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1. Inleiding 
 

Lievelde is een kerkdorp gelegen in de gemeente Oost-Gelre, in de 

Achterhoek, in de provincie Gelderland (figuur 1). Op 1 januari 2016 telde 

het dorp 1397 inwoners (bron: CBS). Kenmerkend voor Lievelde is het 

station Lichtenvoorde-Groenlo, dat, ondanks dat zijn naam anders doet 

vermoeden, in Lievelde gelegen is. Daarnaast is het dorp bekend vanwege 

zijn cultuurhistorische waarde, waarin openluchtmuseum Erve Kots, 

Kaasboerderij Weenink, de Engelse Schans, het Crash Museum en het 

Wijndomein een belangrijke rol spelen. Ook op het gebied van sport en 

recreatie heeft Lievelde bekendheid verworven: met name met de 

jaarlijkse Zwarte Cross, maar ook als de bakermat van het boerengolf.  

 

 
 

Maar het meest kenmerkende aan Lievelde is misschien wel de Lievelder 

Es: een oud landschapselement waarop archeologische vondsten zijn 

gedaan die mogelijk uit de bronstijd stammen (1100-800 voor Christus). 

Deze plek is bovendien tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) de 

plek geweest waar Frederik Hendrik zijn hoofdkwartier had. Het dorp 

zoals we dat nu kennen, is het resultaat van relatief recente 

ontwikkelingen die zijn gestart met de bouw van het station. Het mag 

duidelijk zijn: Lievelde is een relatief jong dorp met een bijzondere 

landschappelijke geschiedenis die ver terug in de tijd voert!  

 

Waarom een landschapsbiografie? 

Op 19 februari 2016 vond een ontmoeting plaats tussen Stichting 

Landschapsbeheer Gelderland (SLG), Lievelds Belang, lokale experts en 

studenten bos- en natuurbeheer van de Hogeschool Van Hall Larenstein. 

Tijdens deze bijeenkomst gaven SLG en Lievelds Belang de opdracht aan 

de studenten om een landschapsbiografie te schrijven voor het dorp 

Lievelde, in samenwerking met de inwoners van Lievelde. SLG heeft als 

missie: ‘zorg voor een vitaal, beleefbaar en herkenbaar streekeigen 

landschap’. Geïnspireerd door cultuurhistorische, aardkundige en 

ecologische waarden van het landschap, probeert SLG tezamen met de 

inwoners van het landschap, de vitaliteit van het landschap te behouden 

en waar mogelijk te verbeteren. Hierbij is ruimte voor maatschappelijke 

“O olden es, ie heb ons brood gegeven, 

duuzend jaor en meer. 

Komt ’t nog weer, of is ’t gewest?” 

Gerard Weenink 

Figuur 1 Ligging Lievelde in Nederland 
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(zoals economische en ruimtelijke) ontwikkelingen en wordt de identiteit 

van de bewoners gerespecteerd. Om haar doelen te bereiken, werkt SLG 

met projecten. Het ‘Levend Landschap’ is een dergelijk project. Binnen het 

project worden dorpsbewoners betrokken bij hun eigen landschap. De 

landschapsbiografie van Lievelde kan gezien worden als de eerste 

oriënterende stap in zo’n project.  

 

Wat is een landschapsbiografie? 

Een landschapsbiografie beschrijft de 

levensloop van een landschap: hoe zag het 

landschap eruit toen de mens het nog niet 

bewoonde? Hoe had het zijn vorm gekregen 

tot die tijd? En wat gebeurde er daarna? 

Welke perioden van de geschiedenis zijn 

kenmerkend geweest voor de vorming van 

het landschap? En wat is er nu te zien? In 

feite vertelt het landschap dat wij 

tegenwoordig zien een verhaal, maar om dat 

verhaal in detail op te kunnen schrijven, is 

kennis nodig. De groep van 15 studenten is 

gestart met een uitgebreid onderzoek, 

volgens de onderzoeksmethode van Prof.dr.ir 

M. (Theo) Spek, waar bureaustudie, 

veldbezoeken en interviews deel van 

uitmaakten. Er is gesproken met deskundigen 

van het landschap, zoals vogelliefhebbers en 

geschiedkundigen, maar ook met de 

inwoners van Lievelde. Voor u ligt het 

resultaat van dit onderzoek. Het resultaat van 

een succesvolle samenwerking! 

 

Over welk landschap gaat deze landschapsbiografie precies? 

Deze landschapsbiografie beschrijft het landschap van het dorp Lievelde 

en de omliggende gebieden. In figuur 2 is de grens van het projectgebied 

te zien. De exacte grens is in overeenstemming met Lievelds Belang 

getrokken.  

 

Figuur 2 Kaart plangebied Lievelde 
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Hoe is deze landschapsbiografie te lezen?  

In hoofdstuk 2 wordt de huidige vorm van het landschap toegelicht op 

grond van de geologische ontstaansgeschiedenis; dit hoofdstuk beschrijft 

ook wat de vorm van het landschap was, voordat er mensen kwamen 

wonen die het landschap zouden gaan beïnvloeden. In hoofdstuk 3 wordt 

de oudste bewoningsgeschiedenis beschreven, alsmede de gevolgen die 

de Tachtigjarige Oorlog op het landschap had, het ontstaan van de es en 

de bewoning en ontginning rondom de es en de Marken. In hoofdstuk 4 

komt een volgende belangrijke landschapsvormende periode aan de orde: 

de periode vanaf de bouw van de spoorlijn tot het einde van de Tweede 

Wereldoorlog. Hoofdstuk 5 beschrijft de meest recente 

landschapsvormende periode: hoe de huidige dorpskern tot stand kwam 

en hoe het land verdeeld werd tijdens de ruilverkaveling. In hoofdstuk 6 

staat beschreven hoe het land tegenwoordig gebruikt wordt, welke deel-

landschappen er in Lievelde en omgeving tegenwoordig nog te zien zijn en 

welke ontwikkelingen in de toekomst kunnen worden verwacht. In 

hoofdstuk 7 is terug te vinden welke bijzondere flora en fauna er 

voorkomt in en rond Lievelde en wat men kan doen om die daar te 

houden of om bijzondere, recent verdwenen soorten weer terug te 

krijgen in het landschap. Er staan in diverse hoofdstukken kaders met 

kaarten van verdwenen paden en veldnamen, met bijbehorende 

toelichting. Tot slot staan er groene kaders met daarin citaten van de 

geïnterviewde inwoners van Lievelde, behorend bij het onderwerp van 

dat betreffende hoofdstuk. Wij wensen u veel leesplezier toe! 

 

Bron: 

 Simons en Van Dorp, 2014 
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2. Het natuurlijke landschap: 

resultaat van ijs, water en wind 
 

Wie Lievelde bezoekt, ziet een bijzonder landschap: een landschap met 

kleinere en grotere reliëfverschillen, diverse grondsoorten en een 

gevarieerde begroeiing. Een klein deel van wat er in dit huidige landschap 

te zien is, valt nog terug te voeren op het natuurlijke landschap zoals dat 

er was voordat de mens ingreep. Dit hoofdstuk vertelt de geschiedenis 

van het Lievelds landschap tot aan het ingrijpen van de mens. Hiervoor 

duiken we in de ondergrond en proberen we de vorm van het huidige 

landschap te begrijpen door inzicht te krijgen in de geologische processen 

die het landschap gevormd hebben over een periode van miljoenen jaren. 

In dit hoofdstuk zullen deze geologische processen worden beschreven en 

geïllustreerd met kaarten van Nederland.  

 

 
 

In tabel  1 staat een samenvatting in de vorm van een tijdlijn. Figuur 3 

toont een doorsnede van de ondergrond van Lievelde en omgeving; de 

diverse lagen zijn hierin goed te zien. In de hiernavolgende tekst worden 

de lagen toegelicht, waarbij steeds aan de orde zal komen hoe het 

landschap eruit zag in de periode waarin de laag werd afgezet. 

 
Tabel 1 Tijdlijn 

Hoeveel jaar 

geleden? 

Naam 

tijdsperiode 

Gebeurtenissen in Lievelde 

11.700 tot nu 
K 

W 

A 

R 

T 

A 

I 

R 

Holoceen - De ijstijd eindigt en het klimaat herstelt zich naar het klimaat van 

tegenwoordig; 
- Lievelde is een oerbos waarin veel dieren leven en waar jager-

verzamelaars doorheen trekken; 
- Lievelde ontwikkelt zich tot het landschap zoals we dat nu 

kennen, onder invloed van menselijke activiteit.  

2,58 miljoen tot 

11.700 

Pleistoceen - Het klimaat is wisselend en er treden ijstijden op; 
- Tijdens de laatste ijstijd ligt Lievelde in een poolwoestijn en 

wordt het dekzand afgezet dat het landschap nu zijn kleine 

reliëfverschillen geeft; 
- Tijdens de voorlaatste ijstijd schuift er een ijskap langs Lievelde 

en ten oosten van Lievelde vormt zich een stuwwal, de bodem 

bestaat uit keileem; 
- De Rijn loopt vlak langs Lievelde en zet daar grof grind af.  

5,33 tot 2,58 

miljoen T 

E 

R 

T 

I 

A 

I 

R 

 

Plioceen - Warm klimaat; 
- Lievelde ligt in een kustregio, net onder of net boven zee, 

bovendien lopen er rivieren als een delta door het landschap; 
- Zand, zee- en rivierklei en schelpenbanken worden afgezet bij 

Lievelde.  

23,03 tot 5,33 

miljoen 

Mioceen - Warm klimaat; 
- Lievelde ligt in een ondiepe zee; 
- Er wordt (glauconiet)klei afgezet. 

33,9 tot 23,03 

miljoen 

Oligoceen - Warm klimaat; 
- Lievelde ligt diep onder de zeespiegel; 
- Er wordt zand en klei afgezet.  

56 tot 33,9 

miljoen 

Eoceen - Warm klimaat; 
- Lievelde ligt op de bodem van een diepe zee; 
- Er wordt klei afgezet.  

"Wat een prachtig witte grond en zo'n dikke gele 

zandlaag. Aah zei die, hier heb je helemaal geen 

cement meer nodig. Je kunt hier gewoon ’n beetje 

specie bij doen en je kunt hier gewoon metselen! Hij 

was verbaasd dat het hier zo'n mooie grondstructuur 

is.” 

Ben Weenink 
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Meer dan 200 meter diep in de bodem onder Lievelde zijn oude 

geologische afzettingen te vinden uit de tijdsperiode die het Tertiair 

genoemd wordt (zie tabel 1 voor een tijdlijn), en specifieker: uit het 

Eoceen; een periode die 56 tot 38 miljoen jaar geleden plaatsvond. Dit 

was een periode waarin er een zeer warm klimaat heerste op aarde. In die 

tijd waren de wereldzeeën dieper dan ze nu zijn, omdat er weinig tot geen 

water in gletsjers en ijskappen verborgen lag. Doordat de zeespiegel 

boven Nederland veel hoger lag dan nu, werd er zeeklei afgezet op de 

plaats waar Lievelde nu ligt. Dit pakket klei wordt de formatie van Dongen 

genoemd (code DO in figuur 3). Figuur 4 toont de ligging van Lievelde op 

de kaart van Nederland tijdens het Eoceen: onder water.  

 

In de laatste fase van het Eoceen begon de hele Noordzeebodem te dalen 

en kwam Nederland – nadat het enige tijd boven de zeespiegel had 

gelegen, opnieuw diep onder de zeespiegel te liggen. Tijdens het Midden-

Oligoceen, een periode die van 33,9 tot 28,1 miljoen jaar geleden duurde, 

lag Nederland op de bodem van de Rupelzee. Hier was vanwege de diepte 

van de zee weinig zuurstof in het water en de fauna die er voorkwam is 

vergelijkbaar met die van een diepe oceaan; denk hierbij aan 

diepzeevissen en grote schelpdieren. In deze periode werd opnieuw een 

pakket klei en zand afgezet: de Rupel Formatie (code RU in figuur 3). Dit 

pakket klei ligt aan de westzijde van Lievelde dieper (zo’n 75-175 meter) 

onder de grond dan in het oosten (zo’n 25 meter), wat goed te zien is in 

figuur 3. In figuur 5 is te zien waar Lievelde lag in het Oligoceen: nog 

steeds op de zeebodem.  

 

Hierop volgde een lange periode waarin Lievelde op de bodem van een 

ondiepe zee lag. Dit duurde ongeveer van 28 tot 3,6 miljoen jaar geleden 

en bestrijkt diverse perioden, van het Laat-Oligoceen, gedurende het 

Mioceen tot het Vroeg-Plioceen. In deze periode werd de formatie van  

Figuur 3 Doorsnede van de ondergrond van Lievelde en omgeving; de inzet rechtsonder toont waar de doorsnede gemaakt is, de 
blauwe pijl de ligging van Lievelde (Bron: Dinoloket.nl, DGM-model) 
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Figuur 4, 5, 6 en 7 Nederland tijdens het Eoceen, Oligoceen, Mioceen en het vroeg Pleistoceen. Lievelde bevindt zich bij de rode stip (Bron: Geologievannederland.nl) 
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Breda afgezet (code BR in figuur 3). Deze tussen 0 en 75 meter diep 

gelegen formatie bestaat uit een opeenvolging van laagjes zand en klei. 

Een bijzonder kenmerk van deze formatie is de aanwezigheid van 

glauconiet: een mineraal dat gevormd wordt wanneer kleimineralen 

vergaan. Dat is typisch een proces voor ondiepe, warme zeeën. Aan het 

einde van het Mioceen en in het Plioceen kwam hier de formatie van 

Oosterhout bovenop te liggen (code OO in figuur 3). Deze enkele meters 

dikke laag bestaat uit zand, klei en schelpenbanken die afgezet zijn in een 

kustnabije zee of strandsituatie. Bij het landschap van toen kan men zich 

een grote rivierdelta voorstellen, zoals tegenwoordig in Zeeland te vinden 

is. Op figuur 6 is goed te zien dat Lievelde tijdens het Mioceen gelegen 

was in de kustregio; ongeveer op de overgang van de randzee naar het 

laagland.  

 

Bovenop de formatie van Oosterhout in figuur 3 ligt een klein oranjegeel 

laagje: de enkele meters dikke Formatie van Peize (Code PZWA in figuur 

3). Dit zijn rivierafzettingen uit het Plioceen en Pleistoceen, afgezet tussen 

3,6 en 1,2 miljoen jaar geleden door rivieren die afkomstig waren uit een 

Baltisch riviersysteem dat inmiddels niet meer bestaat. Figuur 7 toont 

Nederland tijdens het Vroeg-Pleistoceen. Hier is goed te zien hoe diverse 

rivieren via Nederland de zee instroomden; Nederland was toen al een 

delta. De loop van de rivieren veranderde gedurende de miljoenen jaren 

en de rivieren zullen ook ooit dichtbij Lievelde gelegen hebben. 

 

Figuur 3 toont bovenop de zojuist besproken formatie van Peize een rode 

streep. Dit is de formatie van Sterksel. Tijdens het Vroeg- en Midden-

Pleistoceen (1,8 miljoen tot 781.000 jaar geleden) hebben de Rijn en de 

Maas een wisselend verloop gehad door Nederland. Door de Rijn zijn ook 

in de buurt van Lievelde grove zanden en grinden afgezet. Nederland was 

nog steeds een rivierenland. Dat is ook te zien aan de Formatie van Urk 

(Code UR in figuur 3) die in het Vroeg-Pleistoceen ontstond tijdens een 

warme periode: het Cromerien. Figuur 8 toont Nederland in het 

Cromerien. Net als de formatie van Sterksel, zette de Formatie van Urk 

grove zanden en grinden af in een periode dat de Rijn nog een ander 

verloop door Nederland had. Er was sprake van een landschap dat aan 

een estuarium doet denken, zoals Zeeland en de Waddenzee dat nog 

steeds doen.  

 

Tijden het Midden-Pleistoceen gebeurde er iets bijzonders wat impact zou 

hebben op het landschap van Lievelde. Het Midden-Pleistoceen was 

namelijk een periode waarin het klimaat grote wisselingen liet zien: er 

waren ijstijden. In de ijstijd schoof een grote ijskap vanuit Scandinavië 

deels over Nederland heen. Het Saalien (150.000 jaar geleden) was zo’n 

ijstijd. In figuur 3 is een duidelijke bult in de doorsnede te zien. Deze bult 

representeert de stuwwal die daar gelegen is. De stuwwal is ontstaan 

Figuur 8 Nederland tijdens het Cromerien (Bron: Geologievannederland.nl) 
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onder invloed van de druk van de vooruitschuivende ijskappen. Figuur 9 

toont Nederland tijdens het Saalien.  

 

 
Door de grote druk van de honderden meters dikke ijskappen op het land 

werd keileem gevormd. Keileem is een grondsoort bestaande uit een mix 

van klei, leem, zand, grind en grotere keien, vergelijkbaar met 

gletsjermorenes van het Alpenlandschap. Op figuur 10 is te zien waar in 

Nederland keileem aan het oppervlak voorkomt. De omgeving van 

Lievelde is zo’n plaats. In figuur 3 is dit te zien aan code DR: de formatie 

van Drenthe. Die formatie heeft als eigenschap de aanwezigheid van 

keileem. Er is goed te zien dat deze formatie vlakbij de stuwwal ligt; in 

feite gaat het hier om een dal dat uitgesleten is door het ijs en is opgevuld 

met het gletsjermorene-materiaal dat keileem heet.  

