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Abstract
Medieval iron and charcoal production in the Veluwe region
Recent research on the iron production landscape in the coppice wood 
of ‘t Asselt near Rheden (Southeastern Veluwe)
Between the seventh and twelfth century ad large-scale iron production 
took place in the Veluwe region (Central Netherlands) based on the ex-
traction of iron-rich loam concretions in the regional ice-pushed ridges. 
This iron production required large amounts of charcoal which were 
produced by the large-scale burning of semi-natural and/or coppice woods. 
There is palaeobotanical evidence that the woodland vegetation of the 
Veluwe diminished by two-thirds in this medieval period, partly because 
of medieval woodland reclamations, partly because of charcoal-burning. 
A master thesis project revealed the existence of an extensive and largely 
untouched iron production landscape in the coppice wood of ‘t Asselt 
(Southeastern Veluwe). Based on ceramics from the eighth-twelfth century, 
historical-geographical relics as well as written evidence this early and 
high medieval landscape layer seems rather complete and untouched, 
which makes it a very promising site for further archaeological research 
on medieval iron production landscapes.

Keywords: Gelderland, Veluwe, middeleeuwen, ijzerwinning, 
houtskoolproductie
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Al bijna honderd jaar is bekend dat op de Veluwe in de middeleeuwen ijzer 
is geproduceerd vanuit klapperstenen. Sindsdien is er vanuit verschillende 
vakgebieden onderzoek verricht naar dit fenomeen. Van een samenhan-
gend beeld is echter nog geen sprake, ook niet van de effecten die de 
ijzerproductie en de daarmee samenhangende productie van houtskool 
heeft gehad op het toenmalige en huidige landschap. Hieronder vatten 
we de resultaten van tot nu toe verricht onderzoek samen en vullen dit 
aan met een detailstudie van een nieuw ontdekt ijzerproductielandschap 
in het bosgebied ’t Asselt op de Veluwezoom.

Het was de Apeldoornse onderwijzer en amateurarcheoloog Jaap Moerman 
(1885-1965) die eind jaren 20 van de vorige eeuw ontdekte dat op de Veluwe 
vroeger op grote schaal ijzer moet zijn geproduceerd (Moerman, 1928, 1957, 
1960, 1968-69, 1970). In de wijde omgeving van zijn woonplaats trof hij in 
heide en bos langgerekte kuilen aan die bij nadere inspectie dienden voor het 
delven van klapperstenen, die dienden als grondstof voor ijzerproductie. Het 
meest fraaie complex lag op de Asselsche Heide ten oosten van Apeldoorn 
(afbeelding 1 en 2). De winningskuilen lagen hoofdzakelijk op de langgerekte 
stuwwal van de Oost-Veluwe. Later bleken soortgelijke kuilen ook elders op 
de Veluwe en in de bossen van Montferland voor te komen (Van Heek, 1952).

Pas in de jaren 1980 kwam het onderzoek naar de Veluwse ijzerwinning 
goed op gang, met name door het archeologisch onderzoek van Anthonie 
Heidinga in Kootwijk (Heidinga, 1984, 1987). In het kielzog daarvan startten 
in de jaren 1990 ook meer gespecif iceerde promotieonderzoeken van de 
archeologen Joosten (productietechniek) en Van Nie (archeologische context) 
(Joosten & Van Nie, 1995; Van Nie, 1995; Joosten, 2004).

Klapperstenen en ijzerkuilen

Klapperstenen zijn bolvormige of eivormige ijzerconcreties van 1-15 centi-
meter doorsnede die in concentraties voorkomen in bepaalde stuwwallagen 
van de Veluwe en Montferland, daarnaast soms ook in krijtlagen in Zuid-
Limburg (afbeelding 3). Ze bestaan uit een gladde of ruwe mantel van dunne 
laagjes van de mineralen limoniet (Fe2O3) of goethiet (FeOOH) met een 
hoog ijzergehalte rond een kern van klei, leem en sideriet (Fe2Co3) met een 
lager ijzergehalte. Door droogte kromp in de loop van de eeuwen vaak de 
kern, waardoor deze los kwam van de mantel. Hierdoor maken de stenen 
een klapperend geluid wanneer je deze heen en weer schudt (Engels: rattle 
stones) (Joosten, 2004; Van Duijvenvoorde, 2006). Geologen zijn het niet 
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Afbeelding 1 IJzerwinningskuilen op de Asselsche Heide ten oosten van Apeldoorn op 
een foto uit 1956 met in het midden Reinier Hardonk, de toenmalige stadshistoricus 
van Apeldoorn (bron: CODA, Apeldoorn).

Afbeelding 2 IJzerkuil op de huidige Asselsche Heide (foto: Gemeente Apeldoorn).
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helemaal eens over de precieze vorming van deze klapperstenen: sommigen 
denken dat deze al ver vóór het meevoeren met het landijs in pleistocene 
rivierafzettingen zijn ontstaan, anderen denken dat ze pas na opstuwing 
zijn ontstaan als gevolg van indalend grondwater in het Veluwemassief (Van 
der Burg, 1969, 1970; Loef, 2000).

