
Cursus landschapsgeschiedenis 

De dorpsgeschiedenis van 
Appelscha 



Inleiding 

• Archeologie in relatie tot het landschap 

 

• Middeleeuwse bewoning & dorpsgeschiedenis 

 

• Appelscha op de kaart 

 

• Op zoek naar landschapselementen 
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2500 – 1800 v. Chr. (Fokkens, 1998) 

Laat neolithicum/ Vroege bronstijd 
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1100 – 500 v. Chr.  (Fokkens, 1998)) 

Late bronstijd / Vroege ijzertijd 
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12 v. Chr. – 406 n. Chr. (Fokkens, 1998) 

Romeinse tijd 



De vroege middeleeuwen 
Ontvolking? 

• Merovingische vondsten van Angelsaksisch aardewerk uit de 
tweede helft van de 5e eeuw. 

 



 



De agrarische veenontginningen  



Typische langgerekte 
verkavelingsvormen 



Ontstaan van de langgerekte 
verkavelingsvormen 



De agrarische veenontginningen 

 



Veenrugontginningsmodel 
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Stellingwerven – historische gegevens 

• 944 pagus forestensis in bezit bij bisschop (jachtrecht & wildernisregaal) 
 

• 1118 bisschoppelijk bezit te Kuinre 
 

• 1132 Ruthe (Rottum) 
 

• 1165 Friezen van Lammerbruke 
 

• 1230 Frisones de Cunre et Lenna  
 

• 1309 Aanval op Vollenhoofse kasteel  
 

• 1320 Overeenkomst 17 Stellingwerfse parochies met bisschop  
 

• 1328 afscheiding van Drenthe (12 parochies waaronder Appelscha) 

 
 
 



Stellingwerven - historische gegevens 

Wereldlijke en geestelijke macht 

 

• Tijns belasting: Holtwolde, Olde- en Nijelamer, 
Wolvega, Donkerbroek 

 

• ‘Cope’ naam: Oldeberkoop (‘Brokope’ 1228) 

 

• 1204 Stichting kerk van Holtpade (‘incola’)  

 

 

 



Het esgehuchtenlandschap van de 
Stellingwerven & Appelscha 

 



 



 





 



 



 



Landschappelijke structuur Appelscha 

 

 

Hoog Appelscha 
 
Oriëntatie klopt niet! 

Hooilanden 

Akkerlanden (Ooster 
& Westeres) 

Heide (nat, droog 
en zandig) 

Veen 

Weilanden & hiem 
(hout) 



Landschappelijke structuur Appelscha 

 

 

Aekinga 

Enkele hooilanden 

Akkerlanden 

Heide (droog en 
zeer zandig) 

Aekingerbroek, 
hooilanden 

Hiem (hout) 

Weilanden 



Landschappelijke structuur Appelscha 

 

 
Terwisscha & De 
Bult 
 Hooilanden 

Akkerlanden 

Heide (droog, nat, 
erg zandig) 

Veen 

Weilanden?? 

Aekingerbroek, 
hooilanden 



Historische gegevens Appelscha 

• 1247 wordt Appelscha voor het eerst 
genoemd 

 
• 1247: Bisschop Otto draagt aan het klooster te Ruinen over de tienden van 

twee hofsteden te Appelscha (van Gelmer en Himo), in verband met de 
intrede in het klooster van den geestelijken Bernard en zijne dochter 
(tienden in handen van Bernard Benzing en de geestelijke Hendrik).  

 

• 1251: Bisschop Hendrik geeft aan het klooster te Ruinen de tienden van 
twee hofsteden te Appelscha (Hendrik en Frederik), waarvan Hendrik Pape 
en Bernard Buizinc afstand gedaan hadden. Laatstgenoemde ontvangt van 
de bisschop hiervoor in leen een hofstede genaamd Plumbinc bij Paaslo.  



Wat betekenen deze schenkingen?  

• Een tiende was een belasting rustend op een 
perceel of boerderij (tiende opbrengst oogst of 
jongvee).  

• Waarschijnlijk waren het heren of ministerialen 
die al over deze tienden in Appelscha beschikten. 

• In Steenwijk & Steenwijkerwold, vlakbij Paaslo, 
kennen we namelijk een ministeriaal Benzinck of 
Bensing. 

• We hebben echter geen idee waar in Appelscha 
deze 4 boerderijen waren gelegen   

 

 



De kerk 

 



Kerk 

• De klok is in 1435.  

• De kerk van Appelscha was gewijd aan Sint 
Nicolaas (patroonheilige) 

• Oorspronkelijk een toren gehad 

• Ennik & Klooster schatten de ouderdom van 
de kerk op begin 14e eeuws 

• Waar heeft de voorganger van de kerk 
gestaan?  



 

Oud kerkhof als 
toponiem 



Verveningen van Appelscha 

• Na de middeleeuwen vormen de verveningen 
rondom Appelscha & Fochteloo een 
belangrijke historische periode 

 

• Appelscha maakt een belangrijke 
bevolkingsgroei door en het zwaartepunt van 
het dorp verplaatst zich van Hoog-Appelscha 
richting de vaart 

 



 



 



 



 



 



 



Opdracht 

 



Wat is er nog? 

• Structuur houtwallen beekdal 

• De houtwal of sloot als scheiding tussen de 
wei- en hooilanden in het beekdal.  

• Een aantal boerderijplaatsen van Aekinga 

• De weg over de es (vrij uniek) 

• Een gedeelte van het escomplex 

• Eswal tegen verstuivingen (??) 



Wat zou je hiervan terug willen zien 
en hoe?  

• Structuur versterken door aanleg houtwallen 

 

• De bos op ‘de es’ kappen en ook het bos net 
achter de eswal 

 

• …. 

 

 