 

 
Tijdens het Laat-Pleistoceen (126.000 – 11.800 jaar geleden), om precies 

te zijn tijdens het Eemien (128.000-116.000 jaar geleden), stroomt de Rijn 

vlak langs Lievelde (figuur 11); hij stroomt door het Vechtdal en mondt uit 

waar nu het IJsselmeer ligt. In deze periode is de Formatie van 

Kreftenheye afgezet. Deze is in figuur 3 te zien bovenop de formatie van 

Urk als een donkerrode zweem. Deze formatie bevat afzettingen van zand 

en grind. De Rijn had een grillig en meanderend verloop. Langs de oevers 

was vermoedelijk bos en op de keileemvlaktes nabij Lievelde ontstonden 

in die periode waarschijnlijk veenmoerassen. Het is misschien moeilijk 

voor te stellen, maar nijlpaarden dobberden er destijds waarschijnlijk in 

het water! 

 

Figuur 9 Nederland tijdens het Saalien (Bron: Geologievannederland.nl) Figuur 10 Keileem(rood) aan de oppervlakte van Nederland 
(Bron: TNO.nl) 



 

 Landschapsbiografie Lievelde| Pagina 14 

 
 

 
Na het Eemien breekt opnieuw een ijstijd aan: het Weichselien (116.000 – 

10.500 jaar geleden). De zee begon zich terug te trekken, doordat het 

water uit de zee werd vastgelegd als ijs in gletsjers en ijskappen in onder 

andere Scandinavië. Het zeeklimaat van Nederland veranderde in een 

landklimaat, doordat de Noordzee ‘opgedroogd’ was: je kon zo naar 

Groot-Brittannië lopen! Het klimaat werd droger en kouder. Nederland 

raakte in deze periode niet bedekt met landijs, maar had het landschap 

van een poolwoestijn. Heftige stormen deden het zand van de 

Noordzeebodem over Europa uitwaaien. Zo ontstond het 

dekzandlandschap dat tegenwoordig in Lievelde ook nog te zien is: een 

landschap van kleine reliëfverschillen. In figuur 3 is dit te herkennen als 

het gele laagje helemaal bovenaan: de Formatie van Boxtel. Figuur 12 

toont de toestand van Nederland tijdens het Weichselien; Lievelde ligt in 

het poolwoestijn-landschap. Als inwoners van Lievelde gaan graven in hun 

tuinen, treffen zij daar vaak het hierboven beschreven dekzand aan. 

 
Figuur 11 Nederland tijdens het Eemien (Bron: Geologievannederland.nl) Figuur 12 Nederland tijdens het Weichselien (Bron: Geologievannederland.nl) 
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Na deze laatste ijstijd breekt het Holoceen aan (11.800 jaar geleden tot 

nu), herstelt het klimaat zich en stijgt de zeespiegel. Het klimaat is 

duizenden jaren redelijk stabiel en er ontstaat oerbos in Nederland. Op de 

zandgronden zoals die bij Lievelde lagen, ontwikkelden zich eiken- en 

lindebossen en hoogveenmoerassen. Beren, edelherten, elanden, 

everzwijnen, vossen en roedels wolven leefden in deze gebieden. Figuur 

13 toont een voorbeeld van dit boslandschap met meanderende beken. 

 
Bronnen: 

 www.dinoloket.nl 

 www.geologievannederland.nl 

 www.tno.nl 

  

Figuur 13 Voorbeeld boslandschap Lievelde, vlak voordat de mens het landschap zou 
gaan beïnvloeden (Bron: Pauline de Bakker) 

“Druiven hebben droge grond nodig. We hebben hier 

naar verhouding droge grond. Het is zanderig, dus als 

het regent dan is het water ook heel snel weer weg. 

(Ook vanwege drainage, red.) De pH-waarde is 

normaal gesproken te laag hier, dus we moeten wel 

kalk strooien. (…) Vooral geel zand. In een ver 

verleden, ongeveer 25 jaar terug, toen wilde de lokale 

zandboer uit Dusseldorp hier één grote zandwinning 

van maken en toen zijn er grondpeilingen geweest en 

toen hebben ze tot 30 meter diep geboord. Er bleek 

dat hier 6,5 tot 8 meter zand zit op de bodem, daarna 

is het allemaal leem. Maar het is wel heel leuk te zien 

dat er uit die leem nog allemaal boomstammen 

komen en dingen tijdens die boringen; in een heel ver 

verleden zijn die bomen allemaal uit Noorwegen hier 

naartoe gekomen. En die zandlaag is eigenlijk over die 

leemlaag gekomen.” 

Clemens Weenink 

http://www.dinoloket.nl/
http://www.geologievannederland.nl/
http://www.tno.nl/
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3. Oudste bewoningsgeschiedenis 

en eerste landschapsvormende 

periode 
 

Dit hoofdstuk beschrijft de periode vanaf de eerste bewoning in en rond 

Lievelde tot de komst van de spoorlijn en het station.  

 

 

Oude vondsten en de eerste bewoning 

Na de laatste ijstijd werd het klimaat in Nederland geschikter voor 

menselijke aanwezigheid. Deze eerste mensen waren nomaden en zij 

leefden van de jacht en van wat de natuur hen te bieden had. De oudste 

vondsten van menselijke aanwezigheid in de omgeving van Lievelde zijn 

vuurstenen voorwerpen, die teruggaan naar de Steentijd (8.800 tot 2.000 

v.Chr.). In de late Steentijd, het Neolithicum (5.300 tot 2.000 v.Chr.), 

vestigden mensen zich in het gebied en leefden van landbouw en 

veeteelt. 

 

Bij Lievelde zijn archeologische vondsten gedaan uit de Brons- en IJzertijd 

(2.000 tot 12 v.Chr.). Er zijn restanten gevonden van een nederzetting van 

huizen, met een beperkte omvang, van net na onze jaartelling. Dit is de 

enige plek in de Graafschap waar een dergelijk oude nederzetting is 

gevonden (Licher van Bath, 1949). Gezien de beperkte vondsten in de 

regio moet het gebied nagenoeg onbewoond zijn geweest. 

 

In de Romeinse tijd (12 v.Chr. tot 450 n.Chr.) zijn de eerste beschrijvingen 

van Nederland gemaakt. Bij Zwolle zijn Romeinse munten gevonden 

(Derks, 2006). Er wordt vanuit gegaan dat de gemeente Oost Gelre net 

niet tot het Romeinse Rijk behoorde en het is speculeren hoe de munten 

daar terecht zijn gekomen. 

 

In de Vroege Middeleeuwen (450 tot 1.050 n.Chr.) ontstond er een meer 

structurele bewoning. Op de esakker vlakbij Erve Kots is in de jaren 1930 

een Frankisch grafveld gevonden. Het grafveld dateert uit de 6e of 7e 

eeuw. De Franken waren een volk dat leefde in Frankrijk, België en 

Nederland. Rond deze tijd was ook het begin van de esakker bij Lievelde, 

waarbij gezegd moet worden dat historici hierover van mening 

verschillen. Enkelen spreken van eind 6e eeuw en anderen noemen de 9e 

eeuw. 

 

De Lievelder Es 

In gesprekken over de geschiedenis van het dorp kregen we vaak te 

horen; “Lievelde was de es”. Deze uitspraak geeft wel aan dat dit de plek 

was die het hart van de bewoning vormde, voordat het huidige moderne 

dorp Lievelde ontstond. 

 

In de Graafschap ontstonden in de Middeleeuwen esdorpen- en 

kampenlandschappen. Een esakker is een bol liggende 

“Aan de rand van hoog en laag, daar hebben de 

mensen zich voor het eerst gevestigd. Zodat ze de 

voeten droog konden houden, maar wel het liefst zo 

dicht mogelijk bij water, want waar water is daar is 

het vruchtbaarder. Vet dat spoelt van de heuvels naar 

beneden.” 

Gerard Weenink 
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gemeenschappelijke akker van een aantal boeren of soms van een heel 

dorp. Bij een kampenlandschap zijn de akkers van individuele boeren. 

 

 

 

Landbouw bedrijven op de arme gronden was geen eenvoudige opgave. 

De laaggelegen rijkere beekdalen waren te nat voor akkerbouw. Om toch 

enige opbrengst te hebben, was voldoende bemesting van de akker van 

groot belang. Om voldoende mest te krijgen, moest de mest van het vee 

verzameld en vermengd worden met strooisel en/of heideplaggen. Dit 

noemt men de potstalmethode. Deze landbouwmethode werd toegepast 

van de vroege middeleeuwen tot eind 19e eeuw. De mest voor de akker 

kwam van vee, dat in de omgeving werd geweid. Op de arme gronden 

waren dit voornamelijk schapen. Het vee werd ’s avonds naar een stal of 

schaapskooi gebracht. De mest uit de stal werd vermengd met 

heideplaggen en/of strooisel en op een akker opgebracht. Om één akker 

te kunnen bemesten had men veel schapen nodig. Doordat jaar op jaar de 

plaggenmest op dezelfde akker werd opgebracht kwam de akker steeds 

hoger in het landschap te liggen (figuur 14). 

 

Door de begrazing, het plaggen en het verwijderen van strooisel werden 

de woeste gronden verschraald, waardoor enorme uitgestrekte 

heidegebieden ontstonden. Bos verdween waardoor een open landschap 

ontstond. De beekdalen werden gebruikt als hooiland. Deze wijze van 

landbouw bedrijven had dus enorme invloed op hoe het landschap er in 

deze periode uitzag. De es bij Lievelde lag op een hoger gelegen gedeelte 

waardoor landbouw mogelijk was. De aanwezigheid van water voorzag de 

gemeenschap van drinkwater en natte hooilanden. De uitgestrekte 

heidegebieden en de beek zijn goed zichtbaar op figuur 15. 

 

De boerderijen rond de es waren van het Hallehuistype. Dit boerderijtype 

uit de Middeleeuwen kenmerkte zich door dat woon-, stal-, werk- en 

tasruimten (de plaats in huis waar de oogst werd op geslagen) onder één 

dak zijn gecombineerd. Mooie voorbeelden van dergelijke boerderijen zijn 

te vinden bij museum Erve Kots en in het Openluchtmuseum in Arnhem.  

“Als wij van hier naar Groenlo gaan, dan gaan we 

‘deur ’n es’. Dat gezegde is er nog, maar de mooie 

esgrond waar de rogge en de haver stond, dat is er 

niet meer.” 

Marietje Weenink 

Figuur 14 Lievelder Es (Bron: Ruimtelijkeatlas.nl) 
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Figuur 16 is een plattegrond en een doorsnede van een 

Hallehuisboerderij. Een belangrijk kenmerk is dat het middengedeelte 

hoog is en de zijkanten lager. 

 

De Tachtigjarige Oorlog en het beleg van Groenlo 

De Tachtigjarige Oorlog is een belangrijke landschapsvormde periode voor 

Lievelde en haar omgeving. Er zijn restanten gevonden van het Beleg van 

Groenlo. 

 

Ontstaan van de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) 

De Nederlanden waren in de 16e eeuw onderdeel geworden van het 

Habsburgse Rijk. Keizer Karel V begon de macht te centraliseren. Waar 

eerst de macht bij graven en hertogen lag, kwam deze meer en meer te 

liggen bij het hof in Brussel. Dit beleid werd voortgezet door zijn zoon en 

opvolger, Filips II. In dezelfde eeuw vond de Reformatie plaats die veel 

aanhangers kreeg in de Lage Landen. De protestanten werden door Filips 

II zwaar vervolgd. Deze ingrediënten zorgden ervoor dat de bevolking in 

opstand kwam.  

 

De oorlog 

Generaal Alva werd in 1566 door Philips II naar de Nederlanden gestuurd 

om orde op zaken te stellen. Hoewel Alva reeds opstandige steden 

belegerde, begon formeel de oorlog toen Willem van Oranje vanuit 

Duitsland de Lage Landen binnenviel. In het begin van de oorlog kreeg 

Willem van Oranje behoorlijk wat nederlagen te verwerken. Achter de 

grote rivieren ontstond een gebied dat permanent onder controle komt 

van de Staatsen (de groep opstandelingen tegen het Spaans gezag). Ten 

zuiden en ten oosten van de grote rivieren was dat een ander verhaal. 

Deze gebieden waren eenvoudiger bereikbaar voor de Spaanse troepen 

en grote delen van deze gebieden hadden zeer veel te lijden van de 

voortdurende gevechten.  

Figuur 15 Lievelder Es op topografische kaart 1885 (Bron: Topotijdreis.nl) 

Figuur 16 Hallehuisboerderij (Bron: Derks, 2006) 
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In de tijd van de Tachtigjarige Oorlog waren de grenzen anders dan 

tegenwoordig. Lievelde behoorde tot het gebied van Münster in het 

huidige Duitsland. Groenlo lag als een enclave in het gebied van Münster, 

zoals te zien is op figuur 17 (Pluijm van der, 2009 en 2012). 

 

De streek had veel te lijden onder de oorlog. De Geuzen (een groep 

Nederlandse edelen en tegenstanders van Filips II) vielen, vanuit hun 

uitvalsbasis Emmerich, veelvuldig de Spaansgezinde troepen en gebieden 

aan. Soldaten van beide kampen plunderden met name op het platteland, 

als ze onvoldoende soldij ontvingen. In 1584, toen het niet goed ging met 

de Staatsen in het oosten van het land, werd besloten om het gebied 

onbruikbaar te maken voor de vijand. Het betrof de gebieden Graafschap, 

Zutphen, Twente, Salland, Vollenhove, Drenthe en de Friese 

Ommelanden. Dit hield in dat landbouwgronden en gewassen werden 

verwoest, zodat de Spaanse troepen zich niet konden onderhouden.  

In 1597 nam prins Maurits van Oranje Groenlo in en de stad bleef tot 

1606 in handen van de Staatsen. In 1606 werd de stad belegerd en 

ingenomen door Spinola (een Spaanse generaal). Het Twaalfjarig Bestand 

van 1609 tot 1621 bracht weer enige rust. Na het bestand ging de oorlog 

weer verder. In 1625 stierf prins Maurits en werd hij opgevolgd door 

Frederik Hendrik. Frederik Hendrik bleek een groot strateeg te zijn, die 

kans zag complexe belegeringen uit te voeren, die hem de erenaam 

“stedendwinger” zou opleveren. 

 

Het Beleg van Groenlo 

Juli 1627 verplaatste Frederik Hendrik zijn 27.000 man sterke leger via de 

Lek en de Rijn naar Emmerich. Hij liet de vijand in de waan dat een andere 

stad zijn doelwit was, maar de legers bogen af en sloten de stad Groenlo 

razendsnel in. Aan Spaanse zijde kreeg de neef van Frederik Hendrik, 

Hendrik van den Bergh, opdracht een ontzettingsleger te formeren.  

Om zich te beschermen tegen het ontzettingsleger bouwden de legers van 

Frederik Hendrik een circumvallatielinie om de stad, voordat men met 

aanvalswerkzaamheden startte. In veertien dagen was de linie gesloten. 

De linies werden sterk bewaakt om uitbraken vanuit de stad of aanvallen 

van buitenaf te kunnen weerstaan. Er werd aanvang gemaakt met de 

belegering, kanonnen werden geplaatst om de kanonnen in de stad uit te 

schakelen. Ook werd er een begin gemaakt met het dempen van de 

grachten. De linie werd versterkt met forten. Deze forten werden op de 

hoger gelegen ruggen aangelegd zodat men de vijand van ver kon zien 

aankomen en beschieten. Het kamp van de prins bevond zich waar nu 

Erve Kots ligt. Op het terrein werden ovens aangelegd om voor het leger 

brood te kunnen bakken. Hierdoor was men minder afhankelijk van de 

aanvoer van proviand.  

Figuur 17 Grenzen Hertogdom Gelre (Bron: Pluijm van der, 2012) 
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Op de twintigste dag van het beleg arriveerde Hendrik van Bergh met zijn 

leger. In de nacht van 14 op 15 augustus werd het bij het buurtschap 

Zwolle gelegen kamp aangevallen. De aanval werd afgeslagen waarna 

verdere pogingen om de stad te ontzetten werden opgegeven. Twee 

galerijen waren reeds tegen de stadsmuur aangebouwd om vervolgens de 

muur te kunnen ondermijnen. Toen de springladingen tot ontploffing 

kwamen, gaf de stad zich op 19 augustus over. Na de inname bleef de 

stad de rest van de oorlog in Staatse handen. De militairen kregen een 

vrije aftocht en de geestelijkheid moest de stad verlaten. 

 

 

Sporen van het beleg en de linie 

Nadat de stad werd ingenomen werden de linie en de forten met de 

grond gelijk gemaakt, om te voorkomen dat vijandige troepen de linie 

zouden gaan gebruiken om de stad weer in te nemen. 