Klapperstenen komen op de Veluwe alleen voor in gestuwde bruine 
Rijn-Maaszanden, meer in het bijzonder op grote delen van de Oost-Veluwse 
stuwwal (gebied tussen Heerde en Dieren) en daarnaast ook op de stuwwal 
van de Noordwest-Veluwe (omgeving Ermelo-Putten-Garderen). Omdat de 
winningskuilen het patroon volgen van de circa 10-15 meter brede schol-
len met klapperstenen, zijn de kuilen altijd langwerpig, net als overigens 
andere zand-, leem- en grindkuilen in stuwwallandschappen. De ijzerkuilen 
zijn gemiddeld zo’n vier meter diep. In totaal zijn op de Veluwe meer dan 
honderd locaties bekend met een totale lengte van meer dan 120 kilometer, 
waarbij wel moet worden aangetekend dat vaak geen specif iek onderzoek 
is verricht naar het voorkomen van klapperstenen ter plekke, waardoor een 
deel van de kuilen ook leem-, zand- of grindkuilen kunnen betreffen (Van 
Duijvenvoorde, 2006; Zuyderwyk & Parlevliet, 2019). Opvallend is overigens 
de afwezigheid van ijzerkuilen op de stuwwallen van Ede-Wageningen, 
Lunteren en Oud-Reemst, terwijl deze qua geologische samenstelling (bruine 
Rijn-Maaszanden) sterk lijken op die van de Oost-Veluwe. Vermoedelijk is 
dat een gevolg van nog niet uitgevoerd detailonderzoek aldaar of komen 
daar om bepaalde geologische redenen geen lagen met klapperstenen voor. 

Afbeelding 3 Klapperstenen (bron: Historiek).
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In de veel lager gelegen dekzandlandschappen van Noord-, Oost- en Zuid-
Nederland heeft in het verleden overigens ook grootschalige ijzerproductie 
plaatsgevonden, maar het basisproduct was daar vooral moerasijzererts, 
dat wil zeggen ijzeroerbanken die als gevolg van aangroei van ijzerrijk 
grondwater kort onder de oppervlakte in beekdalen zijn gevormd (Booij, 
1986; Groenewoudt & Van Nie, 1995; Groothedde, 2013).

Productiemethode van het ijzer

Bij het productieproces zoals dat in de middeleeuwen op de Veluwe werd 
toegepast, werd het ijzer uit de klapperstenen niet gesmolten zoals vaak 
gedacht wordt, maar alleen in een andere vaste en meer zuivere toestand ge-
bracht. Wanneer het ijzer volledig gesmolten zou worden, bevatte het zoveel 
koolstof dat de nabewerking erg lastig zou worden onder de toen geldende 
middeleeuwse technische mogelijkheden. Wel werd door middel van het 
toevoegen van houtskool in de oven een milieu gecreëerd waarin ijzeroxide 
uit de klapperstenen gereduceerd werd tot ruw ijzer dat samenklonterde tot 
een sponsachtige massa die ‘wolf’ werd genoemd. Het restproduct stroomde 
onderaan de oven uit en stolde tot zogenaamde ‘ijzerslakken’ (Thiele, 2010; 
Zuyderwyk & Parlevliet, 2019). Dit afvalproduct werd vaak in de omgeving 
van het terrein met ijzerovens uitgestort, waardoor we in de bossen van de 

Afbeelding 4 De grootste slakkenhoop van de Veluwe in het Orderbos, gedateerd in de 
zevende tot twaalfde eeuw (bron: Gemeente Apeldoorn).
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Veluwe nog altijd slakkenhopen kunnen terugvinden. De bekendste omvat 
meer dan 650 ton productieslakken en ligt bij het sportpark Orderbos aan 
de zuidwestrand van de bebouwde kom van Apeldoorn (afbeelding 4). De 
houtskoolresten in deze slakkenhoop bleken uit de zevende-twaalfde eeuw 

Afbeelding 5 Reconstructie van een middeleeuwse ijzeroven (aftapoven) (bron: 
Gemeente Apeldoorn).

Afbeelding 6 Het metallurgisch proces van een ijzeroven (aftapoven) (bron: Thiele, 
2010).
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te dateren, waaruit kan worden afgeleid dat maar liefst een half millennium 
lang op deze plek ijzer is geproduceerd (Zuyderwijk & Parlevliet, 2019). Uit 
het soort slakken dat wordt aangetroffen, kunnen kenners afleiden welk 
productieproces ter plekke precies heeft plaatsgevonden (Joosten, 2004; 
Van Duijvenvoorde, 2006).

Archeologen leidden uit vondsten bij opgravingen af dat er in Nederland 
destijds twee typen ijzerovens zijn gebruikt: kuilovens en aftapovens. 
Kuilovens zijn wat primitiever van opzet, konden wat minder vaak worden 
gebruikt en waren vooral in zwang tijdens de Romeinse tijd en vroege 
middeleeuwen. Aftapovens waren geavanceerder van opzet, konden talrijke 
keren worden gebruikt en dateren doorgaans uit de vroege en volle mid-
deleeuwen (afbeelding 5 en 6). De omslag tussen beide typen heeft mogelijk 
in de achtste of negende eeuw plaatsgevonden, misschien zelfs al eerder 
(Zuyderwijk & Parlevliet, 2019).

