eerstgenoemde perceel is het 

microreliëf als het ware uitgesmeerd door het jaarlijkse ploegen. Bovendien lijkt het terrein (met 

name de westelijke helft) wat geëgaliseerd. 

Daarnaast is ook de hoger genoemde (smalle) zandopduiking goed herkenbaar (figuur 24: oranje 

tinten), alsmede diep ingesleten karrensporen over de zandrug. Het gaat niet om een vast tracé 

maar eerder over een bepaalde bandbreedte die gebruikt werd als route.  

De oostelijk gelegen Graft is niet meer herkenbaar in het microreliëf, tenzij door een 

“onderbreking” in “steilrand” (deze is versterkt door de bewerking van het DHM; op het terrein 

gaat het om een minimaal hoogteverschil) langs de Napoleonsdijk (vergelijk ook figuur 25). 

Figuur 25. Uitsnede Bonneblad 1903 (ontleend aan topotijdreis.nl), geplot op DHM (ontleend aan Geopunt). De rode lijn 

duidt de ligging van het plangebied aan. 
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Figuur 26. Resultaten geofysisch onderzoek (ter beschikking gesteld door RLKM). 

 

Van de Bocholter Graven (westelijk complex-zoals afgebeeld op de historische kaart uit 1903; dit 

stemt niet noodzakelijk overeen met de oorspronkelijke verschijningsvorm van het 
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landweersysteem) is voornamelijk de hoefijzervorm in het noorden, al loopt deze verder door 

naar het noordwesten dan op de historische kaart aangegeven, en daarnaast de opening 

halverwege in het grachtensysteem (vergelijk figuur 25). Verdere detailinformatie is echter niet te 

achterhalen. 

 

Daarnaast zijn door RLKM de data en plaatjes van het geofysisch onderzoek, dat is uitgevoerd 

op initiatief van de heemkundekring van Stramproy ter beschikking gesteld. Tijdens de 

verwerking in GIS bleek dat de data niet bewerkt/ bevraagd kon worden. Daarom zijn de plaatjes 

die destijds vervaardigd zijn (en waarbij de data dus geïnterpreteerd zijn door het bedrijf dat het 

geofysisch onderzoek heeft uitgevoerd in functie van de vraagstelling destijds: om de diepste 

herkenbare lijnvormige verstoringen kenbaar te maken) gegeorefereerd (figuur 26). Omdat het 

plaatjes betreft, kan van het kleurschema geen legenda vervaardigd worden. Een koppeling met 

het DHM en de historische kaart is moeilijk te maken: alleen in het noordwesten lijkt de 

aanwezigheid van een dubbele gracht te worden bevestigd door het geofysisch onderzoek.  
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4 Archeologisch kader 

4.1 Inleiding 

Hoewel context, datering en zelfs opbouw van landweren voornamelijk bekend zijn uit 

geschreven bronnen, hebben Groenewoudt & Verspay (2012) beargumenteerd dat de 

archeologie een belangrijke meerwaarde heeft voor onze kennis over bijvoorbeeld de fasering 

binnen een bepaalde landweer, de verschijningsvorm in een bepaalde landschappelijke context 

en eventuele landweer-gerelateerde elementen. Bovendien dekt de term landweer in de 

historische bronnen vele ladingen, net zoals alle heerbanen in de literatuur niet noodzakelijk 

verwijzen naar oude Romeinse wegen (Groenewoudt & Verspay, 2012: 51-52). 

In de laatste 10 jaar is meer archeologische belangstelling gekomen voor landweersystemen (zie 

bijlage 8; hierin is ook de literatuurverwijzing opgenomen). Een veertiental (recente) gravende 

onderzoeken in Nederlands Limburg, Noord-Brabant en Vlaanderen, waarbij sporen zijn 

aangetroffen die met meer of mindere mate van zekerheid zijn geïnterpreteerd als landweren, 

worden hieronder besproken. Hierbij wordt vooral aandacht besteed aan de archeologische 

verschijningsvorm, afmetingen, gaafheid en conservering, eventueel geassocieerde vondsten en 

resultaten van stalenonderzoek. 