 

Van de linie bleven slechts restanten achter in het landschap. Tijdens de 

ruilverkavelingen zijn veel van deze restanten vlak getrokken. Godfried 

Nijs, die onderzoek heeft gedaan naar de ligging van de schansen, heeft 

met oude boeren in het gebied gesproken die verhalen hebben verteld 

over de restanten die er voor de ruilverkaveling lagen. Eén boer had zelfs 

een kanonskogel op z’n land gevonden. Op enkele plekken zijn nog 

beperkte zichtbare restanten terug te vinden, zoals bij de Hollandse 

Schans, het kamp van Casimir en de Engelse Schans. Het kamp van 

Casimir is als een vierkant zichtbaar links bovenin op de kaart van Blaeu 

(figuur 18). 

 

  

Figuur 18 Kaart van Blaeu (Bron: Nijs, 2008) 
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De Engelse Schans is lange tijd een motorcross terrein geweest. Op een 

gegeven moment werd duidelijk dat een crossterrein op een historisch 

erfgoed geen ideale combinatie was. Daarnaast was het gebied rond de 

schans allemans land en werd er nog wel eens een karretje zand gehaald. 

In 1990 werden plannen gemaakt om de Schans te restaureren in zijn 

oorspronkelijke staat. De schans is in 2002 geopend voor publiek. In 2010 

is er bij de schans een stalen uitkijktoren geplaatst die fantastisch uitzicht 

geeft op de schans en de wijde omgeving. Onderstaande foto is genomen 

vanaf de uitkijktoren en geeft een goed overzicht van de Engelse Schans. 

 

 
Tijdens de droge en warme zomer van 2003 zag een piloot lijnen in een 

maïsakker die de vorm van een fort hadden. Bij nader onderzoek bleek 

dat de piloot bij de Europaweg de Franse Schans had ontdekt.  

 

 
 

De gemeente Oost Gelre wil de linie meer zichtbaar gaan maken. Er zijn 

plannen om lijnen in de bestrating aan te brengen waar de linie heeft 

gelopen. De ondergrond onder de voormalige linie is een archeologisch 

monument, wat beperkingen geeft voor bouwen en diepe 

grondbewerking. Anderzijds is het verhaal van de linie toeristisch 

interessant. Museumboerderij Erve Kots en de Engelse Schans zijn 

plekken waar toeristen naar toe komen en waar andere bedrijven weer 

van kunnen profiteren. 

 

Door onderzoek, vondsten en markering van de linie wordt een stuk 

geschiedenis van het Beleg van Groenlo en de Tachtigjarige Oorlog 

zichtbaar, een slag die bijna vierhonderd jaar geleden is gevoerd.  

 

Figuur 19 Engelse Schans (Foto: Rudy Pekelaer) 

“Hier hebben ze een jaar of wat geleden met een ultra 

light vliegtuig de Franse schans herontdekt in een 

maÏsveld. Dat was ook om in de krant te komen. Dat 

wisten wij kinderen al 50 jaren. Dat hadden onze 

pappa’s en mamma’s allang verteld dat de spaansen 

dat hadden gegraven. Dat willen ze nu graag in ere 

herstellen. Dat is een enorm groot streven hier in de 

regio van overheden en groepen.” 

Jan Geerdinck 
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Marken 

In de Middeleeuwen, rond de 13e eeuw, ontstonden de marken. Dit 

waren woeste gebieden waar men gemeenschappelijke rechten op had. 

Deze gebieden werden gebruikt voor het sprokkelen van brandhout, 

steken van turf, weiden van het vee en het verzamelen van heideplaggen.  

 

Door middel van regels werd roofbouw voorkomen en de beschikbaarheid 

van brandhout verzekerd. Het markenrecht werd geërfd. Lievelde 

behoorde tot de heerlijkheid van Lichtenvoorde. De heerlijkheid van 

Lichtenvoorde had drie marken: die van Zieuwent, Lievelde en Vragender. 

De heer van Lichtenvoorde was erfrichter en gaf leiding aan de marken. 

De Marke van Lievelde werd aangestuurd door enkele gildemannen. 

 

In 1809 werden wettelijke maatregelen genomen om tot verdeling van de 

marken te komen. Reden hiervoor was dat men vond dat particulier bezit 

de agrarische sector zou versterken. In 1842 werd besloten de Marken 

van Lichtenvoorde te verdelen (Heerlijkheidborculo.nl). 

  

Figuur 20 Contouren Franse Schans (Nijs, 2008) 
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4. Een dorp ontstaat 
 

Tot het einde van de 19e eeuw was wat we nu Lievelde noemen niet meer 

dan een aantal boerderijen rondom de es. Voor het ontstaan van het dorp 

Lievelde is 1872 een zeer belangrijk jaar geweest. Dat is het jaar waarin 

werd besloten tot het aanleggen van een spoorlijn tussen Zutphen en 

Winterswijk. 

 

 
 

Als twee honden vechten om een been… 

Na 1870 brak in Nederland het tijdperk van de industrialisatie aan. Veel 

arbeid verplaatste zich van de huiselijke sfeer naar fabrieken toe. In de 

Achterhoek was de textielindustrie de belangrijkste economische factor. 

Door toegenomen productie en handel werd de vraag om aansluiting op 

het spoornet groter. Dat leidde ertoe dat in 1872 de Nederlandsch-

Westfaalsche Spoorweg-Maatschappij (NWS) werd opgericht. Voor de 

spoorlijn daadwerkelijk aangelegd werd, ging een periode van strijd 

tussen twee dorpen af. Voor het gewenste station tussen Ruurlo en 

Winterswijk kwamen zowel Groenlo als Lichtenvoorde in aanmerking. 

Beide dorpen zochten steun bij buurdorpen, maar uiteindelijk besloot de 

NWS het station te bouwen tussen Groenlo en Lichtenvoorde in. In 

Lievelde. Op 27 maart 1872 werd de spoorlijn Zutphen – Winterswijk 

geopend, het jaar daarop volgde de aansluiting naar het Ruhrgebied. 

Zowel Groenlo als Lichtenvoorde kregen middels een tramlijn aansluiting 

op station Groenlo-Lichtenvoorde. In 1883 werd de lijn Groenlo – Lievelde 

aangelegd, in 1908 de lijn Lievelde – Zeddam. 

 

Het spoor en station Groenlo – Lichtenvoorde zijn vandaag de dag nog 

steeds aanwezig. Het oorspronkelijk stationsgebouw niet. Uit de periode 

van aanleg van het spoor is in Lievelde nog een duiker aanwezig. De 

voormalige Lievelderbeek loopt hierdoor en het spoor loopt nog steeds 

“Er kwam in Lievelde de spoorlijn. Ik heb in mijn jeugd 

ook meegeholpen werken met die spoorwagons 

volladen met zand. Je moest dat zo hoog gooien en 

alles. Er waren er heel veel die graag een rijksdaalder 

of twee rijksdaalders per dag wilden verdienen, maar 

die konden het werk niet verzetten. Alleen de 

sterksten. En vroeger meenden ze dan brood en spek, 

daar zou de kracht in zitten, net als bij een paard 

haver. Maar goed, wat goed is voor de een, gaat de 

ander aan kapot.” 

Gerard Weenink 

Figuur 21 Oude ansichtkaart van Station Lievelde (Bron: Zoekplaatjes.nl) 
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over deze oude duiker heen. De duiker ligt achter het huis aan Tankweg 5 

en is niet voor het publiek te bezichtigen. 

 

 
  

Figuur 21 Lievelde omstreeks 1885 (Bron: Topotijdreis.nl) met daarop de locatie van de duiker (Foto: Jan Klein Goldewijk), het oude tracé van de 
trambaan en het huidige fietspad "Trampad" (Foto: Maarten Immerzeel) 
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De tramlijn Groenlo – Lievelde deed tot 1922 dienst als zodanig en werd 

daarna vervangen door een busdienst. Later, tot 1960, werd het in 

gebruik genomen als fietspad. In 1999 werd het fietspad hersteld. 

Bronnen: 

 www.stichtingfietspadenlievelde.nl 

 www.oldreurle.nl 

 www.gelderschetramwegen.nl 

 

Van buurschap naar dorp 

Op het moment dat het spoor werd aangelegd bestond Lievelde uit niet 

meer dan een verzameling boerderijen aan weerszijden van de es, 

Lievelde Bewesten en Lievelde Beoosten. Halverwege de 19e eeuw 

woonden er ruim 600 mensen in Lievelde. Met de komst van het spoor 

kwam langzaamaan ook andere dan agrarische bedrijvigheid op gang. 

Daarmee ontstond ook de eerste bebouwing op de es. Het eerste gebouw 

was het stationsgebouw, waar later twee seinhuisjes bijgebouwd werden. 

Bij het station verschenen onder andere een koffiehuis, een oliehandel 

annex kruidenierszaak en een (cement)pannenfabriek. Tegenwoordig is 

het grootste gedeelte van deze eerste gebouwen verdwenen. Het 

woonhuis van de familie Geers, eigenaar van de pannenfabriek, staat nog 

aan de Lievelderweg. Vlakbij staat ook nog een aantal bomen dat 

herinnert aan de tijd dat de eerste ontwikkelingen in het dorp 

plaatsvonden. 

 

Vos 

In 1915, ten tijden van de Eerste Wereldoorlog, richtte Johannes Reinier 

Vos een exportslachterij op. Al voor die tijd was Vos in de handel actief. 

Zo schoot hij onder andere kramsvogels, die als delicatesse werden 

verkocht, en handelde hij in varkens. Deze werden door een slachterij in 

Varsseveld geslacht. Door de oorlog was het echter alleen nog toegestaan 

om zelf geslachte dieren te exporteren. Reden voor Vos om zelf een 

exportslachterij op te richten. De keuze voor Lievelde had te maken met 

de aanwezigheid van het station daar (Vos zelf kwam uit Lichtenvoorde). 

Vos bleef lange tijd een belangrijke werkgever in het dorp. Na de Tweede 

Wereldoorlog breidde de slachterij flink uit. Na verschillende overnames 

werd het bedrijf in 2006, door eigenaar VION, gesloten. Na jarenlang in 

verval te zijn geraakt zijn de oude gebouwen in 2014 uiteindelijk gesloopt 

(Pluimers, 2011). 

Met de toenemende bedrijvigheid rondom het station groeide ook het 

aantal inwoners van Lievelde. Het dorp kreeg een steeds grotere 

middenstand en de vraag naar eigen voorzieningen nam toe. In 1929 

kreeg Lievelde een eigen school en in 1945 werd een eigen parochie 

gesticht. Inwoners van Lievelde waren hiervoor nu niet langer afhankelijk 

van de buurdorpen Groenlo en Lichtenvoorde. Hoewel het dorp in de 

eerste helft van de 20e eeuw een behoorlijke ontwikkeling doormaakte, 

duurde het tot na de Tweede Wereldoorlog tot er sprake was van een 

echte dorpskern (zie hoofdstuk 5). 

 

WOII 

Net als in grote delen van Nederland heeft de Tweede Wereldoorlog ook 

in Lievelde haar sporen nagelaten. Tijdens een korte periode in 1942 was 

in Lievelde het Rijkswerkkamp “Lievelde” in gebruik. Het kamp was 

gelegen aan de voormalige Schansweg en bestond uit een aantal houten 

barakken, een toiletgebouw en een huisje voor de waterinstallatie. Het 

terrein was omringd door een hek met prikkeldraad en aan de voorzijde 

bevond zich een poort. Het kamp in Lievelde was een van de ongeveer 

vijftig dergelijke kampen in Nederland. Deze bevonden zich vaak in zeer 

dunbevolkte gebieden in het oosten van het land. Op die manier waren 

de kampen niet zichtbaar voor veel mensen. Dat het kamp in Lievelde 

maar enige maanden in gebruik was, had ermee te maken dat het in vrij 

slechte staat was. In 1944 werd begonnen met het afbreken ervan. Op dat 

moment deed het al enige tijd alleen nog dienst als speelplaats voor de 

http://www.stichtingfietspadenlievelde.nl/
http://www.oldreurle.nl/
http://www.gelderschetramwegen.nl/
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Lievelder jeugd (Bennink, 2005). Tegenwoordig is van het kamp niets 

meer te zien. Een bomenrij markeert nog de ligging van de voormalige 

Schansweg. 

 

 
Restanten uit de oorlog 

Wat wel nog aanwezig is uit de Tweede Wereldoorlog zijn een bunker en 

een onderduikershut. Beide zijn de afgelopen decennia in “ere” hersteld. 

De bunker is gelegen aan de Grensweg nabij de spooroverweg. Deze 

kleine bunker werd tijdens de oorlog gebruikt door Duitse soldaten om 

zich te beschermen tegen luchtaanvallen van de geallieerden 

(vangroengoed.nl). 

 

 
 

In de onderduikershut zaten aan het einde van de oorlog verschillende 

mensen ondergedoken. Zo hebben een Britse piloot, een Duitse 

gedeserteerde soldaat en diverse Nederlandse mannen er hun veilig 

heenkomen gezocht (Tracesofwar.nl). De onderduikershut ligt aan de 

Brakersweg. Beide overblijfselen uit de oorlog zijn nu voorzien van 

informatieborden en voor bezoekers te bezichtigen (figuur 23).  

 

Figuur 22 Oude prent Rijkswerkkamp Lievelde (Bron: JHM.nl) 

“Hier waren overal onderduikers. Het was heel rustig 

eigenlijk: vader die speelde op de harmonica en 

zondagmiddag hadden we dan de hele deel vol volk en 

de helft was wel onderduikers. Tot op een keer mijn 

broer vanaf een afstand een beetje aan het kijken was 

en een Duitse soldaat aan hem vroeg: ‘Er wordt hier 

iedere zondag gedanst!?’ Ze hebben daar niks mee 

gedaan, maar het gebeurde vanaf toen wel minder 

vaak.” 

Gerard Weenink 
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Locatie Rijkswerkkamp 

Figuur 23 Topografische kaart 2015 (Bron: Topotijdreis.nl) met daarin de locaties van de Oude schansweg met het Rijkswerkkamp, de bunker en de onderduikershut (Foto's: Maarten 
Immerzeel) 
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Ontginning van de woeste gronden  

Rondom de Lievelder Es waren halverwege de 19e eeuw vooral woeste 

gronden aanwezig. In het westen lagen de Lievelder Heide en het 

Lievelder Broek, terwijl ten oosten van het dorp het Lievelder Veld lag. 

Beide gebieden waren niet of nauwelijks ontgonnen. Een aantal zaken 

droeg er aan bij dat de woeste gronden ontgonnen gingen worden. Ten 

eerste was dat de aanleg van de Nieuwe Beek in 1832. Deze beek 

doorsnijdt het Lievelder Broek en zorgde daar voor een betere 

ontwatering. Dit is dan ook de plek waar de eerste ontginningen 

plaatsvonden, wat goed te zien is op de topografische kaart van 1885 

(figuur 24). 

 

Een tweede belangrijk moment is het opheffen van de Lichtenvoorder 

Marke in 1861. Dit leidde ertoe dat de gemeenschappelijke gronden 

verdeeld konden worden. Het duurde echter tot in de 20e eeuw voordat, 

door de Heidemij, grote stukken woeste grond rondom Lievelde 

ontgonnen werden. Dit had te maken met een sterke bevolkingsgroei in 

de gemeente Lichtenvoorde, die zijn piek kende tussen 1911 en 1920, de 

verbeterde ontwatering en de komst van de kunstmest (MIP 

Gemeentebeschrijving Lichtenvoorde, 1992). 

De nieuwe ontginningen van deze periode verschillen duidelijk van oude 

esontginningen. De nieuwe percelen zijn recht en vrij regelmatig 

verkaveld, waar de oude percelen veel grilligere en rondere vormen 

hebben. De nieuwe percelen zijn recht van vorm en de scheiding is 

hooguit een rij bomen (Derks, 2006). 

 

 

“Na de Tweede Wereldoorlog werd de Duitse bunker 

enige tijd bewoond door Aaltje Kraake en Fokke 

Rotman. Aangezien de bunker slechts 2 bij 1,5 meter 

groot is en je er niet rechtop kunt staan, hadden de 

bewoners erg weinig ruimte. Er werd op de grond 

geslapen en een oud berkenboompje deed dienst als 

keukenrek. Vanuit de langsrijdende goederentrein 

werd soms een schep kolen gegooid die Aaltje en 

Fokke konden gebruiken voor hun houtkacheltje 

(Vangroengoed.nl). Als je de bunker bezoekt is het 

moeilijk voor te stellen dat hier jarenlang mensen 

hebben gewoond.” 

“Aaltje van de Bunker” 

“De hoge plekken waren vaak in eigendom, maar de 

rest was allemaal gemeenschapsgrond. In 1854 (?) of 

nog wel later is het veld allemaal verdeeld. Nu zeggen 

ze veldgronden, maar vroeger heette dat ‘ongrond’. 

Daar waar niks te verbouwen was, dat was geen 

grond. En die ongrond die was nodig om die hoge 

grond te bemesten. Stro was te duur en te schaars, 

dus dat deden ze met dat afval uit de stal. Ik heb dat 

zelf niet meer meegemaakt, maar ik heb daar van 

horen vertellen. Als je hier woont dan kom je daar wel 

mee in aanraking.” 

