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Bijlage 6
Modellen voor een reconstructie van de vroeg-middeleeuwse 

agrarische bedrijfsgrootte in West-Nederland

Om een idee te krijgen van het grondgebied dat een boerenbedrijf nodig had om levensvatbaar 

te zijn kan met behulp van archeologische gegevens en een aantal aannames op basis van 

literatuuronderzoek een model worden opgebouwd. Welk ideaal, optimaal areaal had een 

doorsnee boerderij nodig, uitgedrukt in energiebehoefte? Dit model doet natuurlijk geen recht 

aan de sociale keuzes die bij de inrichting van een bedrijfsvoering een rol spelen, de mens was 

– en is – nu eenmaal niet voor honderd procent een homo economicus, maar het laat ons wel de 

grenzen van de mogelijkheden zien. 

Meerdere archeologen zijn voorgegaan in de bepaling van het optimale gebruiksareaal.1 De 

gegevens hieruit kunnen niet direct overgenomen worden, omdat geen model hetzelfde is. Dit 

verschilt naar gelang periode en gebruikte literatuur, maar ook of men van te voren al een idee 

heeft van het aantal inwoners van een gebied. Bodemtype blijkt in de discussie nauwelijks een 

rol te spelen. 

Hieronder zullen in meerdere modelvarianten de belangrijkste ingrediënten van een model-

boerderij de revue passeren. De benadering is – met soms andere uitgangspunten – voor een 

groot deel afgestemd op die van Woltering, die het meest recent een uitgebreid model heeft 

opgebouwd voor Texel. De hieronder aangenomen modelvarianten zijn bedoeld om de haal-

baarheid en randvoorwaarden van de bedrijfsgroottes te verkennen. De belangrijkste variabe-

len binnen de varianten zijn gebaseerd op: het aantal mensen per huishouden, grootte van de 

veestapel, graanopbrengst en vruchtwisselingssysteem. Het veengebied speelt in de varianten 

slechts zijdelings een rol, aangezien hier in de laat-Romeinse tijd en de Vroege Middeleeuwen 

nog nauwelijks gewoond werd. 

1.1 Aantal personen per huishouden

Lange tijd overheerste de gedachte idee dat in de pre-industriële agrarische wereld de extended 

family de meest voorkomende samenlevingsvorm was. Daarbij leven leden van meer dan twee 

generaties van hetzelfde gezin onder één dak, eventueel aangevuld met verwanten uit zijtak-

ken. Historisch onderzoek maakte daarentegen duidelijk, dat in Europa een gemiddeld huishou-

den bestond uit een kerngezin van een getrouwd echtpaar met kinderen, eventueel aangevuld 

met één of twee oudere familieleden of inwonend personeel. Dit geldt niet alleen voor de Late 

Middeleeuwen en de vroeg moderne tijd, waaruit de meeste gegevens dateren, maar ook voor 

oudere perioden. Zo maakte een studie naar de 9e-eeuwse goederenbeschrijving van de abdij 

1	 	Onder	meer	Bloemers	1978;	IJzereef	1981;	Prummel	1983;	Kooistra	1996;	Fokkens	1998;	Meffert	1998;	Woltering	2000.	
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St.-Germain-des-Prés duidelijk dat het drie-generatiegezin vrijwel ontbrak. Gemiddeld telden de 

gezinnen 5,79 leden, een aantal dat evenredig was aan de bedrijfsgrootte.2 

Op basis van historisch onderzoek en etnografische informatie wordt het aantal personen 

per huishouden in de archeologie doorgaans gesteld op 5 tot 7 à 8 personen. Voor de berekenin-

gen gaat men gewoonlijk uit van 6 personen, wat ook hier het geval zal zijn.3 Toch wil ik ook een 

alternatieve berekening met tien personen meewegen, om naar de invloed van de grootte van 

het huishouden op de voedselstrategie te kijken. Bovendien gaat Spek voor de grotere, meer 

extensief beheerde bedrijven op de Drentse zandgronden eerder uit van boerderijen met acht 

tot tien personen.4 

1.2 Energiebehoefte van een huishouden

Naar moderne standaarden bedraagt de dagelijkse energiebehoefte van een volwassen man die 

lichamelijke arbeid verricht circa 3000-3500 kcal. De andere leden van het huishouden hebben 