4.2 Grachten en wallen 

De basisopbouw van een landweer bestond meestal uit een centrale wal, geflankeerd door wijde 

grachten, waaruit de aarde voor de wal kwam. Voorbeelden van deze typerende opbouw zijn 

naast in Bocholt, ook te vinden in Heesch-De Hoef, Zeeland-Voederheil, Gemert-Doonheide, 

Veldhoven-Poelen Koningshof, Dommelen-Lage Heide (figuur 27) en Kesseleik-Lankerd. Het 

omgekeerde, een gracht-wal-grachtsysteem, is aangetroffen in Brunssum en Heerlerheide. 

Figuur 27. Reconstructie (geel) van gracht-wal-gracht systeem bij Dommelen-Lage Heide (Moerman, 2014: 49, figuur 

37). 
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Het archeologisch bodemarchief toont echter een grote variatie, zelfs binnen één en dezelfde 

landweer, wat te wijten is aan lokale verschillen in bodem, grondwaterstand en dergelijke 

(Groenewoudt & Verspay, 2012: 51-52). Voorbeelden zijn Heesch-De Hoef (systeem van 

greppel-wal-greppel en kuilen en daarnaast kuilensysteem) en ’s-Hertogenbosch-Reitscheweg/ 

Amerikastraat, een combinatie met enkele en dubbele greppel (figuur 28). 

Figuur 28. Opgravingsplattegrond en reconstructie van de landweer bij ’s-Hertogenbosch- Reitscheweg/ Amerikastraat 

(Griffioen, 2015: 52, afb. 22). 

 

Meer uitgebreide systemen, bestaande uit een opeenvolging van wallen, grachten en stroken 

met palen zijn opgegraven in Oss-Hoogen Heuvel en Berghem-Piekenhoef. 
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Niet alle elementen zijn noodzakelijk gelijktijdig. Dankzij de stratigrafische positie van sporen 

(oversnijdingen) en lagen is bijvoorbeeld in Heesch (figuur 29) en Gemert dat sprake is van 

meerdere fasen binnen het landweersysteem. Dit getuigt van een langdurig gebruik en 

onderhoud. 

 

De breedte van de landweersystemen varieert van 12-15 m (Zeeland, Gemert, Berghem, 

Veldhoven, Ingelmunster) tot 45-60 m (’s-Hertogenbosch, Oss, Kesseleik). De lengte varieert en 

is afhankelijk van de begrenzing van het onderzoek. In Zeeland, Oss, Heesch (figuur 29), Gemert 

is het tracé van de landweren aldaar over enkele honderden meters gevolgd. 

Figuur 29. Landweer (twee fasen) van Heesch-De Hoef (van Wijk, e.a., 2007: 32, figuur 4.1). 

4.3 Interpretatie van de zogenoemde struikelkuilen 

Vaak voorkomend, op de Brabantse zandgronden schijnbaar meer dan in Zuid-Limburg en 

Vlaanderen, zijn de zogenoemde struikelkuilen. Deze zijn aangetroffen in brede stroken voor en 

soms ook tussen de wallen en grachten in Zeeland (figuur 30), Gemert, Dommelen (paal- en 

struikelkuilen) en Kesseleik. In ’s-Hertogenbosch, Oss, Berghem en Heesch gaat het om 

configuraties van paalkuilen, waarin dus houten palen hebben gestaan. Beide systemen zijn –

voor zover bekend- niet beschreven in historische bronnen. Archeologisch zijn ze herkenbaar als 

donkere ronde grondsporen, waarin na couperen een afdruk van een oorspronkelijke houten paal 

(interpretatie: paalkuil) zichtbaar is, dan wel met een homogene, soms gelaagde vulling 