Gerard Weenink 
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Tegenwoordig is het jonge ontginningslandschap aan de oostkant van 

Lievelde nog redelijk goed herkenbaar, met name door het nog aanwezige 

wegenpatroon. Veel ontsluitingswegen die op de kaart van 1885 (figuur 

15) zichtbaar zijn, zijn in de huidige situatie nog op dezelfde plaats te 

vinden. 

 

  

Nieuwe Beek 

Figuur 24 Nieuwe Beek op topografische kaart 1885 (Bron: Topotijdreis.nl) 
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5. De nieuwe tijd  
 

Ontstaan dorpskern 

Voor 1950 was er incidentele bebouwing aan of in de nabije omgeving van 

de Lievelderweg en het station. In de wederopbouwperiode vanaf 1950 

ontstonden meerdere woonstraten en werd langzaam de dorpskern van 

Lievelde gevormd. De dorpskern van Lievelde zorgde ervoor dat er geen 

duidelijke scheiding meer was tussen Lievelde Bewesten en Lievelde 

Beoosten, de benamingen die op oudere kaarten nog terug te vinden zijn 

(figuur 25). Verdere groei van de dorpskern heeft ervoor gezorgd dat de 

contouren van de Lievelder Es vanuit het zuiden minder goed zichtbaar 

zijn in het landschap. De kleine essen ten zuiden van de spoorlijn zijn door 

het groeien van de dorpskern nagenoeg verdwenen uit het landschap. 

Zoals in hoofdstuk 4 beschreven is, had de groei van de dorpskern tot 

gevolg dat de behoefte aan voorzieningen toenam. Met de stichting van 

een eigen parochie kwam men tegemoet aan één van deze behoeften. 

 

 

Figuur 25 Dorpskern Lievelde 1925 - 2000 (Bron: Topotijdreis.nl) 
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Stichting van eigen parochie en bouw klooster Loreto 

Het kader over “’t Hillegen Huusken” laat zien dat er ook in het verleden 

al religieuze elementen aanwezig waren in het Lieveldse landschap. Dit 

was echter op zeer kleine schaal en deze elementen zijn nu niet meer 

terug te vinden in het landschap, met uitzondering van veldnamen die 

hiernaar verwijzen. Pas vanaf het ontstaan van de dorpskern heeft 

Lievelde zijn eigen blijvende parochie. 

 

In oktober 1945 werd kapelaan Mientjes tot de eerste pastoor in de 

geschiedenis van Lievelde benoemd. In het begin deed een oude 

pannenfabriek dienst als noodkerk. In 1954 werd de bouw van de nieuwe 

kerk afgerond, die mede gefinancieerd werd met de inleg van de burgers. 

Bepaalde families in Lievelde vinden nog steeds dat bijvoorbeeld een 

bepaalde bank in de kerk van hun familie is, omdat die is in het verleden 

"gekocht" is. In 1949-1950 werd gebouwd aan een nieuwe pastorie 

(Blanken, 1985). Behalve de kerk kwam er ook een klooster naar Lievelde. 

In 1951 werd de bouw van het Loreto klooster voltooid en namen de 

paters Maristen hierin hun intrek. De paters ondersteunden de nieuwe 

parochie van Lievelde bij de realisatie van de nieuwe kerk. Het woord 

“Maristen” is afgeleid van Maria en staat voor een leven van aandacht, 

zorg, ontvankelijkheid en eenvoud (Maristen.nl). In 1816 werd de 

katholieke congregatie der paters Maristen in het Franse Lyon opgericht 

door Jean-Claude Colin. Kenmerkend voor de Maristen is dat paters, 

broeders, zusters en leken allemaal gelijkwaardig deel uitmaken van 

hetzelfde instituut. Ze vonden het goed dat de jeugd rondom het klooster 

speelde. 
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In 2011 sloot klooster Loreto haar deuren. Eind 2015 werd Loreto 

opgekocht door de Koptisch Orthodoxe Kerk. Ter herinnering aan de tijd 

die de Maristen in klooster Loreto gehuisvest waren werd in januari 2016 

een gedenkboom aangeplant (Gelderlander, 2016). Bij deze nu nog jonge 

amberboom (Liquidambar styraciflua), die van oorsprong uit het oosten 

van de Verenigde Staten en Centraal Amerika komt, zal op een later 

moment ook een gedenksteen geplaatst worden. 

 
 

  

“Je speelde met de jongens uit Lievelde natuurlijk 

overal, vooral in de bossen, dat was een mooie 

uitlaatklep. Je had dan ook dat huize Loreto, dat 

klooster, daar woonden wij vlakbij. Dat was dan het 

opleidingscentrum voor de pater Maristen in feite. 

Daar speelden wij altijd als kinderen. Bij het klooster 

gingen we vissen met een bezemstok en een kromme 

spijker, touw d’r aan en we meenden dat we 

goudvissen konden vangen. En dan zeiden de paters: 

‘En!? heb je beet jongens?’ 

‘Ja, bijna!’ 

‘Nou, goed je best blijven doen!’  

Nou, we hebben er nooit een gevangen. Ze zitten er 

nog denk ik!” 

Henk Nijenhuis 
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De ruilverkavelingen 

De eerste ruilverkaveling van het buitengebied van Lievelde vond 

voornamelijk plaats in de dertiger en veertiger jaren van de vorige eeuw 

en werd afgesloten in 1950. Deze eerste ruilverkaveling was vooral gericht 

op het concentreren van de kavels. De afstand tussen de kavels en de 

boerderijen is in de meeste gevallen niet veel kleiner geworden. Bij deze 

herverkaveling was namens het Kadaster een landmeter met de naam 

Witt betrokken. Er was zo veel tevredenheid over zijn rol bij de eerste 

ruilverkaveling dat er een weg in Lievelde naar hem is genoemd, de 

Landmeter Wittweg.  

 

 
 

In 1981 werd de aanvraag voor een nieuwe ruilverkaveling in en rondom 

Lievelde goedgekeurd. Het gebied waarbinnen deze tweede 

ruilverkaveling plaatsvond was ongeveer 1.050 hectare groot. Het 

overgrote merendeel hiervan bestond uit cultuurgrond. De tweede 

ruilverkaveling had als voornaamste doel om de concurrentiepositie van 

de landbouw in Lievelde te versterken ten opzichte van omliggende 

gebieden. Ir. A.V. Hoekstra stelde voorafgaand aan de ruilverkaveling dat 

deze valt of staat met boerderijverplaatsingen. Het concentreren van de 

kavels en het verkorten van de afstand tussen de boerderij en de 

veldkavels waren de belangrijkste instrumenten om de doelstelling te 

behalen. Uitbreiding voor de landbouw moest na de ruilverkaveling 

mogelijk blijven. Naast de doelstellingen ten behoeve van de landbouw 

werd bij de tweede ruilverkaveling ook rekening gehouden met 

natuurlijke en cultuurhistorische waarden in en rondom Lievelde. De 

accenten lagen hierbij bijvoorbeeld op behoud en versterken van diverse 

weidevogelgebieden, natuurreservaat Koolmansdijk en het karakteristieke 

essenlandschap (Kerkstra, 1986).  

 

Beide ruilverkavelingen hadden tot gevolg dat veel beplanting verdween. 

Met name de houtwallen en -singels die voorheen als begrenzing van de 

kavels werden gebruikt zijn verdwenen door het groter worden van de 

kavels. Naast deze ontwikkeling zijn veel onverharde wegen verdwenen 

en is het aandeel verharde wegen gestegen, zoals te zien op figuur 26. Dit 

had als voornaamste doel om de landbouw in het buitengebied van 

Lievelde beter te ontsluiten. Ondanks deze ingrepen in het landschap is 

nog steeds veel van de kleinschaligheid bewaard gebleven, met veel 

smalle weggetjes, losse bomen in weilanden, bloemrijke bermen en 

mooie perceelbegrenzingen. 

 

 

“Ruilverkaveling ja, ‘het algemeen belang’, daar moet je 

maar voor zwichten, maar het is eigenlijk een onding voor 

de natuur en het oude. Maar ja, doe er eens wat tegen. Je 

kunt de vooruitgang niet tegenhouden, maar het is wel 

jammer soms dat zulke mooie plekjes weg gaan.” 

Gerard Weenink 
“Ik kom uit een heel klein landschap met allemaal 

versnipperde boerderijen, met allemaal versnipperde 

stukken grond en door een aantal ruilverkavelingen 

hebben de boerderijen veel meer land bij huis gekregen. 

Vooral bij de laatste ruilverkaveling van Lievelde is ook 

heel veel aandacht besteed aan de natuur. Er is heel veel 

grond weer teruggegeven aan die natuur. (…) Het is echt 

stukken mooier dan 20 / 30 jaar terug, door die laatste 

ruilverkaveling.” 

Clemens Weenink 
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Figuur 27 laat het beplantingspatroon zien in het ruilverkavelingsblok van 

1852 en 1975. Hierbij valt op dat na 1975 de beplanting verspreid ligt 

door het gebied, terwijl op de kaart van 1852 nog geconcentreerde 

beplanting in het kampenlandschap rondom de Lievelder Es te zien is. Op 

de kaart van 1975 is terug te zien dat er ook op de Lievelder Es 

rijbeplanting is aangeplant. Van oudsher past deze rijbeplanting niet bij 

deze historische es. 

 

Een ontwikkeling die al was ingezet voorafgaande aan de tweede 

ruilverkaveling is een ontmenging van het gemengde boerenbedrijf, 

waarbij veeteelt gecombineerd werd met het verbouwen en oogsten van 

graangewassen. De nadruk kwam na de ontmenging te liggen op de 

veeteelt en blijvend grasland verving met name op de hogere delen het 

bouwland (Kerkstra, 1986). Net als in de rest van het land is er een 

afname in het aantal bedrijven te zien. De bedrijfsgrootte neemt wel toe, 

zowel qua oppervlakte als qua aantallen vee. Figuur 28 laat zien dat het 

aandeel grasland aanzienlijk is gestegen tussen 1927 en 1975.  

 

Aan het begin van de 21e eeuw heeft er een derde ruilverkaveling 

plaatsgevonden in Lievelde. In deze ruilverkaveling stond verdere 

schaalvergroting centraal, maar er was ook veel aandacht voor de natuur. 

Een verdere versterking van de Koolmansdijk nam een belangrijke positie 

in bij de meest recente ruilverkaveling. Omringende landbouwpercelen 

werden opgekocht door Staatsbosbeheer en voor het verhogen van de 

grondwaterstand werd gestopt met de drinkwaterwinning in het gebied.  

 

 
  

 Willy Reinders vertelt hoe hij het landschap kende toe 

hij jaarlijks in de omgeving van Lievelde het koren 

maaide. Hij heeft het landschap zien veranderen; 

graan maakte plaats voor maïs, kleine percelen 

omsloten met singels werden samengevoegd 

waardoor grote velden ontstonden waar geen singels 

meer omheen lagen. Iedere boer had een klein 

varkensschuurtje en er werd thuis nog wel eens een 

varken geslacht. Nu zijn de kleine stalletjes bijna 

allemaal verdwenen en hebben plaats gemaakt voor 

grote stallen. Met het verdwijnen van de singels zijn 

ook de aantallen konijnen, hazen, fazanten en 

patrijzen sterk afgenomen.  

De vader van Willy (Hein Reinders) was in de 

omgeving van Lievelde de eerste met een maaidorser. 

Toen Hein deze maaidorser kocht werd in Lievelde 

gezegd; “Hein van de Vos (bijnaam van Hein Reinders) 

is in de kop geslagen” Maaien en dorsen kon toch niet 

met één machine. Deze ophef zorgde ervoor dat 

tijdens het maaien en dorsen van het eerste perceel 

honderden toeschouwers stonden te kijken. 
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Figuur 26 Wegen en bebouwing in 1927 en 1975 (Bron: Kerkstra, 
1986) 

Figuur 27 Beplantingspatroon in 1852 en 1975 (Bron:  
Kerkstra, 1986) 

Figuur 28 Grondgebruik in 1927 en 1975 (Bron: Kerkstra, 1986) 
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Aanleg N18 

In 1967-1968 werd de N18, ook wel de Twenteroute genoemd, rondom 

Lievelde aangelegd. Als voorbereiding hierop werd ongeveer 20 tot 25 

hectare berkenopslag gekapt. Voor deze 20 tot 25 hectare berkenopslag is 

heide teruggekomen, aldus Jan Geerdinck van het Crashmuseum. Tevens 

werd er voor de fundering van de weg veel zand in de omgeving 

afgegraven. Al met al heeft de aanleg van de Twenteroute veel gevolgen 

gehad voor de natuur. 
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6. Huidig landgebruik 

Het dorp Lievelde is ontstaan op de es, wat nog steeds kenmerkend is 

voor het gebied. In de loop der jaren is het dorp uitgebreid, maar de es 

vormt nog steeds de karakteristieke kern. Op de es zijn kleinschalige 

boerderijen te vinden. De bodem in het gebied is grotendeels zand. Dit 

heeft een impact op het soort landbouw: zand is van nature droger en 

minder voedselrijk dan klei. Doordat het zand minder goed vocht 

vasthoudt, zijn deze gronden minder geschikt voor akkerbouw, maar 

beter voor grasland.  

 

 

  

Figuur 29 Overzicht landgebruik (Naar: BBK kaart 2010, CBS en Gewassenkaart 2015, Kadaster) 
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Doordat er veel grasland is in de omgeving van Lievelde, zijn er 

melkveebedrijven in overvloed. Tevens zijn er boomkwekers, 

varkenshouderijen, een wijngaard en een nertsenhouderij. 

Het plangebied Lievelde heeft een grondoppervlakte van 1.908 hectare. 

Dit oppervlak is in gebruik voor bebouwing, agrarisch gebruik, bos & 

natuur en recreatie. De bebouwde dorpskern heeft een oppervlakte van 

27 ha. Van het buitengebied is 1.634 ha agrarisch in gebruik en 141 ha als 

bos en natuur (bron: CBS en Kadaster). 

 

Toeristen kunnen terecht bij onder andere het Crashmuseum, Erve Kots, 

Kaasboerderij Weenink, Rijksmonument de Engelse Schans, Megapret, en 

de jaarlijkse evenementen de Zwarte Cross en het Wolcorso. 

Kenmerkend voor Lievelde is het overwegend agrarisch gebruik van het 

land. Een groot gedeelte is in gebruik als grasland, gevolgd door maïsteelt 

en bos/natuur.  

 

Samengevat ziet het gebruik er als volgt uit: 

 Gras (tijdelijk en blijvend): 922 ha (48%) 

 Overig (niet gedefinieerd)  agrarisch gebruik: 346 ha (18%) 

 Maïsteelt: 294 ha (15%) 

 Bos en natuur: 141 ha (7%) 

 Aardappelteelt: 53 ha (3%) 

 

Hoofdlandschappen 

Het landschap van Lievelde kan opgedeeld worden in gebieden, 

zogenoemde hoofdlandschappen, die een band hebben met de 

ondergrond en de ontstaansgeschiedenis en daarmee met het huidige 

gebruik. Zo heeft de Lievelder Es een andere ontwikkeling gekend dan de 

heideontginningen. Zie figuur 30 voor de indeling. In de volgende 

paragrafen komen de eigenschappen van elk hoofdlandschap aan de 

orde. 

 

 

Figuur 30 Hoofdlandschappenkaart 

Het essenlandschap 

“Ik denk dat Lievelde zo mooi is, omdat het afwisseling 

geeft van én stukken waar nog echt volop geboerd 

wordt, maar ook stukken waar de boerderijen zijn 

gestopt en die langzamerhand terug gaan naar de 

natuur. Die afwisseling daarvan, met het 

coulisselandschap, dat maakt het denk ik zo mooi.” 

Clemens Weenink 
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Essen zijn landschappelijk herkenbare, ruimtelijk begrensde eenheden die 

voor akkerbouw gebruikt werden door meerdere boeren. Ze worden ook 

wel eens enk, eng, veld, akker of kouter genoemd. Dit is streekgebonden, 

in Lievelde heet hij gewoon es. Essen zijn vaak hoekig van vorm, scherp 

begrensd, open en meestal begrensd door een steil randje van 50-100cm. 

In Lievelde is zo’n steil randje heel mooi te zien als er van de Eefselerweg 

naar de Avinkweg gereden wordt. In de flauwe bocht naar links staat aan 

de rechterkant een rij bomen en vlak daarnaast is een steile ophoging van 

het maaiveld te zien. De es was geheel omgeven door een houtwal om 

vee en wild uit het akkerland te houden en, zoals we later zullen zien, 

stuifzand te kunnen keren. Naast de essen waren de woeste gronden van 

groot belang. Organisch strooisel van natuurlijke bodems werd hier 

verzameld en varkens, koeien en schapen werden er geweid. Dit vee 

zorgde voor de organische mest die weer dienst deed als plantenvoeding 

op de es. Het toenmalige landbouwsysteem gebruikte dus het gehele 

zandlandschap: een gering deel voor akkerbouw en het merendeel voor 

mestproductie. De verhouding was ruwweg 1:10 (Bodems.nl). 