Datering en maatschappelijke context van de ijzerwinning

Op grond van het tot dusverre verrichte onderzoek lijkt de ijzerproductie 
in de zandgebieden van Drenthe, Overijssel en de Gelderse Achterhoek 
hoofdzakelijk in de Romeinse tijd plaatsvond (tweede-vijfde eeuw), die 
op de Veluwe vooral tussen de zevende en twaalfde eeuw (vroege en volle 
middeleeuwen) en die in Montferland tussen de negende en twaalfde eeuw 
(hoofdzakelijk volle middeleeuwen). Klaarblijkelijk is er in de loop van de 
eeuwen dus een zekere verschuiving van de productiecentra opgetreden. 
Oorzaken hiervoor kunnen van politieke of sociaaleconomische aard zijn. 
Misschien kan deze verschuiving ook door uitputting van de grondstof 
(klapperstenen) of brandstof (hout/houtskool) in de desbetreffende gebieden 
veroorzaakt zijn.

Gezien de planmatigheid en grootschaligheid van de ijzerproductie in Sal-
land, de Veluwe en Montferland denken deskundigen dat het initiatief hiertoe 
hoofdzakelijk bij de toenmalige regionale elite moet hebben gelegen. Dat 
zouden bijvoorbeeld aristocratische families – of zelfs territoriale heersers 
– kunnen zijn geweest, die op grond van hun grondbezit en politieke macht 
in staat waren om zo’n goed georganiseerd en ruimtelijk veelomvattend 
productiesysteem te kunnen beheersen. Dergelijke elites hadden waar-
schijnlijk ook bovenregionale contacten met overige delen van het Romeinse 
rijk dan wel het Karolingische of Ottoonse rijk, wat de voorwaarden kon 
scheppen voor het verhandelen van het geproduceerde ruwe ijzer naar andere 
streken (Groenewoudt & Van Nie, 1995; Van der Velde, 2011). Chronologisch 
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lijkt er bij de aanvang van de ijzerwinning op de Veluwe bijvoorbeeld een 
duidelijke correlatie te zijn met de komst van nieuwe machthebbers en 
bestuurlijke en sociaaleconomische exploitatiesystemen (domeinstelsel) in 
de Merovingische en later ook Karolingische tijd. Heidinga denkt daarbij 
vooral aan de graven van Hamaland als coördinerende macht. Zowel de 
beroemde zevende-eeuwse ringwalburg op de Grebbeberg bij Rhenen als 
ook de uit rond 900 daterende Hunnenschans bij het Uddelermeer speelden 
volgens hem een rol in de verdediging van belangrijke transportroutes voor 
het te verhandelen ijzer (Heidinga, 1987, 1990).

Houtskool als brandstof

In de Nederlandse zandgebieden is in het verleden op grote schaal houtskool 
geproduceerd. Dit blijkt uit de grote hoeveelheid houtskoolmeilers die 
archeologen bij opgravingen hebben aangetroffen, maar ook uit allerlei 
middeleeuwse en post-middeleeuwse archiefbronnen (Groenewoudt, 2005, 
2006, 2019; Hulshof, 1947; Groothedde, 2013; Groenewoudt & Spek, 2016). De 

Afbeelding 7 Langs de Aardhuisweg tussen Uddel en Hoog-Soeren lag in de jaren 1960 
nog een van de laatste terreinen met houtskoolmeilers in Nederland, geleid door de 
familie Beekman (foto: Aerophoto-Schiphol, nr. 10381, 1968).



SPEK & KLEINE KOERK AMP 11

MIDDELEEUWSE IJZER- EN HOUTSKOOLPRODUC TIE OP DE VELUWE 

meeste gegevens zijn bekend van de Veluwe, waar nog tot in de jaren 90 
van de vorige eeuw houtskoolmeilers zijn aangelegd (afbeelding 7). Maar 
ook in Drenthe, Overijssel, de Gelderse Achterhoek, Noord-Brabant en 
Midden-Limburg zijn sporen van houtskoolproductie aangetroffen. Het ging 
om seizoensarbeid, uitgevoerd door zogenaamde kolenbranders. Omdat bij 
het productieproces grote hoeveelheden hout nodig zijn, lagen de produc-
tieplaatsen vrijwel altijd in bosrijke gebieden. Houtskool bestaat uit bijna 
pure koolstof en heeft ongeveer een tweemaal zo hoge verbrandingswaarde 
dan hout. Hierdoor kunnen ook veel hogere temperaturen worden bereikt 
dan met hout. Houtskool was niet alleen een belangrijke brandstof voor de 
ijzerindustrie, maar ook bij de fabricage van glas, keramiek en buskruit.

Een houtskoolmeiler is een ronde of langwerpige stapel houten stam-
metjes van circa anderhalve meter lengte die volgens een zorgvuldig systeem 
zijn opgetast (afbeelding 8). Deze houtstapel van 2-4 meter hoog werd 
afgedekt met plaggen of losse grond en kreeg in het centrum een rookkanaal, 
dat via een gat in de top van de meiler – soms ook via gaten onderaan – de 
mogelijkheid bood om het vuur aan te steken met behulp van een lange 
fakkel. Door de afdekking met grond konden zuurstofarme omstandigheden 
worden gecreëerd, waarbij het hout niet helemaal opbrandde, maar langzaam 

Afbeelding 8 Stapeling van een houtskoolmeiler (staande meiler; Platzmeiler) (bron: 
Wikimedia Commons).
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verkoolde. Aan de kleur van de rook konden de kolenbranders zien of het 
productieproces goed verliep. Eerst kwam er witte rook vrij (waterdamp), 
dan gele bijtende rook met een scherpe geur (inhoudsstoffen van het hout) 
en vervolgens weer witte waterdamp. Wanneer tot slot na enkele weken een 
blauwe vlam de verbranding van pure CO2 aangaf, was het verkolingsproces 
ten einde (Deforce et al., 2013).