(interpretatie: struikelkuil).  
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Er is gesuggereerd dat de zogenoemde struikelkuilen open kuilen waren die moesten helpen de 

opmars van ruiterij te vertragen, of als veekering gebruikt werden. Dit is echter onwaarschijnlijk 

in kale zandvlaktes waar zo’n ondiepe, openliggende kuilen na de eerste flinke regenbui al 

grotendeels zouden zijn ingezakt en dichtgeraakt met zand, tenzij de wanden gestut zouden zijn 

met bijvoorbeeld houten plankjes. Op de zandgronden waar de bodem wordt vastgehouden door 

wortels (van heide en grassen) kunnen kuilen wél jaren zichtbaar blijven. In de literatuur wordt 

ook een interpretatie als plantgaten van (doornige) struiken geschetst. Met name meidoorn en 

bijvoorbeeld braam vormen een serieus obstakel wanneer ze vergroeid zijn tot een dichte heg 

(Groenewoudt & Verspay, 2012: 51). Verwacht wordt dan echter dan de grens kuil-ongeroerde 

grond veel heterogener is vanwege de doorworteling van de geplante gewassen. 

Figuur 30. Zogenoemde struikelkuilen in Zeeland-Voederheil (foto: RAAP). 

 

Op basis van de homogene vulling in het in de proefput gecoupeerde spoor en de ligging destijds 

in een heidegebied, waarbij de wortels voor versteviging van de ontgraving zorgden en er dus 

een kleiner risico was op dichtslibben, zou het Bocholtse spoor geïnterpreteerd kunnen worden 

als struikelkuil. Gezien de interpretatie van de Graft als veekering voor de Stramproyse buren 

(zie ook paragraaf 5.1) zou de struikelkuil één van vele zijn met als doel om (samen met het 

gracht-wal-grachtsysteem) het vee aan de Stramproyse kant houden. 

4.4 Doorgangen 

Doorgangen met extra bescherming, zijn aangetroffen in Berghem (herkenbaar door een derde 

strook palen in de vorm van een halve cirkel), Heesch (twee smalle openingen in de palenrijen, 

illegale doorgang of voetgangersdoorgang?), Kesseleik (diverse doorgangen) en Ingelmunster 

(opening circa 1,4 m breed). Een verspringend gracht-walsysteem, dat dus niet in elkaars 

verlengde lag, maar deels langs elkaar, zodat de doorgaande weg een S-vormig verloop had, is 

in Groningen vastgesteld en wordt ook verwacht in Bocholt (knik in de Napoleonsdijk) (Brokamp, 

2012: 112). Op deze plek moeten de in de literatuur genoemde “barieren” geplaatst zijn om de 

weg naar Bocholt af te sluiten. Er zou bij de slagboom ook een wachthuisje of –hutje kunnen 

gelegen hebben. 
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4.5 Datering 

De datering van landweren is en blijft problematisch en gebeurt best multidisciplinair.  

De geschreven bronnen moeten met de nodige omzichtigheid gebruikt worden: niet elke 

“landweer” is ook daadwerkelijk een landweer. Bovendien hebben de teksten vaker betrekking op 

de bovenlokale grenslandweren; lokale initiatieven zijn minder vastgelegd op schrift of de teksten 

zijn minder makkelijk te vinden/ bestuderen. Archeologie kan een handje helpen. 

Vondstmateriaal is meestal schaars: landweren liggen in de regel op enige afstand van bewoond 

gebied, waardoor de kans dat er (dateerbaar) afval e.d. ter plaatse aanwezig is, klein is. Meestal 

is het vondstmateriaal, veelal aardewerkscherven, afkomstig van grachtvullingen, maar deze 

kunnen honderden jaren na het daadwerkelijk gebruik als landweer, opgevuld geraakt zijn. Onder 

andere in ’s-Hertogenbosch, Oss, Heesch, Zeeland, Gemert, Schinveld en Ingelmunster is de 

datering tussen de 14
e

 en de 16
e

/ 17
e

 eeuw mede gebeurd met behulp van geassocieerde 

vondsten. In de boringen en proefputten van Bocholt zijn geen vondsten gedaan. 