 

Bodem 

De bodem van Lievelde bestaat vooral uit zand. Ter plaatse van de es is dit 

niet anders. Echter is er aan de es wel iets aparts. De zandgrond heeft een 

donkerbruine kleur en dat is mede dankzij menselijk toedoen. In de Volle 

en Late Middeleeuwen (1.000-1.500 n.Chr.) maakte de landbouw alleen 

gebruik van organische bemesting. Deze bestond uit een mengsel van 

dierlijke mest en organisch materiaal, namelijk plaggen die van de woeste 

gronden werden gehaald. Deze organische plaggen werden gebruikt in de 

potstal, een verlaagde loopstal, waar het vee ’s nachts in stond. Het 

mengsel van mest en plag werd op de es gebracht. Omdat het organische 

bovengrondse materiaal op de woeste gronden hierdoor verdween, 

gingen de boeren met de organische plag ook meer zand meenemen. Zo 

werden vanaf de 13e eeuw de es ongewild opgehoogd en ontstonden de 

enkeerdgronden met een zwart of bruin plaggendek dikker dan 50 cm. 

Doordat er maar door werd gegaan met het opbrengen van organisch 

materiaal en zand, heeft de es uiteindelijk zijn vorm gekregen zo als hij 

hedendaags is, een mooie glooiende heuvel in het landschap (Bodems.nl). 

Bodemkundig gezien zijn deze enkeerdgronden het meest geschikt als 

landbouwgrond in Lievelde. Door de hoge concentratie organisch 

materiaal, is deze grond van de zandgronden het beste in staat vocht vast 

te houden. Tegenwoordig wordt de es niet of nauwelijks meer gebruikt 

voor akkerbouw. Met de hedendaagse grote machines is klei -dat veel 

vruchtbaarder is- makkelijk te bewerken en heeft dat ook meer 

rendement. De es nu vooral gebruikt voor grasland. De melkveebedrijven 

die rond de es zijn gevestigd hebben het gras hard nodig om hun koeien 

op te laten grazen en hun drijfmest op kwijt te kunnen. 

 

Figuur 31 Lievelder Es (Foto: Eljakim de Jongh) 
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In de periode 1996-2010 zijn er op de es weinig grote veranderingen 

geweest in landgebruik. De gebruikte oppervlakte voor bos is het enige 

dat gedaald is met 13%. Agrarisch gebruik, sociaal-culturele voorzieningen 

en sportterrein zijn gelijk gebleven. De overige categorieën zijn gestegen: 

spoorterrein met 10% en wegverkeersterrein met 8%.  

 

Het heideontginningen- en kampenlandschap 

Het dekzandlandschap bevindt zich ten noordwesten van Lievelde. Het 

zand is door ijskoude poolwind in het pleistoceen (2.6 miljoen tot 10.000 

jaar geleden) aangevoerd van de bodem van de Noordzee, welke in deze 

tijd geheel droog stond. De wind verspreidde het zand over een groot 

gedeelte van Nederland, zo ook over Lievelde. Doordat de wind vat had 

op het zand bleven er glooiende kleine heuvels achter, die nog steeds 

terug zijn te zien in het landschap. 

 

Nadat er rustigere tijden met een beter klimaat waren aangebroken, 

ontstond er op de hogere, schrale en droge zandgronden heide. Doordat 

de heide goed zijn gang kon gaan, verbeterde het zijn eigen bodem. De 

heide liet organisch materiaal op de bodem vallen wat vervolgens 

composteerde en zorgde voor een humusrijke bovenlaag. Slimme boeren 

kregen dit in de Late Middeleeuwen in de gaten en plagden de heide af 

om deze vervolgens te gebruiken om de grond op hun akkers te 

verbeteren. Het heidestrooisel werd ook gebruikt als droog materiaal om 

in de stallen te leggen, waarop de koeien droog konden liggen. Hierdoor is 

in de loop der tijd alle heide verdwenen en bleven schrale zandgronden 

achter . 

 

Bodem 

De bodem ter plaatse van het dekzandlandschap bestaat voornamelijk uit 

beekeerd- en veldpodzolgrond. De veldpodzolgronden zijn bodems met 

een opvallende gelaagdheid. De heideplanten en bossen die op de 

zandgronden stonden, zorgen voor een laag organisch materiaal op het 

zand. Doordat deze laag erg luchtig was kon de regen die er viel goed 

door deze laag heen spoelen en nam zodoende mineralen en organisch 

materiaal mee naar diepere lagen. Ergens in de bodem zit een 

inspoelingslaag. Dit is een hardere zandlaag waar mineralen en humus 

niet gemakkelijk doorheen kunnen komen en achterblijven. De laag die 

boven de inspoelingslaag zit kleurt grijs doordat alle voedingsstoffen daar 

uit verdwijnen. Hierdoor ontstaan verschillende gekleurde lagen. Op 

figuur 32 is deze gelaagdheid mooi te zien (Geologievannederland.nl). 

 “Kijk je hebt hier ook heel slechte zandgrond die 

eigenlijk voor exploitatie toch niet geweldig is of waar 

je heel veel aan toe moet voegen in de bodem om 

daar gewassen te krijgen. Dat was bijvoorbeeld rond 

die Koolmansdijk. Dat hebben ze afgegraven en 

teruggebracht naar een oorspronkelijke zandstructuur 

waar nog heel veel verborgen rasjes en grasjes en 

weet ik veel wat in zitten. Dat dat terugkomt en dat je 

daar een nat gebied van maakt met orchideeën 

bijvoorbeeld; ja, dat is natuurlijk geweldig! Dat is dan 

een tegenwicht voor megastallen en dergelijke.” 

Ria Olijslager 
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De beekeerdgronden bevinden zich veelal ten westen van Lievelde. Deze 

grond is ontstaan doordat er rivieren langs of door het gebied liepen die 

ten tijde van overstroming klei en leem hebben achtergelaten op de 

lagere delen. Deze afzettingen hebben een groot verschil gemaakt voor 

het landgebruik. Op deze gronden zijn door de natte omstandigheden 

veelal elzenbossen ontstaan. Op sommige stukken zijn deze in de huidige 

situatie nog steeds te vinden. Doordat klei en leem afgezet zijn op zand 

waren deze gronden vaak nat en daardoor moeilijk te bewerken voor de 

boeren. De grond heeft daardoor wel een goede vochtafgifte in de zomer. 

Tegenwoordig kan de grond met het zware materiaal natuurlijk prima 

bewerkt worden en dit maakt van de beekeerdgronden een redelijk 

goede grond voor akkerbouw (Goedbodembeheer.nl en Natuurkennis.nl). 

 

 
De gebruiksmogelijkheden voor landbouw zijn op de beekeerdgronden 

een stuk beter dan op de veldpodzolgronden. Het gebied is voornamelijk 

agrarisch in gebruik. Recente ontwikkelingen (1996-2010) zijn de toename 

van open nat natuurlijk terrein en het verdwijnen van de glastuinbouw en 

woonterrein. 

 

  

Figuur 33 Maïsteelt op heideontginningen- en kampenlandschap (Foto: Eljakim de Jongh) 

Figuur 32 Gelaagdheid podzolgrond (Bron: Geologievannederland.nl) 
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Het plateau- en terrassenlandschap 

Het plateau- en terrassenlandschap bevindt zich aan de oost- en 

noordoostzijde van Lievelde. Dit gebied onderscheidt zich niet zozeer op 

het gebied van de bodem, want dat bestaat net als het dekzandlandschap 

voornamelijk uit veldpodzolgronden en beekeerdgronden, maar meer op 

het gebied van geomorfologie. Geomorfologie is de wetenschap die de 

landschapsvormende processen bij het ontstaan van het landschap 

bestudeert. Geomorfologisch gezien is dit landschap wel degelijk anders 

dan het dekzandlandschap, het bestaat namelijk uit droge dalen. Droge 

dalen zijn gevormd door smeltwater in de vroegere ijstijd. In de winter 

was de grond tot wel 10 meter diep bevroren. In de zomer ontdooide de 

bovenste 2-2,5 meter, waardoor een papperige natte massa ontstond. 

Het water kon namelijk niet door de bevroren ondergrond wegtrekken. 

Door de grote druk van het ijs is een plateau-achtig grondlichaam voor het 

ijs ontstaan. Dit is hedendaags nog steeds herkenbaar en wordt het Oost 

Nederlands Plateau genoemd. Het smelt- en regenwater stroomde 

bergafwaarts van het plateau af en nam een hele hoop materiaal met zich 

mee, waardoor diepe geulen ontstonden.  

 

 

 

Toen er een ander klimaat was ontstaan bleven de geulen en dalen 

zichtbaar. Er stroomde echter geen water meer doorheen, omdat dit 

gewoon in de bodem wegzakte. Hierdoor kwamen de dalen droog te 

staan en dit is ook waar de benaming vandaan komt. Ook komen er in dit 

landschap grondmorenes voor. Dit zijn zeer harde lagen van leem en fijn 

en grof gesteente, veroorzaakt door de enorme druk die het landijs op de 

bodem heeft uitgeoefend. Dit zogenaamde keileem is bijna 

ondoordringbaar voor water. Op de plekken waar dit voorkomt heerst 

daarom ook vaak een nat milieu. Op deze stukken komen vaak 

elzenbroekbosjes voor (Geologievannederland.nl). 

 

 
 

De droge dalen die in Lievelde voorkomen zijn maar kleine exemplaren, 

met een hoogteverschil tot een halve meter. Op de Veluwe komen droge 

dalen voor met een hoogteverschil tot wel 10 meter. De droge dalen zijn 

in het landschap van Lievelde haast niet meer terug te vinden. Door 

agrarische activiteiten zijn ze vervaagd. Het landgebruik is net als het 

kampen- en heideontginningenlandschap, en de rest van Lievelde, 

“Als ik iets zou willen veranderen, dan zou ik al die 

fabrieksterreinen wel achter de bomen willen zetten. 

Hier tegenover was vroeger gewoon weiland en daar 

is een groenstrook beloofd van 10 meter met bomen 

en alles in de bestemmingsplan-wijziging. Maar als er 

dan gebouwd wordt, dan komt dat er niet, want die 

bedrijven willen juist aan de weg liggen in het zicht 

van alle mensen.” 

Clemens Weenink 

 “Grote megastallen kijkt niet mooi in het landschap. 

Oude boerderijen is typisch voor de streek en moeten 

behouden blijven. Misschien moeten de kleine boeren 

beschermd worden. Ze worden bijna gedwongen om 

groter en groter te worden. Dat is jammer dat het zo 

groot wordt. Het gaat ten koste van het landschap. 

Stallen moeten zo goedkoop mogelijk. Vroeger was er 

oog voor detail.” 

Oldrick Weenink 
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voornamelijk weide- en hooiland. Ook wordt er nog wel maïs verbouwd, 

dit moet echter als wisselteelt worden toegepast. De maïs heeft een 

bijzonder nadelig effect op de toch al arme zandgronden en put deze 

volledig uit.  

 
 

In de periode 1996-2010 zijn er op het plateau de volgende veranderingen 

geweest in landgebruik. Opvallend is dat er in 1996 nog glastuinbouw 

aanwezig is (bijna 5 ha), welke in 2010 volledig is verdwenen. Verder valt 

op dat de meeste categorieën nagenoeg gelijk gebleven zijn in 

oppervlakte. Uitzonderingen zijn bos, dat met 10% is gestegen, sociaal-

culturele voorzieningen, die met 65% zijn gestegen en het oppervlakte 

aan binnenwater dat met 31% is afgenomen. 

 

 
 

  

Figuur 34 Grasvelden aan de Gasteveldsdijk (Foto: Eljakim de Jongh) 

“De agrariërs worden steeds minder. Als je in het 

buitengebied kijkt dan is het totaal veranderd. Er 

wonen veel meer burgermensen dan boeren. De grond 

is van de boeren maar het beeld is van ons allemaal 

daar mogen we ook over meedenken.” 

Carel ten Have 
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Het stuwwallenlandschap 

Ook dit hoofdlandschap onderscheidt zich niet op basis van 

bodemgebruik maar op dat van geomorfologie. Het stuwwallenlandschap 

is onderdeel van het Oost Nederlands Plateau. Dit plateau is een door 

landijs opgestuwde verhoging in het landschap. Doordat het ijs veel druk 

op de ondergrond uitoefende en zich steeds verder vooruit verplaatste, 

duwde het veel materiaal voor zich uit. Het materiaal wat het landijs voor 

zich uitduwde was bevroren en brak daardoor in stukken, die als een 

soort lamellen over elkaar kwamen te liggen. Al deze lamellen hadden een 

andere samenstelling. Hierdoor komen er in dit plateau bijzondere oude 

lagen aan het oppervlak. De bekendste daarvan is wel de kalksteengroeve 

bij Ratum (Winterswijk). Op figuur 35 is te zien dat het Lievelds 

stuwwallenlandschap aangesloten is bij een zeer groot landschap 

(Jongmans, 2012).  

 

In de periode 1996-2010 zijn er in het stuwwallenlandschap weinig 

veranderingen geweest in landgebruik. Het gebied is voornamelijk 

agrarisch in gebruik. 

 
 

 

 

 

 

  

Figuur 35 Ligging Oost Nederlands Plateau omstreeks 1200 (Bron: Driessen, 2000) 
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Verschillen in landgebruik tussen de hoofdlandschappen 

In tabel 2 wordt voor het jaar 2015 per hoofdlandschap het landgebruik in  

percentages getoond. Verschillen met het totaal van Lievelde worden 

geduid met rood voor een negatief verschil en met groen voor een 

positief verschil. 

 
Tabel 2 Landgebruik per hoofdlandschap in % 

 Stuwwal Es Plateau Heide 

kampen 

Totaal 

Gras 43 35 43 53 48 

Maïs 17 15 14 16 15 

Aardappel 5 0 5 2 3 

Overig 

agrarisch 

18 9 17 20 18 

Bos en 

natuur 

5 0 14 4 7 

 

Hierin vallen de volgende dingen op: het heideontginningen-

/kampenlandschap heeft relatief meer grasland ten opzichte van de 

overige hoofdlandschappen; Aardappelteelt gebeurt voornamelijk op de 

stuwwal en het plateau; Op de es is het overig agrarisch gebruik een stuk 

minder ten opzichte van de rest; Bos en natuur bevinden zich 

voornamelijk op het plateau. 

 

In de periode 2010-2015 is de maïsteelt afgenomen met 26% en het 

grasland is toegenomen met 5%. Waarschijnlijk zijn de agrariërs minder 

maïs gaan verbouwen ten gunste van grasland in verband met Europese 

regelgeving. Het grasland wordt gebruikt om mest uit te rijden. Hoe meer 

grasland, hoe minder mest men hoeft af te voeren, waardoor kosten 

worden bespaard. Verder valt op dat in dezelfde periode het gebruikte 

land ten behoeve van aardappelteelt bijna is verdubbeld (van 30 naar 54 

hectare). Dit komt door de goede opbrengstprijzen van aardappels, 

waardoor telers in staat zijn om los land te huren. Bijkomend voordeel 

daarvan is dat door het rouleren van percelen de ziektedruk afneemt (een 

risico van aardappelteelt op steeds hetzelfde perceel). 

 

Te verwachten ontwikkelingen 

Schaalvergroting in het agrarisch gebied speelt een belangrijke rol in de 

recente tijd (denk onder andere aan de ruilverkaveling) en zal dit in de 

toekomst blijven doen. In de voor Lievelde veel voorkomende 

melkveehouderij geldt dat in het bijzonder. De landelijke trend van immer 

groter wordende bedrijven, waarbij tussen 2010 en 2015 het aantal 

koeien per bedrijf toenam van 75 naar ruim 88 (+17%), is ook in de Oost 

Gelre zichtbaar: een toename van 68 in 2010 naar 83 koeien per bedrijf in 

2015 (+22%) (CBS.nl). 

 

In 2015 nam de melkproductie met 6% toe, terwijl de prijs voor melk een 

kleine 18% daalde. Daardoor zal er waarschijnlijk druk blijven op 

melkveehouders om kostenreductie na te streven. Schaalvergroting kan 

daar onderdeel van zijn. Voor Lievelde betekent dit dat het kenmerkende 

kleinschalige landschap onder druk blijft staan. Hier ligt een opgave voor 

alle betrokkenen. Dit wordt op gemeenteniveau door de gemeente Oost 

Gelre onderkend, door in haar toekomstvisie 2020 op te nemen dat er 

vanuit rentmeesterschap bewustwording van het bestaande 

cultuurlandschap wordt gestimuleerd. Daarnaast wordt de agrarische 

sector aangewezen als economische drager (Gemeente Oost Gelre, 

Toekomstvisie 2020). 
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Op korte afstand van elkaar (aan de Gasteveldsdijk) zijn voorbeelden van 

verschillende wijzen waarop wordt omgegaan met schaalvergroting. Zo is 

er een vergunning voor een stal met 1.200 vleeskalveren aangevraagd en 

toegekend door de gemeente op nummer 8. De buurman op nummer 6 

kiest een andere weg en heeft een biologisch bedrijf, waar bewust niet 

wordt gekozen voor grotere schaal. 

 

De schaalvergroting zou ook pas op de plaats kunnen maken, is de mening 

van Jos de Molder (Coördinator Groen Goed). Veel melkveehouders zullen 

door de dramatische melkprijs afwachten hoe de zaken zich zullen 

ontwikkelen. Daarbij speelt ook de beperking in grondoppervlakte, in 

combinatie met het mest afzetten en de steeds strengere regels 

daaromtrent. 