Het branden van een meiler duurde doorgaans 2-3 weken, afhankelijk 
van de grootte, het afkoelen eveneens enkele weken. Ten tijde van de pro-
ductie woonden de branders vaak in een kamp van kleine plaggenhutten 
naast de meilers, zodat zij het proces goed konden controleren. Houtskool 
werd aanvankelijk vooral van eikenhout gemaakt, in later tijd ook van 
berk, beuk, els of den. Elke houtsoort leverde een eigen kwaliteit, geschikt 
voor specif ieke doeleinden (Twentse Courant, 9 december 1905). Op de 
Veluwe kunnen de ronde plekken waar vroeger houtskoolmeilers hebben 
gestaan, zowel bij ontsluitingen (ronde zwarte vlekken in het zand), als 
in de bosvegetatie (ronde plekken met afwijkende begroeiing), als ook op 
ahn-hoogtekaarten (ronde, door greppels omgeven structuren) nog goed 
worden herkend (afbeelding 9) (Koops, 2021).

Groenewoudt heeft op basis van een groot aantal archeologische 
rapportages een overzicht geschetst van de prehistorische, Romeinse en 

Afbeelding 9 In het Leuvenumsebos (Noord-Veluwe) zijn de plekken van voormalige 
houtskoolmeilers nog te herkennen aan hun begroeiing van blauwe bosbes (bron: 
Koops, 2021).
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middeleeuwse houtskoolmeilers in ons land en ook daarbuiten. Daarbij bleek 
dat er twee typen meilers hebben bestaan: kuilmeilers (Duits: Grubenmeiler), 
dat wil zeggen ronde of rechthoekige kuilen van 1-2,5 meter doorsnede en 
circa 40 centimeter diepte, en oppervlakte-meilers (alias staande meilers; 
Duits: Platzmeiler) die een diameter hadden van 4-10 meter (Groenewoudt, 
2019). De oudste meilers dateren uit de late ijzertijd (tweede eeuw voor Chr.), 
de jongste uit de late middeleeuwen (13e-14e eeuw). De meerderheid van de 
sporen betreft kuilmeilers. Platzmeilers zijn veel moeilijker te detecteren en 
dateren voor zover bekend pas uit de 13e eeuw, dat wil zeggen de eindfase 
van de archeologisch onderzochte meilers.

Op basis van enkele tientallen vindplaatsen concludeert Groenewoudt dat 
er in het verleden een grote lokale en regionale dynamiek moet zijn geweest 
van het patroon van nederzettingen, bossen en houtskoolbranderijen. Veel 
houtskoolmeilers blijken jonger te zijn dan de nederzettingssporen in hun 
directe omgeving, wat suggereert dat verlaten nederzettingsterreinen met 
bos overgroeid geraakt zijn en dat dit bos op zeker moment is gebruikt voor 
de houtskoolproductie.

Een vraag die lastiger te beantwoorden is door archeologen en paleobota-
nici, is die naar de invloed van de houtskoolbranderijen op de oppervlakte 
en samenstelling van de vroegere bossen op bijvoorbeeld de Veluwe. Wan-
neer de kolenbranders steeds nieuwe percelen halfnatuurlijk bos hebben 
geoogst voor de aanleg van hun meilers kan de aanslag op het bos over een 
periode van vijf eeuwen enorm zijn geweest. Anderzijds kan, zoals eerder 
gezegd, in de loop van de tijd in toenemende mate gebruik zijn gemaakt van 
eikenhakhoutcultuur rond de meilerplaatsen. In dat geval produceerden de 
hakhoutpercelen elke negen of tien jaar een nieuwe voorraad aan geschikte 
stammetjes, waardoor de totale hoeveelheid bos in het desbetreffende 
gebied niet per sé hoeft te zijn afgenomen. Bijkomend voordeel was in dat 
geval ook dat de geproduceerde eikenstammetjes een heel uniforme dikte 
hadden en ook konden worden geoogst op het moment dat zij de ideale 
dikte voor de houtskoolmeilers hadden. In dat geval vindt dus op dezelfde 
percelen voortdurend hergroei plaats en kan de houtskoolproductie dus 
duurzamer zijn geweest dan eerder gedacht. Omdat er zowel in Nederland 
als in het omringende buitenland talrijke aanwijzingen bestaan dat vanaf 
de prehistorie inderdaad op grote schaal hakhout is geëxploiteerd, is de 
kans groot dat ook rond de middeleeuwse Veluwse ijzerproductiecentra 
uitgestrekte complexen eikenhakhout hebben bestaan. Wellicht vormt 
deze beheervorm ook de opvolger van de laat-prehistorische Celtic f ield-
complexen en de voorloper van de latere malebossen (Spek & Smeenge, 2021).
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In dat licht gezien zou als hypothese kunnen gelden dat aanvanke-
lijk er nog zoveel halfnatuurlijk opgaand bos moet zijn geweest dat de 
houtskoolproductie zonder problemen vanuit die bron kon plaatsvinden, 
terwijl in de loop van de tijd mogelijk steeds meer is overgeschakeld op de 
eikenhakhoutcultuur. In dat geval zal na verloop van tijd in de Veluwse 
bossen een productielandschap zijn ontstaan van meilerplaatsen met 
kleine kuilmeilers (voortdurend over korte afstand wisselend van plek) 
en omringende eikenhakhoutbossen. Een en ander suggereert dat de 
locatiekeuze van de houtskoolproductie in de loop van de eeuwen minder 
dynamisch is geworden dan in eerdere eeuwen het geval was, toen er nog 
voldoende hoogopgaand bos was en steeds weer nieuwe stukken bos ‘aan 
snee’ dienden te komen.