 

Eventueel kan houtskool in een oorspronkelijk loopvlak onder de wallichamen of in 

grachtvullingen bemonsterd worden ten behoeve van C14-datering. Het probleem is dan dat het 

niet zeker is of het houtskool de aanleg van het systeem dateert of een (veel) eerdere of latere 

gebeurtenis. Alleen tijdens het onderzoek in ’s-Hertogenbosch is C14-onderzoek verricht, op de 

onderste, humeuze vulling van een greppel en op een restant van een houten paal, waarschijnlijk 

een onderdeel van de beschoeiing van dit greppelsysteem. Uit de resultaten komt voor beide 

monsters een vrijwel identieke datering naar voor. De houten paal heeft een datering tussen 

1303 en 1417 en de vulling van de greppel een datering van 1309 en 1427 (Griffioen, 2015: 23).  

Tabel 2. Resultaten OSL-dateringen. 

 

Optically stimulated luminescence (OSL) is vaak de meest geschikte methode om een 

wallichaam of grachtvulling te dateren, omdat het de tijd (aan de hand van de in 

mineraalkristallen opgeslagen radioactiviteit) meet die is verlopen sinds de bodem onder de wal 

of gracht heeft blootgestaan aan licht. Voorwaarde voor een goede datering is wel dat het 

sediment (direct) voorafgaand aan het opwerpen van de wal of de beginnende sedimentatie in de 

gracht voldoende is verlicht, om de teller op 0 te zetten. In de geïnventariseerde opgravingen is 

deze methode nog niet ingezet. In het kader van deze aanvullende bureaustudie zijn twee 

monsters die bij deel I van dit onderzoek genomen zijn, uitgewerkt door Luminescence datering 
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laboratory van School of Natural & Social Sciences, University of Gloucestershire 

(contactpersoon: prof. P. Toms) (tabel 2 en zie bijlage 9 voor het volledige rapport). 

Het resultaat van M11 wordt niet representatief geacht: de datering is veel te oud in vergelijking 

met de verwachting. Het monster is genomen op de overgang van de dichtgeslibde oudste fase 

van de gracht en de C-horizont (vervloeid/ nat vergraven; bijlage 6). Wellicht is het sediment 

onvoldoende belicht (partial bleaching). Relatief jonge (< 2000 jaar) sedimenten in natte 

omstandigheden hebben een verhoogd risico hierop. Daarnaast/ tevens kan onvolledige 

belichting opgetreden zijn op de grachthelling, door inkalving van de zijkanten (toelichting per e-

mail door prof. Toms). 

 

Het resultaat van M7, late 14
e

 tot eerste kwart 16
e

 eeuw, ligt wel in de lijn der verwachting, 

gezien de periode van troebelen die voor de Bocholtse regio aanbreekt, in ieder geval vanaf de 

16
e

 eeuw. Dit monster is afkomstig uit het midden van de grachtvulling; op basis van de 

stratigrafie van de lagen, zou het een derde opvullingsfase van de gracht betreffen (bijlage 5). 

De datering in de late 14
e

 tot eerste kwart 16
e

 eeuw, geeft dan ook een terminus ante que, een 

termijn waarvoor iets gebeurd is, voor de aanleg van (dit deel van) het landweersysteem, en 

bovendien een terminus post quem voor de verdere opvulling van de gracht. 

4.6 Vegetatie 

Drs. Y. Boekema 

 

Het positief gewaardeerde pollenmonster M 8 uit profiel 121 is afkomstig uit vulling 8, toe te 

schrijven aan de geleidelijke dichtslibbing van de eerste fase van de gracht (de landweer 

bestond op dat moment dus al enige tijd) en is onderworpen aan een analyse. De resultaten 

staan weergegeven in een tabel (tabel 3). De percentages zijn relatief ten opzichte van de 

pollensom, bestaande uit het totaal van stuifmeel van bomen en kruiden; alle sporen en niet-

pollen-palynomorfen zijn dus buiten de pollensom gehouden. De in de tabel opgenomen soorten 

zijn ruwweg ingedeeld naar vegetatietypen. Hierbij moet echter worden opgemerkt dat veel 

plantensoorten in zeer verscheidene vegetatietypen kunnen voorkomen; de indeling is geschied 

op de meest gebruikelijke toekenning. 