 

 
 

 “Er is een midden tussen datgene wat uitbreiding kan 

zijn, datgene wat je graag wilt om economisch te 

blijven leven en datgeen wat misschien de nostalgie is 

van je voorouders daar moet je een mix van hebben.” 

Ria Olijslager 

 “Ik pleit voor het kleinschalige landschap met de 

familiebedrijven en niet al te veel wat ik maar noem 

industrialisatie. Wat dat betreft zou ik zijn voor meer 

biologisch boeren maar goed dat wil ook niet iedereen 

dat is een keuze die je maakt. Ook vergt het veel 

lichamelijk werk van de landbouwer, vergeet dat niet.” 

Ria Olijslager 
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 André te Brake over schaalvergroting: 

“Je ziet dat niet alleen in de verkaveling maar je ziet 

dat hier ook in de infrastructuur. Deze is niet 

gebaseerd op de bestaande bedrijfsvoering; het 

verkeer, het gewicht en de omvang van de machines. 

Je ziet dan toch dat wegen die van origine smal en 

klein waren dat die opgerekt worden, dat er grasbeton 

stenen naast komen, dat er nog een kabels en 

leidingen aangelegd worden. Daarmee worden ook de 

echte hele basale groenstructuren in het landschap 

aangetast.” 

Carel ten Have vult aan: 

 “Dat is knellend momenteel. Het loopt vast want die 

machines worden steeds groter. De bomen zijn de 

laatste jaren veel meer in de verdrukking gekomen dus 

die vitaliteit gaat sterk achteruit. Dan moeten er 

straks grote keuzes gemaakt worden. Geven we 

landbouw de voorrang of proberen we het 

karakteristieke van het landschap te handhaven.” 
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“Die verkaveling dat kun je niet tegenhouden en dat 

moet ook niet tegengehouden worden. Daar ben ik 

zelf te veel boer voor, maar het kan eigenlijk ook met 

een kleine moeite zo gedaan worden, dat de natuur en 

de boeren beiden tot hun recht komen. Als het alleen 

maar van de boeren hun kant bekeken wordt dat gaat 

het alleen maar om verdiensten. En dat is het grote 

verschil met wat mijn vader vertelde: vroeger was hier 

een flinke boer op stand iemand met 7 koeien. En dat 

bedrijf was rond! En toen kwam de kunstmest en toen 

leerden de boeren en de hele gemeenschap: ‘Als 10 

koeien zoveel winst is, dan moet 20 toch meer winst 

wezen.’ En het werd maar meer, en maar groter… Er 

komt geen eind aan. En dan krijg je schaalvergroting, 

tot er op het laatst maar één overblijft. Dan houdt het 

pas op.” 

Gerard Weenink 
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Recreatie 

Door de Gemeente Oost Gelre is het rijksmonument de Engelse Schans 

opgenomen in haar logo. Visie van de gemeente is het cultuurhistorisch 

erfgoed "tot leven te wekken" (Gemeente Oost Gelre, Toekomstvisie 

2020). Daar wordt onder meer invulling aan gegeven door de Engelse 

Schans zichtbaar te maken (Gemeente Oost Gelre, Programmabegroting 

2016). Plannen daarvoor zoeken aansluiting bij het grotere gebied de 

Besselinkschans. In de genoemde plannen zal de Engelse Schans geschikt 

gemaakt worden voor kleinschalige evenementen, waar in de omgeving 

grotere evenementen plaatsvinden, bijv. de Zwarte Cross (Gemeente Oost 

Gelre, Structuurvisie Besselinkschans). 

 

Bevolkingsontwikkeling 

Lievelde kent een teruglopend aantal inwoners. In de afgelopen vier jaar 

is de bevolking met ruim 3% afgenomen. Tegelijkertijd verschuift de 

gemiddelde leeftijd naar de hogere leeftijdsgroepen (CBS.nl) 

 

In de Strategie Gemeente Oost Gelre wordt onderkend dat met name de 

kernen Zieuwent en Lievelde te maken zullen krijgen met krimp en 

vergrijzing, naar verwachting vanaf 2016 met toenemende snelheid 

(Gemeente Oost Gelre, Strategie).  

Primair heeft deze ontwikkeling geen directe invloed op het landschap. 

Wel leidt deze ontwikkeling, in samenhang met de eerder besproken 

schaalvergroting, tot beweging in het gebruik van het land. Tegelijkertijd 

worden huishoudens kleiner en zijn er meer alleenstaanden. Ergens zal 

het woningaanbod de woningvraag moeten ontmoeten. 

  

Figuur 36 Bevolkingsontwikkeling Lievelde (Bron: CBS.nl) 
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7. Natuurwaarden Lievelde en 

omgeving 
 

In Lievelde en omgeving is bijzondere natuur te vinden. Koolmansdijk, het 

Lievelder Veld en het bos dat in de omgeving te vinden is, zijn van grote 

waarde voor bijzondere plant- en diersoorten. Ook de agrarische 

gebieden en de erven van boerderijen leveren een belangrijke bijdrage 

voor de natuur. Verschillende gebieden in de omgeving van Lievelde 

spelen elk op hun eigen wijze een rol voor de natuur. Maar hoe dan 

precies? En welke soorten zijn nu zo bijzonder? Deze vragen worden in dit 

hoofdstuk beantwoord. 

 

Natuurgebieden 

 

Koolmansdijk 

In het uiterste westen ligt een van oudsher laaggelegen gebied, 

Koolmansdijk geheten. Dit natuurgebied ligt op de overgang van het 

hooggelegen Lievelder Veld en laaggelegen Lievelder Broek. Er lopen 

enkele beken, waaronder de Lievelder Beek, in dood. Het 56 hectare grote 

natuurgebied, dat in de jaren 1945-1998 door Staatsbosbeheer (SBB) 

werd aangekocht, is in de jaren 2002-2003 omgevormd tot een van de 

grootste blauwgraslanden van Nederland waar kalkrijke kwel aan de 

oppervlakte komt. SBB heeft de bovengrond reliëfvolgend afgegraven, 

sloten gedempt of verondiept en het nabijgelegen pompstation gesloten. 

Hierdoor is de grondwaterstand 10-15 cm gestegen. Ook is er op enkele 

percelen maaisel van het nabijgelegen reservaat Nijkampsheide 

aangebracht. De vegetatie heeft zich binnen vijf jaar spectaculair 

ontwikkeld. Veel van de kwetsbare soorten die er vroeger voorkwamen 

zijn teruggekomen (Jansen, 2008).  

 
Figuur 38 Overzichtsfoto Koolmansdijk (Foto: Sjoerd Huijbregts) 

Lievelder Veld 

Na de ontginning en ruilverkaveling resteerde aan het einde van de 

Tweede Wereldoorlog, op een enkele snipper na, niet veel natuur meer in 

en rond Lievelde. Sinds begin jaren 70 is men in de omgeving van Lievelde 

bezig met natuurherstel; in het kader daarvan is ook de heide nabij 

Lievelde (het Lievelder Veld) uitgebreid. Inmiddels is het gebied in beheer 

bij Staatsbosbeheer. Het kan worden omschreven als natte heide met 

opslag van bos en bosranden. Er zijn kleine glooiingen te zien in het 

landschap met reliëfverschillen van zo'n 3 meter. Het gebied is de 

oorsprong van een beekje: de Lievelder Beek. In de winter van 2001-2002 

is een nabije maïsakker toegevoegd aan het heidegebied en geplagd om 

het geschikt te maken voor de bijzondere heidevegetatie die juist op arme 

gronden goed groeit (Giesen, 2005). In het gebied kwelt mineraalarm 

Figuur 37 Het aantal Rode Lijstsoorten in Koolmansdijk in 1955 (vóór de sterke 
verdroging), 1980 (verdroogde toestand) en 2007 (na uitvoering van herstelmaatregelen, 
verdroging aanzienlijk verminderd) (Bron: Jansen, 2008) 
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water op en blijft regelmatig regenwater staan. Hierdoor is het gebied een 

groot deel van het jaar nat en kan zich er specifieke natte heidevegetatie 

vestigen, zoals dophei en kleine zonnedauw. De natte omgeving is ook 

zeer geschikt voor dieren. Amfibieën, zoals poel- en heidekikkers en 

vogels, zoals de watersnip, kunnen zich thuis voelen in het gebied. 

 

 
Figuur 39 Overzichtsfoto Lievelder Veld (Foto: Sjoerd Huijbregts) 

Bos nabij de Engelse Schans 

Ten zuidoosten van Lievelde treft men ter plaatse van de Engelse Schans 

bebossing aan. Over de historie en het ontstaan van dit bos is vrijwel niets 

beschreven in de literatuur. Over de naamgeving is ook weinig bekend; op 

een enkele kaart is de benaming Pothofbos terug te vinden. Nader 

onderzoek bij de bevolking leverde geen verklaring op voor deze naam. 

Het heeft er dan ook alle schijn van dat het huidige bos ontstaan is uit 

meerdere los aangeplante (kleine) bossen. Het bos maakt onderdeel uit 

van recreatiegebied Besselinkschans, dat door de provincie is aangewezen 

als Ecologische Hoofdstructuur (EHS) natuur. De gemeente Oost Gelre 

heeft een visie opgesteld voor dit gebied. In deze visie is aangegeven dat 

het gewenst is om zowel de natuur te ontwikkelen als ruimte te geven 

aan recreatie (Gemeente Oost Gelre, 2016). 

 

 
 

De Besselinkschans is landschappelijk uniek voor de Achterhoek. Een 

terrasrand doorkruist het gebied en scheidt daarmee het tertiaire Oost 

Nederlands Plateau van het Pleistocene Laaglandgebied. Binnen dit 

gebied komen hoogteverschillen van meer dan 10 meter voor. Het gebied 

bestaat uit bosgebied op de hoger gelegen delen en voornamelijk 

agrarisch grondgebruik en weiland op de lager gelegen delen (Gemeente 

Oost Gelre, 2016). De bossen op de hoger gelegen delen vallen binnen het 

onderzoeksgebied, de lager gelegen delen vallen hier buiten. 

De aanwezigheid van zowel bos als open water maakt het gebied 

aantrekkelijk voor diverse dieren, zoals verschillende broedvogels, 

reptielen, amfibieën en zoogdieren (Samenwerkingsverband Bureau 

Niche, Bureau Hemmen en Schokland, 2007) 

  

“Ik vind gewoon: daar waar het mogelijk is, een 

bomenrij, daar een houtwal van te maken, zodat 

bomen beschermd zijn. Daar waar bomen grenzen aan 

percelen waar vlak langs opgewerkt wordt, dat daar 

ook een buffer langs komt. Je kunt eigenlijk met heel 

kleine ingrepen, door her en der een houtwal te 

maken, kun je het landschap zoveel aantrekkelijker 

maken en ook verduurzamen.” 

Carel ten Have 



 

 Landschapsbiografie Lievelde| Pagina 58 

 
 

Rode Lijst 

In het onderzoek naar het voorkomen van flora en fauna in Lievelde, en 

de verspreiding daarvan, is in de tekst van dit hoofdstuk alleen uitgegaan 

van de soorten die behoren tot de Rode Lijst groepen 'ernstig bedreigd' 

en 'bedreigd' (Soortenbescherming.nl, 2016).  

Voor de andere op de Rode Lijst voorkomende soorten die zijn ingedeeld 

in de groepen 'gevoelig' en 'kwetsbaar' wordt verwezen naar de bijlage. 

Elke soortgroep heeft zijn eigen specifieke definitie. De door ons 

gebruikte definitie is hieronder weergegeven. 

 
Tabel 3 Toelichting betekenis definities van soortgroepen op de Rode Lijst 

 

Flora  

Alleen in de natuurgebieden Koolmansdijk en Lievelder Veld komen 

plantensoorten die voor die vermeld staan op de Rode Lijst 2016 (Floron, 

2012). De reden dat er zoveel Rode Lijstsoorten voorkomen is dat zowel 

kalkrijk grondwater met een hoge intensiteit als kwel aan de oppervlakte 

komt. Deze zogenaamde blauwgraslanden herbergen tal van Rode 

Lijstsoorten. Hieronder staan alleen de soorten aan die gerekend kunnen 

worden tot de categorieën 'bedreigd' of 'ernstig bedreigd’:  

 Armbloemige waterbies 

 Blonde zegge 

 Draadgentiaan 

 Grote wolfsklauw 

 Welriekende nachtorchis 

  

Ernstig bedreigd Soorten die zeer sterk zijn afgenomen en nu zeer zeldzaam zijn 

Bedreigd Soorten die sterk zijn afgenomen en nu zeldzaam tot zeer 

zeldzaam zijn en soorten die zeer sterk zijn afgenomen en nu 

zeldzaam zijn 

Kwetsbaar Soorten die matig zijn afgenomen en nu vrij tot zeer zeldzaam zijn 
en soorten die sterk tot zeer sterk zijn afgenomen en nu vrij 
zeldzaam zijn 

Gevoelig Soorten die stabiel zijn of toegenomen, maar zeer zeldzaam zijn 

en soorten die sterk tot zeer sterk zijn afgenomen, maar nog 

algemeen zijn. 

Figuur 40 Overzichtsfoto recreatiegebied Besselinkschans (Foto: Besselinkschans.nl) 
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Armbloemige waterbies  
Figuur 41 Armbloemige waterbies 
(Foto: Biopix.nl) 

 

Figuur 42 Voorkomen armbloemige 
waterbies in Lievelde 
 

 

 

Bodem: Natte, matig voedselarme, niet bemeste, zoete tot brakke, 

kalkrijke grond (zand, leem en veen). 

Groeiplaats: Zonnige, open plaatsen. Zeeduinen (duinvalleien, langs 

duinpaden, afgeplagde plekken en binnenduingrasland), aan de hoge 

rand van schorren, moerassen (laagveenmoeras en veentjes in bron- 

en kwelgebieden, kalkmoerassen) en waterkanten (bijv. op de oevers 

van geschoonde greppels).  

Voorkomen in Nederland: Zeldzaam in de duinen op de 

Waddeneilanden, op Voorne, Goeree en Schouwen en in Zeeuws 

Vlaanderen en zeer zeldzaam in het westen, oosten en midden van het 

land. 

Voorkomen in Lievelde: Koolmansdijk. 

Kansen in Lievelde: Bij handhaven huidig beheer blijvend in 

Koolmansdijk. (NDFF, 2016) 

 

Blonde zegge  

 
Figuur 43 Blonde zegge (Foto: 
Biopix.nl) 

 
Figuur 44 Voorkomen Blonde zegge in Lievelde 
 

 

  

 

Bodem: Natte, matig voedselarme, onbemeste, compacte, zwak zure 

grond (leem, laagveen, venig zand, zandige klei, potklei of schelpkalk). 

Groeiplaats: Zonnige plaatsen. Grasland (hooiland, 

polderboezemhooiland en blauwgrasland), terreininsnijdingen en 

heide (niet te dicht begroeide plekken). 

Voorkomen in Nederland: Zeldzaam in het oosten en midden van het 

land en in laagveengebieden. 

Voorkomen in Lievelde: Koolmansdijk en Lievelder Veld. 

Kansen in Lievelde: Bij huidig waterbeheer en blijvende verschraling 

blijvend. (NDFF, 2016) 
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Draadgentiaan  
 
Figuur 45 Draadgentiaan (Bron: 
Wikipedia.nl) 

 

 
Figuur 46 Voorkomen draadgentiaan in Lievelde 
     

 
 

Bodem: Vochtige tot natte, 's zomers droogvallende, matig 

voedselarme, zwak zure en soms zilte grond (lemige of venige 

zandgrond). 

Groeiplaats: Zonnige, open plaatsen. Heide (langs en op paadjes, 

venoevers en drooggevallen vennen), duinen (langs duinmeertjes, 

overgangen tussen schor en duin en drooggevallen plekken), in 

wagensporen, ijsbaantjes, afgravingen (leem- en zandgroeven) en 

waterkanten (o.a. in en langs verse greppels). 

Voorkomen in Nederland: Zeer zeldzaam op Terschelling, in Twente, in 

Gelderland, in de Kempen en in Zeeland. 

Voorkomen in Lievelde: Koolmansdijk. 

Kansen in Lievelde: Draadgentiaan is een pionierssoort, dus alleen te 

handhaven bij voldoende open vegetatie in matig voedselarme, 

vochtige grond. (NDFF, 2016) 

 

 

 

Grote wolfsklauw  
 
Figuur 47 Grote wolfsklauw (Foto: Piet 
Bremer) 

 

 
Figuur 48 Voorkomen grote wolfsklauw in 
Lievelde 

 
 

Bodem: Vrij droge, voedselarme, zure, vaak enigszins gestoorde 

zandgrond en op stenige plaatsen. 

Groeiplaats: Zonnige, soms licht beschaduwde plaatsen. Heide, bossen 

(naaldbossen, met name lichte dennenbossen, loofbossen, met name 

eiken-berkenbossen) in karrensporen, noordhellingen in 

stuifzandgebieden (open grazige heide met ijl groeiende Grove 

dennen), zandwallen en soms in schrale bermen en afgravingen. 