Middeleeuwse ontbossing

Wat zeggen de beschikbare paleobotanische gegevens eigenlijk over de bos-
begroeiing van de Veluwe in de middeleeuwen? Vanuit het archeobotanisch 
onderzoek hebben we helaas weinig samenhangende gegevens hierover, 
maar gelukkig bevindt zich midden op de Veluwe een aardkundig fenomeen 
dat welhaast ideale omstandigheden voor paleobotanisch onderzoek biedt: 
het Uddelermeer. Dit zeer diepe en van oorsprong glaciale meer kent een 
dikke en sterk gelaagde meerbodem die door Amsterdamse paleo-ecologen 
recentelijk uitvoerig is onderzocht met behulp van diverse paleobotanische 
en biochemische methoden, waarbij alle relevante zones ook scherp konden 
worden gedateerd met behulp van C14-datering.

Bekijken we hun resultaten voor de laat-holocene periode meer in detail, 
dan zien we in hun diagrammen inderdaad een drastische terugval van 
het boompollenpercentage vanaf de Romeinse tijd (afbeelding 10). In de 
laat-Romeinse tijd bedroeg dit percentage nog circa 70%, wat een sterke 
aanwijzing vormt voor een zwaar bebost Veluws landschap in die tijd. 
Vervolgens zien we dit percentage in de vroege en volle middeleeuwen 
zeer sterk dalen tot uiteindelijk slechts circa 20%: de meest drastische 
landschapsverandering in de hele holocene geschiedenis van de Veluwe, 
volgens de onderzoekers (Engels et al., 2016, f iguur 7; 2018, zone 2; Gouw-
Bouman et al., 2019, zone Pd). Een zwaar bebost landschap maakte dus plaats 
voor een veel opener landschap van parkbossen, grasrijke heidevelden en 
cultuurland. De sterkste ontbossing vond plaats in de negende en tiende 
eeuw. In diezelfde periode nam ook de influx van houtskooldeeltjes in de 
bodemlagen van het meer sterk toe, wat de onderzoekers verklaren door 
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toegenomen houtskoolproductie in de omgeving 
(Gouw-Bouman et al., 2019, f iguur 3).

Hoewel er natuurlijk meerdere oorzaken kun-
nen zijn geweest voor de ontbossing van de Veluwe 
in de loop van de vroege en volle middeleeuwen 
(bijvoorbeeld een toename van bevolking en aantal 
nederzettingen, toename van de ontginningen en 
intensievere beweiding), is de terugval van het 
bos zo prominent en ook afwijkend van andere 
zandgebieden, dat de kans groot lijkt dat hierbij 
ook de ijzerproductie als een van de belangrijke 
oorzaken dient te worden benoemd. En daarbij 
ging het vermoedelijk niet alleen om zichzelf rege-
nererende eikenhakhoutcultuur, maar wel degelijk 
ook om het consumeren van de eertijds nog zo 
rijkelijk aanwezige natuurlijke of halfnatuurlijke 
bossen van de Veluwe.

Het ijzerproductielandschap van ’t Asselt

Op een hoogte van meer dan 80 meter +nap op de 
stuwwal van de Zuidelijke Veluwezoom ligt boven 
de dorpen Rheden en De Steeg het bosgebied ’t As-
selt. Dit ovaalvormige bos van Natuurmonumenten 
ligt ingeklemd tussen de heide van de Posbank in 
het westen en de meer noordoostelijk gelegen On-
zalige Bossen (afbeelding 11). De boomlaag bestaat 
hoofdzakelijk uit eik, met wat bijmenging van beuk, 
berk en grove den. Opvallend in de ondergroei is 
vooral het massaal voorkomen van adelaarsva-
ren, een teken dat het om een oud bos gaat. Een 
ander opvallend kenmerk is de bosondergrond die 

hoofdzakelijk uit löss bestaat, een windafzetting uit de weichsel-ijstijd die 
hier tegen de zuidelijke stuwwalflank is opgewaaid. Dat is op zichzelf geen 
indicator voor oud bos, maar is vermoedelijk wel een van de redenen dat 
het bos zich hier steeds heeft kunnen handhaven. Onder het lössdek liggen 
gestuwde bruingekleurde Rijn-Maaszanden die in het meest westelijke deel 
van het bos dagzomen. De bijbehorende bodemtypen zijn radebrikgronden 
(Ld5) en grindrijke holtpodzolgronden (gY30) (Smeenge, 2006).