aantallen percentages 

groep / soort omschrijving M8 M8 

bos en struweel       

Alnus els 152 25,2 

Betula berk 95 15,8 

Carpinus betulus haagbeuk 1 0,2 

Corylus hazelaar 46 7,6 

* Dryopteris-type niervaren-type 6 1,0 

Fagus beuk 13 2,2 

Ilex hulst 1 0,2 

Ligustrum liguster 1 0,2 

Pinus den 9 1,5 
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Quercus eik 22 3,7 

Salix wilg 18 3,0 

Tilia linde 1 0,2 

Ulmus iep 1 0,2 

akker en ruigte       

Artemisia alsem 2 0,3 

cereale granen 10 1,7 

Hordeum/Triticum gerst/tarwe 3 0,5 

cf Polygonum aviculare gewoon varkensgras 1 0,2 

overige kruiden       

Apiaceae schermbloemenfamilie 1 0,2 

Asteraceae liguliflorae lintbloemige composieten 2 0,3 

cf Brassicaceae kruisbloemenfamilie 1 0,2 

Galium walstro 1 0,2 

Mentha-type munt 2 0,3 

Ranunculus acris-type scherpe boterbloem 5 0,8 

grasland       

grote poaceae gras, mogelijk graan 1 0,2 

Plantago lanceolata smalle weegbree 2 0,3 

Poaceae grassen 75 12,5 

Potentilla-type ganzerik-type 3 0,5 

Rumex acetosa-type veldzuring-type 14 2,3 

heide en hoogveen       

Calluna struikhei 99 16,4 

* Sphagnum veenmos 1 0,2 

water en oever       

Alisma waterweegbree 6 1,0 

* Botryococcus (groenalg) 2 0,3 

Caltha palustris dotterbloem 5 0,8 

Cyperaceae cypergrassen 5 0,8 

Potamogeton  fonteinkruid  2 0,3 

Sparganium-type egelskop 2 0,3 

* Zygnemataceae (groenalg) 3 0,5 

*Mougeotia (groenalg) 6 1,0 

overig       

* Lycopodium   11 1,8 

*Indet   2 0,3 

* gecorrodeerd   36 6,0 

pollensom   602 100,0 

Tabel 3. Resultaten pollenanalyse. 
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Op basis van de pollenanalyse zijn, behalve hulst en liguster, geen aanwijzingen voor doornige 

gewassen aangetroffen, zoals bijvoorbeeld braam, sleedoorn of andere Prunus-soorten. Het feit 

dat deze niet zijn aangetroffen wil echter niet zeggen dat deze er niet waren in de onmiddellijke. 

Dergelijke gewassen zijn insectenbestuivers en verspreiden hun stuifmeel daardoor slecht 

waardoor je dit stuifmeel met name aantreft op de standplaats van de struik zelf. 

Wel opvallend is het voorkomen van haagbeuk (Carpinus betulus), hulst (Ilex) en liguster 

(Ligustrum) in het pollenspectrum. Ook dit zijn slechte pollenverspreiders en met name de 

laatste twee soorten komen niet vaak voor in analyses van pollen van archeologische 

onderzoeken. Het is goed voorstelbaar dat deze op of voor de wallen hebben gestaan, 

aangezien hiermee vrij ondoordringbare hagen zijn te creëren. 

Bomen vormen met circa 59% het grootste aandeel van het pollenspectrum. Het bomenbestand 

bestaat voornamelijk uit els (Alnus), berk (Betula) en hazelaar (Corylus) aangevuld met eik 

(Quercus), wilg (Salix), beuk (Fagus), den (Pinus), linde (Tilia) en iep (Ulmus). Waarbij els, berk, 

hazelaar, eik en wilg vermoedelijk als hakhout zal zijn gebruikt en beuk, linde en iep mogelijk als 

opgaande bomen zijn aangeplant. Het op een aarden wal aanwezige (hak)hout kan eveneens 

een belemmering vormen voor de doorgang. Door het regelmatig kappen ontstaan dichte 

bossages. Bijkomend voordeel is dan dat de wallen een leverancier zijn van broodnodig hakhout, 

zeker in een landschap dat gedomineerd wordt door uitgestrekte heidevelden en moerasgebied, 

waar wel te ontginnen hakhout voorhanden was, maar hetwelk moeilijker toegankelijk was. Het 

pollen van den is een echte windverspreider en is waarschijnlijk van verder aangevoerd. 