Voorkomen in Nederland: Zeldzaam op de zandgronden in het 

noordoosten en midden van het land. Zeer zeldzaam in Noord-

Brabant, in het zuidoosten, in het rivierengebied en op Terschelling en 

Schiermonnikoog. 

Voorkomen in Lievelde: Lievelder Veld, op hogere, drogere delen. 

Kansen in Lievelde: Soort heeft drogere omstandigheden nodig dan 

andere Rode Lijstsoorten. (NDFF, 2016) 
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Welriekende nachtorchis  
 
Figuur 49 Welriekende 
nachtorchis (Foto: Maria Lauran) 

 

 
Figuur 50 Voorkomen welriekende nachtorchis 
in Lievelde 

 
 

Bodem: Vochtige tot vrij natte, matig voedselarme, niet bemeste, 

humusrijke, zwak zure tot kalkhoudende grond. Ook in zwak brak 

milieu (zand, leem, veen en mergel). 

Groeiplaats: Zonnige tot half beschaduwde plaatsen. Heide (grazige 

plaatsen), grasland (blauwgrasland, schraal grasland, grasland op 

hoogveen en kalkgrasland), bermen, langs spoorwegen (spoorbermen), 

soms in bossen (open plaatsen), bosranden, struwelen, zeeduinen 

(duinvalleien) en waterkanten en moerassen. 

Voorkomen in Nederland: Zeldzaam op de Waddeneilanden, in de 

duinen van noordelijk Noord-Holland, in het oosten van het land en in 

laagveengebieden. Elders zeer zeldzaam.  

Voorkomen in Lievelde: Koolmansdijk.  

Kansen in Lievelde: Het natuurgebied Koolmansdijk is nog steeds in 

ontwikkeling. Het aantal orchideeën neemt nog steeds toe. De kansen 

zijn ook voor de Welriekende nachtorchis, mits het huidige 

waterbeheer (water niet meer wegpompen onder het natuurgebied) 

voortgezet wordt, gunstig. (NDFF, 2016) 

 

  

“Er zijn ook best wel kansen denk ik; uiteindelijk gaat het erom, dat 

de landschapselementen ook voor de boer en de bedrijfsvoering iets 

opleveren. Dat was in feite ook de reden dat die 

landschapselementen vroeger ook veelvuldig voorkwamen, want die 

hadden economisch nut. Dus op de een of andere manier moeten die 

landschapselementen voor een eigenaar ook iets opleveren. Als hij de 

balans opmaakt en hij ziet dat een landschapselement niks oplevert 

en misschien alleen maar geld kost en hij moet daar zijn boterham 

verdienen, ja dan is het heel lastig om te motiveren dat hij daar 

energie en geld en tijd in steekt. Op de een of andere manier moeten 

we maatschappelijk daarvoor ook belonen. Nou, en als dat gebeurt; 

als hij dus de afweging kan maken: Ja, dat landschapselement brengt 

mij eigenlijk veel meer op dan die strook maïs die daar op staat’ (en 

dat is volgens mij al heel snel) dan zou dat het wel ten goede kunnen 

keren. Er zijn natuurlijk altijd in de percelen ook stukken die minder 

opbrengen, die in de schaduw liggen, die in een nat stuk liggen of 

waar de ondergrond een storende laag heeft; waar hij volgens mij 

best wel een nieuw landschapselement zou kunnen aanbrengen. 

Dus er zal uiteindelijk wel iets veranderen in het karakter van het 

landschap, maar het groene en de schaal zal wel weer ten goede 

kunnen keren.” 

André te Brake 
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Kansen – bedreigingen 

Uit bovenstaande beschrijvingen blijkt dat veel bedreigde soorten baat 

hebben bij natte omstandigheden. Tijdens de veldbezoeken die in april, 

mei en juni 2016 gebracht zijn aan het gebied, is opgevallen dat met name 

in de maanden april en mei het op sommige plekken erg droog was, 

vooral in het westelijk deel van het Lievelder Veld. Wij adviseren om de 

hydrologische omstandigheden goed in de gaten te houden en waar nodig 

te optimaliseren, zodat het water langer in het gebied vastgehouden kan 

worden waardoor de bodem niet teveel uitdroogt en een plantensoort als 

Blonde zegge niet zal verdwijnen.  

 

Fauna 

 

Zoogdieren 

In de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) staan geen 

waarnemingen van soorten die in de Rode Lijst voor Zoogdieren staan 

vermeld als (ernstig) bedreigd, gevoelig of kwetsbaar. Mogelijk dat die er 

wel zijn maar daar zijn geen gegevens van bekend. Zoogdierensoorten die 

voorkomen zijn soorten als verschillende vleermuizen, ree, vos, haas, 

eekhoorn en bunzing. 

 

Bij de vleermuizen komen alleen de algemene soorten voor als de gewone 

grootoorvleermuis en de gewone dwergvleermuis. Er zijn van de 

afgelopen 5 jaar geen gegevens bekend over vleermuizen met een Rode 

Lijst status. In het verleden zijn er in Lievelde wel waarnemingen gedaan 

van de rosse vleermuis, welke een Rode Lijstsoort is.  

 

Vleermuizen hebben de hoogste beschermingsstatus. Als er gewerkt gaat 

worden op plaatsen waar mogelijk vleermuizen aanwezig kunnen zijn dan 

moet er een vrijstelling of ontheffing voor de werkzaamheden worden 

aangevraagd. Om een vrijstelling of ontheffing aan te vragen moet altijd 

een uitgebreide toets worden gedaan (zie bijlage 2). Daarnaast dient er 

gewerkt te worden volgens het vleermuizenprotocol. Het 

vleermuizenprotocol schrijft voor hoe er moet worden omgegaan met 

vleermuizen bij ruimtelijke ingrepen. 
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Vogels  

Met name soorten als de watersnip en de kwartelkoning stellen hoge 

eisen aan het terrein.  

 

De watersnip treft men meestal aan in natte open terreinen. Dit is de 

plaats waar ze hun voedsel vinden. Doordat de grond nat en zacht is kan 

de watersnip zijn voedsel vinden. Een hoge grondwaterstand is dus een 

vereiste. Door een hoge grondwaterstand wordt het bodemleven 

gedwongen naar boven te gaan, hierdoor wordt het voedsel in de zachte 

bovenlaag bereikbaar voor de watersnip. 

 

De kwartelkoning is een soort van grootschalige kruidenrijke en deels 

natte graslanden of moerassen die zeer extensief worden beheerd. Hij 

komt in Nederland alleen in de zomer voor, en komt hier alleen om te 

broeden. 

 

Een volledig overzicht van alle in het gebied voorkomende bedreigde, 

kwetsbare en gevoelige vogelsoorten is te vinden in Bijlage 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Watersnip 

 
Figuur 51 Watersnip (Bron: 
Vogelbescherming.nl) 

 

 
Figuur 52 Voorkomen watersnip in Lievelde 
 

 

 
 

Leefgebied en broedplaats: Natte open terreinen met jaarrond een 

hoge grondwaterstand die net onder het maaiveld staat. 

Voedsel: Allerlei kleine bodemdiertjes 

Voorkomen in Nederland: Komt in heel Nederland voor. Het aantal 

broedparen gaat hard achteruit. Dit komt vooral door het intensieve 

agrarisch gebruik van landbouwgronden en de ontwatering van deze 

gronden. (Vogelbescherming Nederland, 2016)  

Voorkomen in Lievelde: Alleen in Koolmansdijk wordt de watersnip elk 

jaar waargenomen. In het Lievelder Veld is de watersnip alleen in 2014 

waargenomen. 

Kansen in Lievelde: Grootschalige natte gebieden realiseren met 

jaarrond een hoge grondwaterstand net onder het maaiveld. 

Daarnaast realisatie van brede en natte en modderige 

natuurvriendelijke oevers langs slootkanten die het jaarrond nat zijn. 

(NDFF, 2016) 
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Kwartelkoning 

 
Figuur 53 Kwartelkoning (Bron: 
Vogelbescherming.nl) 

 

 
Figuur 54 Voorkomen kwartelkoning in 
Lievelde 

 
 

 
 

Leefgebied en broedplaats: Kruidenrijke en deels natte graslanden of 

moerassen die zeer extensief worden beheerd. 

Voedsel: Insecten, slakken en zaden van planten. 

Voorkomen in Nederland: Jaarlijks 100 tot 300 broedparen in oost 

Groningen en het rivierengebied (Biesbosch) Dit waren in de jaren 60 

nog 500 tot 1000 broedparen. (Vogelbescherming Nederland, 2016)  

Voorkomen in Lievelde: Koolmansdijk. 

Kansen in Lievelde: Inrichting en ontwikkeling grenzend aan, of in de 

buurt van de Lievelder Beek van grootschalige natte natuurvriendelijke 

oevers die overgaan in extensief beheerd kruidenrijke grasland en 

vochtig hooiland. Belangrijk hierbij is dat maaidata van de hooilanden 

worden verlegd in overleg met de pachter. Het is aanbevolen 1 keer 

per jaar te maaien waarbij er niet voor 1 juli gemaaid wordt. Na 

maaien dient het maaisel te worden afgevoerd. Ook de patrijs die 

sporadisch in het gebied voorkomt zal hier van profiteren. (NDFF, 

2016) 

 

Insecten 

In de databank van de NDFF staan tevens waarnemingen van soorten 

vermeld die in de Rode Lijst voor Insecten staan vermeld als bedreigd, 

gevoelig of kwetsbaar. Kwetsbare soorten die in het gebied voorkomen 

zijn vroege glazenmaker (libelle) en moerassprinkhaan. Gevoelige soorten 

die in het gebied voorkomen zijn bruin blauwtje (dagvlinder), groot 

dikkopje (dagvlinder), heideblauwtje (dagvlinder) en sikkelsprinkhaan. 

Volgens de databank van de NDFF is er één bedreigde soort 

waargenomen: de bruine winterjuffer. 

 

De bruine winterjuffer treft men aan in poelen met goed ontwikkelde 

verlandingsvegetatie, vennen en (duin)plassen. Incidenteel komt deze 

soort ook in laagveen voor. Overwintering vindt plaats op beschutte 

plaatsen in heide en halfopen bossen. Bruine winterjuffers rusten vaak op 

verdorde of houtige plantenstengels en drukken zich hier in de 

lengterichting tegenaan. Hierdoor vallen ze bijna niet op, totdat ze weer 

verder vliegen. 

 

Amfibieën en reptielen 

In de omgeving van Lievelde komen enkele veelvoorkomende amfibieën- 

en reptielensoorten voor. De gewone pad en de bruine kikker zijn goed 

vertegenwoordigd in allerlei sloten, vijvers en een enkele poel en dat 

geldt ook voor de kleine watersalamander (met name in het gebied 

Koolmansdijk) en de levendbarende hagedis (met name ter hoogte van 

het Lievelder Veld). De boomkikker is de afgelopen jaren niet meer 

waargenomen in Lievelde en omgeving. De Poelkikker is een bijzondere 

kikker die in 2014 nog is gezien in het gebied bij de Koolmansdijk; dit 

betreft echter geen bedreigde of kwetsbare soort. 

 

 



 

 Landschapsbiografie Lievelde| Pagina 65 

 
 

 

Bruine winterjuffer 

 
Figuur 55 Bruine winterjuffer (Foto: 
Minuteman) 

 
Figuur 56 Voorkomen bruine 
winterjuffer in Lievelde 

 

 

Verspreidingsgebied: Poelen met goed ontwikkelde 

verlandingsvegetatie, vennen en (duin)plassen. Incidenteel in 

laagveen. Overwintering vindt plaats op beschutte plaatsen in heide en 

halfopen bossen. (De Vlinderstichting, 2016) 

Voorkomen in Nederland: Komt in heel Nederland voor. De bruine 

waterjuffer is een zeldzame soort in Nederland en staat op de Rode 

Lijst als bedreigd aangemerkt. 

Voorkomen in Lievelde: Koolmansdijk. 

Kansen in Lievelde:  

Er kan een drietal factoren onderscheiden worden die van belang lijken 

te zijn voor deze soort, te weten: 

1) De aanwezigheid van helder, matig voedselrijk water. 
2) Een snel opwarmende (ondiepe) oeverzone met een goed 

ontwikkelde oevervegetatie van onder andere Riet of 
Snavelzegge. 

3) Bos in de directe omgeving van het water. (Poot, 2011) 
 

Beheermaatregelen die deze soort zouden kunnen helpen zijn 

bijvoorbeeld het beschermen en kwaliteitsverbetering van bestaand 

oppervlakte water en aangrenzende bosranden. Hierbij valt te denken 

aan het open water ten zuidwesten van de Engelse schans en de 

oppervlakte wateren gelegen tussen de 

Grolsedijk/Gasteveldsdijk/Scheidingsweg. Om de meest gunstige 

voorwaarden te scheppen voor de bruine winterjuffer dienen de 

beheermaatregelen gebaseerd te worden op de drie eerder genoemde 

factoren. 

 

Boomkikker 

 
Figuur 57 Boomkikker (Bron: Wikipedia.nl) 

 
 

Leefgebied en broedplaats: De boomkikker houdt van een nat, 

kleinschalig cultuurlandschap met veel heggen, houtwallen, bosjes, 

struwelen en (veedrink)poelen (Delft, 2007). 

Voedsel: Insecten met vleugels, zoals muggen en vliegen, maar ook 

kevers, wantsen en spinnen (Ravon.nl) 
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Voorkomen in Nederland: Oostelijk van de lijn Groningen-Apeldoorn-

Breda-Middelburg. Was ooit wijd verspreid en regionaal algemeen, 

maar is hard achteruit gegaan tot een dieptepunt in 1990. De laatste 

jaren is er in de Achterhoek door het uitvoeren van maatregelen lokaal 

een sterke toename van de soort (Delft, 2007).  

Voorkomen in Lievelde: Niet meer. De boomkikker is voor het laatst in 

2012 geteld in de Koolmansdijk: 1 exemplaar (Stronks, 2016).  

Kansen in Lievelde:  

 Het verbeteren van de habitat van deze soort: hij houdt van 
braam-vegetatie die nabij water gelegen is. Het zou mooi zijn 
om poelen aan te leggen. Daar zullen ook andere amfibieën, 
zoals de poelkikker van mee profiteren.  

 Poelen die worden aangelegd, dienen ook te worden 
onderhouden om langer dan 10 jaar als boomkikkerhabitat te 
dienen. Dit moet opgenomen worden in beheerplannen.  

 Grondwaterstanden en kwelsituaties dienen zoveel mogelijk te 
worden hersteld.  

 Gefaseerd en kleinschalig beheer is essentieel waarbij hoge 
kruiden, struiken en struwelen een belangrijke rol spelen. Het 
maaibeleid en de veedichtheid in het geval van begrazing, 
dienen hierop te worden aangepast (Delft, 2007).  

 

Kansen voor de toekomst  

Schaalvergroting, intensieve landbouw, verdroging door lage 

waterstanden en versnippering bedreigen de Nederlandse natuur en 

verzwakken het landschap. Ook het landschap van Lievelde kent deze 

bedreigingen en zwaktes. Gelukkig zijn er in het verleden maatregelen 

genomen om die verzwakking tot staan te brengen. In de tekst en kaders 

hieronder worden enkele aanbevelingen voor verdere verbetering van de 

natuur en het landschap van Lievelde. 

Koolmansdijk 

De natuur heeft zich in Koolmansdijk spectaculair hersteld tot goed 

ontwikkelde blauwgraslanden. Het gebied is een van de weinige 

grondwaterafhankelijke natuurgebieden waar nu méér Rode Lijstsoorten 

voorkomen dan 50 jaar geleden. Het gebied is daarnaast ook uniek omdat 

de hydrologische omstandigheden zo stabiel zijn. Daarom zouden wij dit 

gebied voor willen dragen om op de lijst van Natura 2000 gebieden 

geplaatst te worden. Daarmee krijgt het gebied een extra beschermde 

status en is het beheer gegarandeerd. Momenteel wordt daar 

geëxperimenteerd met het uitstrooien van zaad van verdwenen 

plantensoorten uit andere delen van Nederland. Dat leidt soms tot de 

terugkeer van verdwenen soorten, maar soms ook niet. Zo is vanuit West 

Nederland zaad ingebracht van een soort Ogentroost die niet overeen 

kwam met de soort die in Koolmansdijk voorkwam. Dat heeft geleid tot 

een kruising die geen zaad kan zetten en daardoor is de soort nu helemaal 

verdwenen.  

 

 

 

Figuur 58 Geohydrologische dwarsdoorsnede van het Oost-Nederlands Plateau naar de 
westelijke Achterhoek met stromingsrichting van het grondwater; voor toelichting zie 
tekst (Bron: Jansen, 2008) 
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Lievelder Veld 

De hydrologische omstandigheden zijn in het Lievelder Veld minder 

optimaal dan in Koolmansdijk. De watervoorraad van het Lievelder Veld 

en daarmee van de Lievelderbeek die daar ontspringt, wordt naast 

bronwater met regenwater gevoed. Dat maakt dat er bij langdurig droge 

periodes veel minder water in de Lievelderbeek komt en daardoor 

verdroging op kan treden, zeker op het ernaast gelegen perceel dat iets 

hoger ligt en tot het natuurgebied wordt gerekend. Daarom bevelen wij 

monitoring van de hydrologische omstandigheden aan en wanneer dat 

leidt tot achteruitgang van Rode Lijstsoorten te onderzoeken welke 

maatregelen verdere verdroging tegengaan.  