Afbeelding 10 Fragment 
van een pollendiagram 
van het Uddelermeer, 
gepubliceerd door 
een onderzoeksteam 
van Amsterdamse 
paleo-ecologen. De 
zwartgekleurde 
curve van de boom- en 
struikpollen vertoont 
een sterke daling tussen 
de laat-Romeinse tijd en 
de late middeleeuwen 
(bron: Engels et al., 2016, 
figuur 7).
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In Nederland komt het toponiem Asselt viermaal voor: tweemaal op de 
Veluwe, eenmaal in het Land van Maas en Waal en eenmaal langs de Maas 
bij Swalmen. Van Berkel en Samplonius geven voor de plaatsnaam Assel 
ten westen van Apeldoorn op grond van de oudste vermelding uit 1170-1175 
‘in Hasle’ een mogelijke afleiding vanuit *hesi/*hasi ‘hees, kreupelhout’ of 
*hasla ‘hazelaar’ (Van Berkel & Samplonius, 2018). Van ’t Asselt bij Rheden 
dateert de oudste vermelding uit 1445 en luidt: den Tasselt.1 Deze schrijfwijze 
– die getuige krantenberichten nog tot in de vroege 20e eeuw is blijven 
voortbestaan in de streek – leidt tot een andere etymologie dan die van 
Assel. Het meest voor de hand ligt een verband met het Middelnederlandse 
woord tas ‘hoop, stapel’, waaruit een betekenis van ‘bos met stapels, mijten’ 
zou kunnen worden afgeleid. Dat zou heel goed kunnen verwijzen naar 
een hakhoutbos waar jaarlijks hakhoutstammetjes werden geoogst die 
vervolgens werden opgestapeld alvorens ze verkocht en afgevoerd werden. 
Een indirecte bevestiging hiervan vormt een overdrachtsacte uit 1615 waarin 
de jonkvrouwen Anna en Henrica van Middachten als eigenaren van ’t Asselt 
een erfrente van ‘900 talholts’ verkopen uit het het Middachterbos Tasselt.2 
Talhout betekent letterlijk uit dunne stammen of takken gezaagd hout dat 

1 Gelders Archief, toegang 0522, inv.nr. 54.
2 Gelders Archief, toegang 0522, inv.nr. 254.

Afbeelding 11 Actuele topografische kaart van de stuwwal van de Veluwezoom ter 
hoogte van Rheden. Het Asseltse Bos heeft een ovale vorm en ligt direct ten noordoos-
ten van het Herikhuizerveld (bron: ESRI).
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per aantal wordt verkocht, vrij vertaald dus: ‘hakhout’ (Middelnederlands 
Woordenboek). In 1648 wordt voorts bij hetzelfde bos gesproken over ‘ak-
kermaalshout of struikhout’, beide aanduidingen voor hakhout.3 In 1613 
spreekt een bron over een opbrengst van 1500 talholt (eikenstammetjes) per 
jaar (Paquay, 2002). Nog aan het einde van de 19e eeuw is ’t Asselt gebruikt 
voor de productie van hakhout, getuige krantenadvertenties uit die tijd voor 
de verkoop van ‘schelhout’ (geschilde stammetjes; de bast is eraf geschild 
voor de productie van eek voor de leerlooierij) (Arnhemse Courant d.d. 
16 januari 1877 en 3 februari 1891). In het huidige bos zien we tot slot ook 
veel eiken met een verbrede voet en ook kronkelige stammen, een teken dat 
we met spaartelgenbos afkomstig uit voormalig hakhout te maken hebben.

Al deze aanwijzingen leiden tot de conclusie dat ’t Asselt eeuwenlang 
een hakhoutbos is geweest en waarvan de naam ook direct verwijst naar 
deze historische gebruiksvorm. Daarmee in overeenstemming is ook het 
feit dat ’t Asselt niet tot de 47 bekende Veluwse malebossen behoorde. Dat 
waren de gemeenschappelijk door malegenoten beheerde ‘markebossen’ 
op de Veluwe die doorgaans uit hoogopgaande eiken en beuken bestonden 
(Veluws: ‘boombos’) (Martens van Sevenhoven, 1925; Horst, 2011). Het Asselt 
wijkt daar zowel bosbouwkundig als ook qua eigendomsverhoudingen van af.

3 Gelders Archief, toegang 0522, inv.nr. 319.

Afbeelding 12 Caart van ’t Asseltse Bosch door Bernt Elshoff uit 1729 (bron: Collectie Huis 
Middachten, kaartboek Elshoff).
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Omdat ’t Asselt pas in het midden van de 15e eeuw in de geschreven 
bronnen verschijnt, is het helaas niet mogelijk om de middeleeuwse be-
zitsgeschiedenis van dit hakhoutbos te achterhalen. Wat we wel weten, is 
dat ’t Asselt in de periode 1445-1918 een particulier bos is geweest van de 
adellijke Heren van Middachten, woonachtig op het gelijknamige kasteel 
bij het naburige De Steeg (afbeelding 12). Achtereenvolgens ging het om de 