Uit het relatief grote aandeel grassen (Poaceae) en struikhei (Calluna) blijkt dat de omgeving vrij 

open is geweest (wat noodzakelijk zal zijn geweest bij een landweer) en deels bestond uit 

heidevelden. In het monster zijn tevens aanwijzingen gevonden voor akkerbouw in de vorm van 

graanpollen (Cereale), waaronder gerst/tarwe (Hordeum/Triticum). Hieruit blijkt dat in de directe 

nabijheid een akker aanwezig was, aangezien granen slechte pollenverspreiders zijn. 

Ten slotte kan op basis van een aantal aangetroffen water- en oevergerelateerde soorten, 

waaronder dotterbloem (Caltha palustris) en fonteinkruid (Potamogeton) alsmede ook groenalgen 

zoals Botryococcus en Mougeotia worden gesteld dat de gracht watervoerend is geweest, 

waarschijnlijk het hele jaar door aangezien fonteinkruid relatief diep water nodig heeft en niet 

tegen droogvallen kan. 
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5 Conclusies en aanbevelingen 

5.1 Conclusies 

Het systeem van de Bocholter Graft en Graven dat in omvang niet beperkt blijft tot de beide 

percelen aan weerszijden van de Napoleonsdijk, is één van de weinige archeologisch 

onderzochte landweren in Vlaanderen. Gezien de politiek-militaire geschiedenis van de regio 

zouden er zeker in Limburg nog meer landweren te vinden moeten zijn. Het probleem van 

herkenbaarheid in opgravingen speelt daarbij mogelijk een rol: als vooraf vanuit historische 

bronnen niet bekend is dat sprake is van een landweer, dan is opgegraven gracht-wal-

grachtsysteem van een houtwal of perceleringssysteem niet te onderscheiden van een landweer.  

De opbouw van (dubbel gracht-wal-gracht systeem, met waarschijnlijk een zone van 

struikelkuilen, met een slagboom) en vegetatie (hakhoutbosjes en ondoordringbare hagen van 

haagbeuk, hulst en liguster) op de landweren is in grote lijnen bekend. Er zijn tal van 

opgravingen in Zuid-Nederland die hiervoor parallellen bieden.  

Met alle puzzelstukjes voorhanden is bovendien een hypothetische datering en fasering mogelijk: 

 

1366 Loon wordt Luik 

1374 machtswissel bij heren van Bocholt, nieuwe heer steunt Gullik tegen Luik 

1388 poorterschap stad Hasselt 

1389 

 

landweer opgetrokken door Luik ter bescherming van het vee van de buren  

van Stramproy; deze wordt nu op basis van de voorliggende informatie 

geïnterpreteerd als de Graft 

1390-1530 OSL-datering van onderste grachtvulling van de Graven 

<1585 

 

 

 

er lagen al grachten "op de frontieren"; er wordt op basis van de voorliggende 

informatie vanuit gegaan dat hiermee de Graft wordt bedoeld. Op een gegeven 

moment (maar hoe lang vóór 1585 is niet geweten) zijn deze geïncorporeerd in 

Graven (westwaartse verplaatsing) 

1585 

 

 

dat men souden mogen kappen drij boomen, […] en maer eene vaert voor  

eene karre open bleef […]; op basis van de voorliggende informatie verwijst dit 

naar de knik waarop de Graven georiënteerd zijn 

1603 oprichting schansen, Graven/Graft blijven ook in gebruik waarschijnlijk 

1693-1695 

 

grote werken aan Graven/Graft (mogelijk is de jongste uitdieping in beide 

profielen van de proefputten hiervoor het bewijs) 