   

Agrarisch natuurbeheer in Lievelde 

 

… Bloemrijke slootkanten, de houtwal is gesnoeid, patrijs en 

kwartelkoning zijn een veel geziene vogel … 
 

Agrariërs zijn een belangrijke partner om tot behoud of verbetering te 

komen van de kwaliteit van natuur en landschap. Samenwerking tussen 

natuurverenigingen en agrariërs kan in Lievelde een duidelijke 

meerwaarde voor de natuur opleveren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agrarisch natuurbeheer 

  

In Lievelde liggen goede kansen voor agrarisch natuurbeheer. Boeren 

en agrarische natuurverenigingen kunnen de handen ineen slaan en 

collectieven vormen om zo optimaal gebruik te kunnen maken van de 

aanwezige kennis van boeren en natuurliefhebbers uit de streek. 

  

Maatregelen die genomen zouden kunnen worden zijn: 

 

 Bloemrijke akkerranden ontwikkelen met name langs 
waterpartijen en sloten; 

 Snoeien van singels en houtwallen;  

 Jaarrond braak laten liggen van akkerranden en slootkanten; 

 Extensief maaibeheer of verleggen van 1e maaibeurt na 1 juli; 

 Aanplanten van hagen als afrastering. 
 

 

  

Figuur 59 (Foto's: IPO.nl en Groenkennis.nl 
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Natte natuur in “ Lievelde bewesten ”  

 

…Tussen het gekwaak van de boomkikker door hoor je de 

roep van tureluur en grutto…  
 

Door lage waterstanden in sloten of watergangen of door te weinig kwel 

verdrogen er veel natuurgebieden in Nederland. Daardoor is de 

verscheidenheid aan dieren en planten een stuk minder in deze droge 

gebieden. Ook in Lievelde is dat het geval. 

 

Natte natuur  

 

Het lager gelegen gebied ten westen van Lievelde heeft de beste 

kansen voor natte natuur. De hoogteverschillen ten opzichte van oost 

Lievelde zijn in de meeste gevallen meer dan 10 meter. De 

grondwaterstanden zijn hier hoger en ook komt hier kwel aan de 

oppervlakte. Hierdoor leent dit gebied zich bij uitstek voor “natte 

natuur”  

  

De maatregelen die genomen kunnen worden, zijn met name gericht 

op amfibieën als de boomkikker en weidevogels zoals watersnip, 

grutto en tureluur. Daarnaast kunnen ook libellen, juffers en vlinders 

profiteren. Ook bijzondere plantensoorten als zonnedauw en 

orchideeën zullen zo behouden blijven en zich in nieuwe gebieden 

kunnen vestigen. 

 

Maatregelen die genomen zouden kunnen worden zijn:  

  

 Realisatie van (visvrije) poelen die jaarrond waterhoudend zijn. 
Met name de zuidkanten van braamstruwelen hebben de 
voorkeur. Niet meer dan enkele honderden meters uit elkaar 
om zo te kunnen dienen als “stepstone” voor de boomkikker, 
en aansluitend aan de Lievelderbeek/ Nieuwe Beek; 

 Realisatie van natuurvriendelijke oevers met een verhang van 
1:10 tot 1:20;  

 Vasthouden van water door middel van het plaatsen van 
stuwen met als doel een hoog(sloot)waterpeil tot diep in het 
voorjaar. Dit om verdroging van een gebied of sloot te 
voorkomen; 

 Verwijderen van struik- en boomopslag in open gebieden om 
zo de gebieden aantrekkelijk te houden voor weidevogels. 

(Ravon.nl) 
   

 

  

Figuur 60 (Bron: Ecozoneglanerbrug.nl) 
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Verbindingen in het landschap 

 

…Natuurrijk cultuurlandschap, een lust voor het oog!…  
 

Een van de grootste problemen in Nederland is de versnippering van 

natuurgebieden waardoor deze steeds geïsoleerder komen te liggen. In 

onderstaand kader worden mogelijke oplossingen aangedragen voor deze 

problematiek die zich ook in Lievelde voordoet. 

 

Verbindingen in het landschap  

Figuur 61 (Bron: Nederlandscultuurlandschap.nl) 

  

Na de ruilverkavelingen in de jaren 1930 en 1940 zijn er erg veel 

natuurlijke landschapselementen in het buitengebied verdwenen. 

Hiermee is tevens het kleinschalige cultuurlandschap op de 

achtergrond geraakt waar juist de natuur zoveel baat bij had. 

  

De natuurgebieden en de restanten van het kleinschalige 

cultuurlandschap in Lievelde zijn nog steeds erg versnipperd. Het is 

zeer aan te bevelen om verbindingen tussen de natuurgebieden te 

realiseren door middel van het (deels) terugbrengen van het 

kleinschalige cultuurlandschap.  

  

Maatregelen die genomen zouden kunnen worden zijn:  

  

 Vervangen van afrasteringen met prikkeldraad door 
besdragende hagen (meidoorn, sleedoorn, liguster, hondsroos) 

 Het planten van solitaire eiken op de agrarische gronden waar 
geen weidevogeldoelstelling is; 

 Terugbrengen van houtwallen en singels langs (voormalige) 
perceelsgrenzen; 

 Bloemrijke akkerranden aanleggen die in de winter braak 
blijven liggen, eventueel in combinatie met besdragende 
hagen; 

 Erfbeplantingen aanbrengen; 

 Planten van knotbomen langs slootkanten. 
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Nawoord  
 

Gedurende twintig weken bezochten wij Lievelde, onderzochten wij 

Lievelde, bekeken wij Lievelde op oude kaarten, dompelden wij ons onder 

in de geschiedenis van Lievelde, spraken wij met Lieveldenaren van jong 

tot oud en schreven wij over Lievelde. Bij aanvang van het project werd 

ons verteld dat de Lieveldenaren soms gesloten kunnen zijn, maar tijdens 

het project werden wij vaak gastvrij onthaald door veel vriendelijke en 

gepassioneerde mensen. Mensen die met enthousiasme meewerkten aan 

interviews en die ons introduceerden in hun hechte gemeenschap. Een 

gemeenschap waarin samengewerkt wordt en het gezegde: 'één voor 

allen, allen voor één' een nieuwe betekenis krijgt. Vele voorbeelden zijn 

hier het bewijs van: zo herstelde men met medewerking van de 

motorcrossclub de Engelse Schans, legden de vrijwilligers van Stichting 

Fietspaden Lievelde fietspaden aan die sindsdien goed onderhouden 

worden en worden er bijvoorbeeld natuurwandelingen georganiseerd 

door vrijwilligers. 

 

De toekomst van de natuur- en landschapskwaliteit van Lievelde is een 

uitdaging! Er liggen allerhande kansen voor verdere verrijking, er zijn legio 

experts die daarin kunnen en willen meedenken, er zijn voldoende 

enthousiaste inwoners en SLG staat klaar om hierbij ondersteuning en 

advies te bieden. De kansen zullen echter wel veranderingen met zich 

meebrengen en mensen kijken van nature niet altijd positief tegen 

veranderingen aan. Bovendien kunnen tegenstrijdige belangen de 

veranderingen in de weg zitten. Juist op zulke momenten is het goed om 

terug te kijken naar wat men al heeft weten te bereiken en om de 

resultaten te vieren van die samenwerking. Daar mag men trots op zijn; ze 

geven vertrouwen voor de toekomst!  

Figuur 62 Projectgroep (Foto: Daan van der Linde) 
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Bijlagen 
 

Bijlage 1: Methode hoofdstuk 7 
 

Door de Nationale Natuurdatabank Flora en Fauna (NDFF) zijn over de 

periode 2011 t/m 2015 bestaande verspreidingsgegevens van alle Rode 

Lijstsoorten aangeleverd. In de databank van de NDFF worden alle 

waarnemingen weergegeven die door de jaren heen zijn verzameld door 

vrijwillige waarnemers en professionele organisaties als SOVON, 

gemeenten en provincies maar ook sommige terrein beherende 

organisaties als SBB en Natuurmonumenten (Ndff.nl). 

 

De aanwezige Rode Lijstsoorten in Lievelde, en de verspreiding daarvan, 

zijn in beeld gebracht op basis van kennis van gebiedsspecialisten uit 

natuurwerkgroepen als de weidevogelvereniging Achterhoek, IVN Oost 

Achterhoek, KNNV afdeling Winterswijk. Dit zijn niet of slecht 

gedocumenteerde verspreidingsgegevens. 

 

De NDFF Rode Lijst Vaatplanten zijn gecontroleerd door een veldbezoek 

te brengen aan Koolmansdijk en Lievelder Veld met de heer Louis-Jan van 

den Berg, werkzaam bij Stichting Berglinde en coauteur van de Atlas van 

de flora van Oost-Gelderland, 2003. 
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Bijlage 2: Te nemen stappen bij 

beheermaatregelen 
 

Flora en Faunawet  

Binnen de Flora- en faunawet is de bescherming van alle dieren en 

planten geregeld. Doel daarvan is het beschermen van de biodiversiteit 

van dieren en planten binnen de Nederlandse wetgeving.  

De Flora- en faunawet onderscheidt 3 categorieën beschermde soorten 

welke zijn onderverdeeld in tabellen. Alle vogels (behalve exoten) vallen 

onder tabel 3 en hebben hierin een aparte plaats. Ze zijn allemaal 

beschermd maar zijn niet in de tabellen opgenomen omdat de lijst erg 

lang is. 

  

Toelichting tabel 1  

Als iemand regulier onderhoud of beheersmaatregelen uitvoert geldt een 

vrijstelling voor de soorten die onder tabel 1 van de Flora- en faunawet 

vallen. Voor andere maatregelen anders dan beheer en onderhoud is er 

voor de soorten die vallen onder tabel 1 van de Flora- en faunawet een 

ontheffing nodig waarbij wordt getoetst of de werkzaamheden geen 

afbreuk doen aan de gunstige staat van instandhouding van een soort. Dit 

noemt men ook wel een “lichte toets”  

 

Toelichting tabel 2  

Als iemand regulier onderhoud of beheersmaatregelen uitvoert geldt een 

vrijstelling voor de soorten die onder tabel 1 van de Flora- en faunawet 

vallen mits deze worden uitgevoerd volgens een goedgekeurde 

gedragscode natuurbeheer.  

Voor andere maatregelen anders dan beheer en onderhoud is er voor de 

soorten die vallen onder tabel 2 van de Flora- en faunawet een ontheffing 

nodig waarbij wordt getoetst of de werkzaamheden geen afbreuk doen 

aan de goede staat van instandhouding van een soort.  

 

Toelichting tabel 3  

Als iemand regulier onderhoud of beheersmaatregelen uitvoert geldt een 

vrijstelling voor de soorten die onder tabel 3 van de Flora- en faunawet 

vallen mits deze worden uitgevoerd volgens een goedgekeurde 

gedragscode natuurbeheer.  

  

Voor de land- en bosbouw geldt voor de soorten die vallen onder tabel 3 

dat hier beperkingen aan zitten en geldt er niet automatisch een 

vrijstelling voor de onderhoud- en beheermaatregelen. Ook niet als men 

werkt volgens de gedragscode natuurbeheer. 

 

Voor overige werkzaamheden is er een ontheffing voor de soorten nodig 

die vallen onder tabel 3 waarbij er getoetst wordt aan 3 criteria, te weten;  

1. Is er een bij de wet genoemd belang  

2. Zijn er alternatieven  

3. Is er geen afbreuk aan de goede staat van instandhouding van een 

soort.  

Een uitgebreide toets maakt hier onderdeel uit van de aanvraag waarbij 

de aanvraag op de 3 genoemde criteria wordt getoetst. Voor alle 

vogelsoorten waarvoor ontheffing moet worden aangevraagd geldt dat er 

een uitgebreide toets moet worden gedaan.  

 

 
  

Tabel 1 Lichte toets

Tabel 2 beperkte vrijstelling met gedragscode of ontheffing met lichte toets

Tabel 3 beperkte vrijstelling met gedragscode of ontheffing met uitgebreide toets
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Bijlage 3: Vogelsoorten 
 

Tabel 4 geeft een goed overzicht van waargenomen bedreigde 

vogelsoorten in Lievelde in de periode van 2011 t/m 2015. Het paapje is in 

deze periode alleen in het jaar 2014 waargenomen. De tapuit is in 2012, 

2014 en 2015 waargenomen. De watersnip is alle jaren waargenomen. 

 
Tabel 4 Overzicht aantal waarnemingen bedreigde vogelsoorten Lievelde (Bron: NDFF, 
2016) 

Aantal 

soorten 
Soortnaam 

Aantal 

waarnemingen 2011 

t/m 2015 

1 Paapje 4 

2 Tapuit 10 

3 Watersnip 9 
 

Tabel 5 geeft een overzicht van waargenomen kwetsbare vogelsoorten en 

de verspreiding daarvan in Lievelde in de periode van 2011 t/m 2015, 

tabel 6 doet dat voor de gevoelige soorten. 

Met name de soorten als grutto en de tureluur stellen hoge eisen aan het 

landschap. Beide hebben de voorkeur voor een open agrarisch gebied.  

 

De grutto is in deze periode alle jaren waargenomen met uitzondering van 

het jaar 2014. In de jaren 2013 en 2015 broedend. De tureluur is in de 

jaren 2011 t/m 2013 waargenomen, daarna niet meer.  

 

 

 

Tabel 5 Overzicht aantal waarnemingen kwetsbare vogelsoorten in Lievelde (Bron: NDFF, 
2016) 

Aantal 

soorten 
Soortnaam 

Aantal 

waarnemingen 2011 

t/m 2015 

1 Boomvalk 11 

2 Groene specht 145 

3 Koekoek 26 

4 Kerkuil 3 

5 Kwartelkoning 2 

6 Nachtegaal 18 

7 Patrijs 6 

8 Steenuil 28 

9 Ransuil 4 

10 Visdief 6 

11 Wielewaal 43 

12 Wintertaling 14 

13 Zomertaling  4 

14 Zomertortel 4 
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Tabel 6 Overzicht aantal waarnemingen gevoelige vogelsoorten Lievelde (Bron: NDFF, 
2016) 

Aantal 

soorten 
Soortnaam 

Aantal 

waarnemingen 2011 

t/m 2015 

1 Blauwe kiekendief 7 

2 Gele kwikstaart 26 

3 Graspieper 19 

4 Grauwe vliegenvanger 31 

5 Grote zilverreiger 90 

6 Grutto 6 

7 Kneu 46 

8 Kramsvogel 42 

9 Oeverloper 3 

10 Spotvogel 17 

11 Tureluur 9 

12 Veldleeuwerik 37 

13 Boerenzwaluw 31 

14 Huiszwaluw 23 

15 Ringmus 18 

16 Huismus 39 
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Bijlage 4: Rode Lijst Vaatplanten, 

categorieën kwetsbaar en gevoelig 
 

Hieronder staan de soorten die voorkomen op de Rode Lijst en behoren 

tot de soortgroepen kwetsbaar en gevoelig. 

  
Tabel 7 Overzicht voorkomen kwetsbare soorten Rode Lijst Vaatplanten  
(Bron: NDFF, 2016) 

Aantal 

soorten 
Soortnaam 

Waargenomen op 
3 juni 2016 in 

natuurgebied*  

1 Beenbreek Lievelder veld 

2 Bevertjes Koolmansdijk 

3 Brede orchis Koolmansdijk 

4 Galigaan Koolmansdijk 

5 Geelhartje Koolmansdijk 

6 Moeraskartelblad Lievelder veld 

7 Moeraswespenorchis Koolmansdijk 

8 Moeraswolfsklauw Lievelder veld 

9 Parnassia Koolmansdijk 

10 Sierlijke vetmuur Koolmansdijk 

11 Spaanse ruiter Koolmansdijk 

12 Veenbies Lievelder veld 

13 Vlottende bies Lievelder veld 

14 Witte snavelbies Lievelder veld 

15 Eenarig wollegras Lievelder veld 

16 Draadzegge Koolmansdijk 

17 Bospaardenstaart Lievelder veld 

18 Moerashertshooi Lievelder veld 

 
Tabel 8 Overzicht voorkomen gevoelige soorten Rode Lijst Vaatplanten  
(Bron: NDFF, 2016) 

Aantal 

soorten 
Soortnaam 

Waargenomen op 
3 juni 2016 in 

natuurgebied*  

1 Jeneverbes Lievelder veld 

2 Blauwe knoop Koolmansdijk 

3 Borstelgras Koolmansdijk 

4 Gevlekte orchis Koolmansdijk 

5 Kamgras Lievelder veld 

6 Klokjesgentiaan Koolmansdijk 

7 Stijve ogentroost 
Lievelder veld en 

Koolmansdijk 

8 Stekelbrem Lievelder veld 

 

*Met dank aan de heer Louis-Jan van den Berg van stichting Berglinde, die 

samen met ons het veld in is geweest om de NDFF lijst te controleren. 
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05-2016. 
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