Afbeelding 13 Landschappelijke relicten in ’t Asselt, zichtbaar op het Actueel 
Hoogtebestand Nederland. Boven: onbewerkte AHN 3 hillshade kaart. Onder: met 
local dominance-techniek bewerkte AHN 3 hillshade kaart met ingetekende relicten. 
Lichtblauw = grenswal; rood = grote kuil met omringende greppels; lichtgeel = kern 
smeltwaterdal; donkergroen = steilrand; roze = percelen met begreppeling; paars = 
kleine kuilen; oranje = rechthoekige walstructuren (bron: Kleine Koerkamp, 2020, p. 55).
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adellijke families Van Middachten (1445-1625), Van Raesfelt (1625-1678), Van 
Reede (1678-1844) en Bentinck (1844-1918). Toen Prins Willem ii in 1648 bij 
Dieren zijn beroemde wildbaan aanlegde, stond Reijner van Raesfelt hem 
toe ook ’t Asselt binnen de palissade van dit jachtdomein te voegen, hoewel 
uit latere bronnen blijkt dat het hierbij slechts om het jachtrecht ging en 
het hout zelf wel in eigendom en beheer bleef van Middachten (Kleine 
Koerkamp, 2020). Na de Eerste Wereldoorlog is ’t Asselt aangekocht door 
Natuurmonumenten die het tot de dag van vandaag beheert.

Met behulp van het Actueel Hoogtebestand Nederland en aanvullend 
veldbezoek ter controle konden in het bos een groot aantal cultuurhistorische 
sporen worden gekarteerd (afbeelding 13) (Kleine Koerkamp, 2020). Het 
meest opvallende element is daarbij een vrijwel perfect ronde zeer grote kuil 
met een diameter van 30 meter en een diepte van 5 meter midden in ’t Asselt 
(afbeelding 13: rood; als ook afbeelding 14). Deze kuil is omringd door een wal 
van uitgeworpen zand en heeft om die reden vrijwel zeker een antropogene 
oorsprong. De kuil is ook al eeuwenoud, omdat deze al staat al aangegeven 
op een manuscriptkaart van Van Lindt uit 1648.4 Of de kuil middeleeuws is, 
kon niet worden vastgesteld, maar lijkt op basis van de talrijke archeologische 
vondsten in haar directe omgeving wel waarschijnlijk. Blijkens de ahn 
ligt de kuil in een langgerekt en ondiep smeltwaterdal. Mogelijke functies 
kunnen zijn geweest een winningskuil van klapperstenen, een leemkuil 
of de aanzet voor een diepe waterput. Vanuit de grote kuil loopt een brede 
greppel in westelijke richting (afbeelding 13: rode lijn).

Interessant is voorts de aanwezigheid van diverse door lage zandwallen 
omgeven rechthoekige terreinen (afbeelding 13: oranje). Deze omwallingen 
hebben geen relatie met de uit afgelopen eeuwen bekende bosvakken van 
’t Asselt, worden daardoor bovendien ook oversneden en dateren daarom 
vrijwel zeker uit een oudere fase, dat wil zeggen de middeleeuwen. Hun 
ligging in de directe omgeving van de grote kuil suggereert bovendien een 
samenhang tussen beide soorten relicten. Voorts zien we aan de oostkant 
van het bos een drietal rechthoekige percelen die intensief begreppeld zijn 
(afbeelding 13: roze) als ook verspreid over het terrein een aantal kleinere 
kuilen (afbeelding 13: paars). Tot dusverre is geen afdoende verklaring 
gevonden voor deze sporen.

Omdat wilde zwijnen de bovengrond in dit bosgebied sterk hebben om-
gewoeld, is de zichtbaarheid van archeologisch vondstmateriaal in ’t Asselt 
bovengemiddeld goed. Een systematische veldkartering van deze omgewoelde 
gebieden leverde maar liefst 260 vondsten op, waaronder circa 90 scherven, 

4 Gelders Archief, toegang 0522, inv.nr. 1.14-596A.
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50 ijzerslakken en 72 klapperstenen. De overgrote meerderheid van deze 
scherven lag in het centrum van het terrein in de omgeving van de grote kuil. 
Bij de scherven domineerde inheems kogelpotaardewerk, maar is daarnaast 
ook een breed spectrum aan import-aardewerk gevonden, waaronder Badorf 
(8e-9e eeuw), Pingsdorf (10e-13e eeuw), Elmpter waar (1050-1350) en proto-
steengoed (midden 13e eeuw) (Kleine Koerkamp, 2020). Dit wijst op een 
eeuwenlang gebruik van het terrein in de vroege en volle middeleeuwen, 
exact de periode waarin volgens de huidige inzichten de ijzerproductie op 
de Veluwe heeft plaatsgevonden. De rijke hoeveelheid klapperstenen en 
ijzerslakken geven een nog sterkere aanwijzing dat ter plekke van ’t Asselt 
eeuwenlang een middeleeuwse ijzerproductie-site heeft gelegen.

Bij nadere bestudering van de vondstpatronen bleek dat de meeste vroeg-
middeleeuwse scherven ten westen en zuiden van de kuil zijn aangetroffen, 
de meeste volmiddeleeuwse scherven ten noorden daarvan. Klaarblijkelijk 
is in de tussentijd het centrum van de menselijke activiteiten ter plekke 
enigszins verschoven. Interessant is dat verreweg de meeste ijzerslakken 
blijken voor te komen rond de grote kuil en de daaraan grenzende westelijke 
greppel. De meerderheid van de klapperstenen is aangetroffen ter plekke van 
de omwalde structuren. Dit roept de vraag op of de omwallingen wellicht 
vroeg- en volmiddeleeuwse productie-sites markeren of (al dan niet tijdelijke) 
nederzettingsterreinen van de toenmalige producenten.