18e eeuw uit gebruik en uit het collectieve geheugen (niet meer op historische kaarten) 

1903 

 

1935 

op historische kaart Graven hoefijzervorm georiënteerd op dekzandrug,  

Graft 2 parallelle greppels richting Abeek 

op Duitse stafkaart zijn de Graven in detail aangegeven  

 

Beide laatste kaarten waren voor de heren Cuppens, Geutjens, Verhaag en van Elk de 

aanleiding om met hun speurwerk te beginnen. 
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5.2 Aanbevelingen 

Op basis van het archeologisch bureau- en veldonderzoek en de stalenanalyse, in combinatie 

met het historisch onderzoek van de Heemkundekringen, is het ruimere kader waarbinnen we de 

Bocholter Graven en Graft moeten plaatsen geschetst. Uiteraard blijven vragen onbeantwoord en 

zijn er nieuwe vragen te formuleren. 

De hoofdvraag die geformuleerd wordt op basis van de aanvullende bureaustudie, in combinatie 

met het stalenonderzoek is of inderdaad sprake is van twee systemen, waarbij de Graft op een 

gegeven ogenblik opgenomen wordt het grotere complex van de Graven. 

Detailvragen hebben betrekking op de historische en politieke context (Zijn er in de historische 

bronnen nog meer aanwijzingen te vinden voor grensgeschillen met Stramproy, wat is de 

datering? Zijn er oorlogstroebelen aan te duiden die specifiek in de microregio hebben 

plaatsgevonden, wat is de datering?) en de detailopbouw van het complex (verfijning fasering 

grachten, verder verloop richting Abeek ook archeologisch aan te tonen?). 

 

Het veldonderzoek bestond uit grondradaronderzoek, booronderzoek en de aanleg van twee 

proefputten. Om nadere informatie over de detailopbouw, fasering, geleding van de (beide) 

landweren te achterhalen, bijvoorbeeld aanwezigheid van een wachthuisje, is dergelijk 

onderzoek te kleinschalig. Een grootschalig proefsleuvenonderzoek of opgraving zou nodig zijn, 

maar dit zou de doelstelling van het project –namelijk revitalisering van de Bocholter Graven- 

overstijgen en bovendien het duurzaam behoud van de archeologische resten in de bodem in de 

weg staan –want: opgraven is vernietigen. Dit laatste aspect vormt het fundament waarop het 

Verdrag van Malta (1992) en het Onroerenderfgoeddecreet (2013) is gebouwd en waarbinnen de 

hele Vlaamse archeologie opereert. Artikel 4 van het Verdrag van Malta stipuleert dat het streven 

moet zijn dat archeologische waarden in situ behouden blijven. De bodem is de beste garantie 

voor een goede conservering van archeologische resten. In overleg met Onroerend Erfgoed kan 

onderzocht worden of van het complex (tot aan Abeek) een archeologisch zone gemaakt kan 

worden. 

Helemaal in lijn met Malta is bovendien ook de doelstelling van het project om het brede publiek 

te informeren over het archeologisch erfgoed. Het heeft dan ook sterk de voorkeur om de 

gegevens die nu voorhanden zijn en waarmee een samenhangend verhaal (met uiteraard nog 

steeds blinde vlekken) verteld kan worden te delen met het publiek.  

 

Het archeologisch en historisch bureauonderzoek hebben aanwijzingen opgeleverd dat de 

schijnbare tegenstelling tussen de Bocholter Graft en Graven wat betreft ligging (oriëntatie op 

grens met Stramproy  oriëntatie op hoogste punt dekzandrug), functie (beschermen vee bij 

grensdisputen  controle belangrijke route door Wijffelterbroek bij bovenregionale conflicten), 

mogelijk te wijten is aan een chronologisch verschil, waarbij de Graft ouder is (late 14
e

 eeuw), op 

een gegeven moment geïncorporeerd is in de Graven (westwaartse verplaatsing) en vervolgens 

als één systeem heeft gefunctioneerd. De Graven zijn moeilijk te dateren; de OSL-datering geeft 

range van 1390-1530; historisch gezien is het logisch om de Graven te plaatsen aan het einde 

van deze range, op het moment dat de regio geconfronteerd wordt met een schaalvergroting in 

de oorlogsvoering (figuur 31). Mogelijk kan een gerichte speurtocht in de archieven hierover 

duidelijkheid brengen. 
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Figuur 31. Kaart van de Nederlandse Opstand (1556-1648), met marcherende troepen in het Bocholtse (rode cirkel). 

Ontleend aan http://www.erfgoedtungelroy.nl/Cartografie/De%20Nederlandse%20Opstand%201556-1648_3.jpg 

 

Landschappelijk gezien bevinden de Bocholter Graven en Graft zich op een zeer markante plek, 

op de verbinding van twee “landtongen” van een oost-west georiënteerde dekzandrug temidden 

van lager gelegen en van oudsher nat gebied. De ligging van de Bocholter Graven is dan ook 

zorgvuldig gekozen. De zandrug was de meest verkeersvriendelijke zone. Zowel in het zuiden 

als noorden werd deze verkeervriendelijk zone afgesneden door moerassige laagten. Door de 

aanleg van de Bocholter Graven werd het verkeer zowel in westelijke als oostelijke richting 

controleerbaar. 

Deze natuurlijke grens geeft een grote tijdsdiepte aan het systeem, los van de concrete datering 

van de landweer. In het kader van een reconstructie wordt aanbevolen om deze landschappelijke 

ligging en de millennialange grens in de verf te zetten. Op die manier kunnen bijvoorbeeld ook 

vindplaatsen uit oudere periodes (steentijd) én jongere periodes (grens België en Nederland, 

bijvoorbeeld in het kader van de Lossing, de Dodendraad uit de Eerste Wereldoorlog) in het 

verhaal betrokken worden. 
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Verklarende woordenlijst: 

A-horizont: minerale bodemlaag (horizont), ontstaan door humusaanrijking. 

B-horizont: minerale bodemlaag, waarin opgeloste humus en ijzer zijn ingespoeld. 

BC-horizont: overgangslaag tussen B- en C-horizont. 

C-horizont: ongeroerde moedermateriaal, waarin geen bodemvorming heeft plaatsgevonde. 

E-horizont: minerale bodemlaag, waaruit humus en ijzer zijn opgelost en uitgeloogd. 

Dekzand: onder arctische omstandigheden door de wind afgezet zand. 

DHM: digitaal hoogte model. 

Holoceen: huidige warmere geologische periode, begonnen bijna 12.000 jaar geleden. 

Humuspodzolgrond: bodem waarin onder invloed van percolerend regenwater humus en ijzer uit 

de bovengrond zijn uitgespoeld (E-horizont) en op een dieper niveau weer 

ingespoeld (B-horizont). 

Karterende boring: boring met als doel archeologisch (dateerbaar) materiaal te verzamelen. 

Landschappelijke boring: boring met als doel inzicht te krijgen in de landschappelijke opbouw.  

Lambert: geografisch projectie systeem zoals gehanteerd in België. 

–Mv: minus maaiveld. 

non-pollen palynomorfen (NPP) microfossielen, onder meer de resten van onder andere 

mestschimmels, algen, darmparasieten en thecamoeben. Gebruikt om informatie te 

verkrijgen over vegetatie en landschap. 

Pollenmonster: monster van een laag waarvan vermoed wordt dat deze pollen bevatten.  

OSL: optically stimulated luminescence methode, waarmee aan de hand van de radioactieve 

straling kan worden bepaald wanneer iets voor het laatst aan het licht is blootgesteld. 

Pleistoceen: geologisch periode tussen 2,5 miljoen en ca 12 duizend jaar geleden, gekenmerkt 

door een afwisseling van ijstijden en tussenijstijden.  

TAW: tweede algemene waterpassing. 