Interessant is uiteraard ook de mogelijke samenhang tussen deze ijzerpro-
ductie ter plekke en de eerder besproken functie van ’t Asselt als hakhoutbos. 

Afbeelding 14 Midden in ’t Asselt ligt een eeuwenoude kuil van circa 30 meter 
doorsnede en 5 meter diepte, waarvan de oorsprong onduidelijk is (bron: Kleine 
Koerkamp, 2020).
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Grondstof en brandstof kwamen hier waarschijnlijk bij elkaar, hetgeen 
ook de bijzondere ligging van deze site hoog op de stuwwal verklaart. Iets 
noordelijker ligt in de Onzalige Bossen overigens een stuk bos genaamd de 
IJzerbaan en een heuveltop De IJzerberg. Voorts zijn bij het Rozendaalse 
Zand en de Carolinaberg ijzerkuilen bekend, waardoor de kans reëel is dat 
de site van ’t Asselt deel uitmaakte van een groter ensemble.

Interessant in dezen is ook de parallel met de door Heidinga onderzochte 
middeleeuwse ijzerproductie-site op de Braamberg bij Hoog-Buurlo, dat 
eveneens op een bijna 80 meter hoge stuwwallocatie ligt. Dat de machtige 
Duitse rijksabdij Lorsch juist daar ook in 814 bezittingen had, waaronder 
met name ook bosgebieden, lijkt geen toeval. De middeleeuwse ijzerwinning 
op de Veluwe was voor de toenmalige elite bijzonder aantrekkelijk. Gezien 
de vroegmiddeleeuwse vondsten in ’t Asselt dienen we ook hier rekening 
te houden met de invloed van Karolingische elite, dat wil zeggen met veel 
vroegere voorgangers van de pas in de late twaalfde eeuw opduikende Heren 
van Middachten. Uit de archieven wordt dit niet duidelijk. Wel zien we in 
diverse vroegmiddeleeuwse oorkonden en goederenregisters dat het in om-
ringende dorpen wemelde van het domeingoed van belangrijke rijksabdijen, 
zoals Prüm (Arnhem, Velp), Deutz (Velp), St. Mauritius Magdeburg (Rheden) 
en Elten (Arnhem, Rozendaal). Heidinga wees er terecht al op dat we bij 
het verklaren van deze ruime aanwezigheid van Karolingische en Ottoonse 
elites op en langs de Veluwe niet buiten de invloed van de middeleeuwse 
Veluwse ijzerwinning kunnen (Heidinga, 1984, 1987, 1990).

De sterke ruimtelijke correlatie tussen kuil, greppel, omwalde structuren, 
aardewerk, ijzerslakken en klapperstenen duidt op de aanwezigheid van 
een samenhangend vroeg- en volmiddeleeuws ijzerproductielandschap in 
’t Asselt. Gevoegd bij de vanaf de late middeleeuwen vastgestelde functie 
van hakhoutproductie lijkt zich in het bosgebied van ’t Asselt een heel 
compleet, weinig verstoord en cultuurhistorisch uiterst interessant mid-
deleeuws cultuurlandschap te bevinden. Mogelijk bevinden zich binnen 
de omwalde percelen de plekken waar de ijzerproductie plaatsvond of de 
nederzettingen van de personen die met deze productie bezig waren. Nader 
archeologisch en daaraan gelieerd paleobotanisch, micromorfologisch, 
bodemkundig en dateringsonderzoek zal in de toekomst hopelijk meer 
duidelijkheid kunnen geven over de interpretatie van de diverse sporen 
en van de lange termijnontwikkeling van deze ijzerproductie-site. Een 
meer microregionaal georiënteerd onderzoek naar de bredere context van 
bezitsverhoudingen langs en op de Veluwezoom zou daarbij een belangrijke 
meerwaarde kunnen hebben.
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Conclusie

Tussen de zevende en twaalfde eeuw heeft op de stuwwallen van de Oost-
Veluwe, Veluwezoom en Noordwest-Veluwe een aanzienlijke productie 
van ruw ijzer plaatsgevonden gebaseerd op de winning van klapperstenen. 
Voor deze productie zijn grote hoeveelheden houtskool nodig geweest die 
werden geproduceerd door kolenbranders op bosterreinen met meilers. In 
diezelfde eeuwen is de bosbegroeiing van de Veluwe met meer dan tweederde 
afgenomen, waarvoor zowel grootschalige bosontginningen als ook de 
grootschalige productie van houtskool voor de ijzerovens verantwoordelijk 
kunnen zijn geweest. Een interdisciplinair onderzoek in het bos van ’t 
Asselt bij Rheden maakte duidelijk dat hier naar alle waarschijnlijkheid 
in de vroege en volle middeleeuwen ruw ijzer is geproduceerd, waarvan 
zowel archeologische vondsten als diverse landschapsrelicten de actuele 
getuigen zijn. De locatie vormt een unieke mogelijkheid om nadere kennis 
te ontwikkelen over de middeleeuwse ijzerproductie ter plekke.
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