naar gelang leeftijd en geslacht minder energie nodig. Bij een groep van 6 personen, bestaande 

uit een echtpaar, één kind tot 4 jaar, één kind tussen 5-9 jaar, één tiener van 10-15 jaar en een 

derde volwassene, bedraagt de totale energiebehoefte zo’n 14.000-15.000 kcal per dag. Dit is 

gemiddeld 2500 kcal per persoon. Voor een heel jaar is de energiebehoefte van een huishouden 

ongeveer 5.250.000 kcal. Een huishouden van tien personen, bestaande uit vijf volwassenen, één 

kind tot vier jaar, twee kinderen tussen 5-9 jaar en twee tieners van 10-15 jaar, heeft een ener-

giebehoefte van ongeveer 8.760.000 kcal per jaar. 5 In feite zijn deze getallen een bovengrens, 

omdat zowel uit historische als etnografische studies blijkt dat 2.000 kcal/dag dikwijls niet 

gehaald wordt, zonder dat de mensen met uitsterving bedreigd worden.6 Berekeningen van de 

hoeveelheid beschikbare proteïnen zijn achterwege gelaten; ik ga ervan uit dat de benodigde 

waarde zonder veel problemen gehaald werd.7 

1.3 Opbouw en opbrengst van de veestapel

Opbouw

Bij een reconstructie van de energieopbrengst die de veestapel kan leveren, dienen we eerst te 

kijken naar de opbouw ervan. De runderen dienen als uitgangspunt, omdat zij het belangrijkste 

huisdier waren en de grootte van de stalruimtes iets kan zeggen over het gehouden aantal. 

Op basis van de opgegraven lange woonstalhuizen in Rijnsburg, Oegstgeest en Katwijk uit de 

Merovingische periode, kan worden uitgegaan van stalruimtes voor 14 tot 24 stuks vee. In de 

middelgrote woonstalhuizen was plaats voor 10 tot 12 stuks, terwijl de Kleinhäuser slechts aan 

6 runderen plaats boden. Uit de Karolingische periode zijn minder boerderijplattegronden uit 

het onderzoeksgebied voorhanden, maar samen met gegevens uit Noord-Holland is duidelijk 

dat ook toen sprake was van woonstalhuizen van wisselende lengte (zie pag. 206 en verder). Bij de 

berekeningen wordt, analoog aan Woltering8, uitgegaan van vier varianten: een veestapel van 6, 

10, 15 en 20 runderen. Deze worden respectievelijk aangeduid met de maten small (S), medium 

2	 	Mitterauer/Sieder	1982,	24-44;	De	Boer/Van	Herwaarden/Scheurkogel	1989,	211-212;	Wickham	2005,	551.	
3	 	Bloemers	1978,	55;	Heidinga	1987,	173	noot	33;	Meffert	1998,	105.
4	 	Spek	2004,	586.
5	 	Vergelijk	de	data	en	de	verwijzingen	aldaar	bij	Prummel	1983,	252;	Fokkens	1998,	138	(tabel	20),	Meffert	1998,	tabel	35.	
6	 	Wolf	1966,	4-5;	Kloos	1985,	40.
7	 	Bij	de	meeste	quantitatieve	modellen	laat	men	om	deze	reden	de	berekening	van	de	hoeveelheid	proteïne	buiten	beschouwing.
8	 	Woltering	2000,	328.
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(M), large (L) en extra large (XL). Ik ga ervan uit dat veel van het overige vee – schapen/geiten9, 

varkens en paarden – doorgaans elders werd gestald in een bijgebouw of het grootste deel van 

het jaar buiten verbleef.10 

Het aantal gehouden schapen/geiten, varkens en paarden is niet goed te bepalen, omdat de 

botassemblages uit opgravingen moeilijk te interpreteren zijn. Zij representeren alleen de die-

ren die ter plaatse geslacht en gegeten zijn. Hoeveel dieren zijn in- of uitgevoerd vanuit en naar 

andere nederzettingen blijft daarbij buiten beschouwing. Ook zullen dieren die niet primair 

voor hun vlees gehouden zijn, zoals schapen, ondergerepresenteerd zijn. De verhoudingen van 

de verschillende diersoorten worden verder beïnvloed door depositionele factoren, mate van 

conservering en verzamelwijze in het veld. Bij handmatig verzamelen is de hoeveelheid botten 

van kleinere diersoorten als schaap/geit en varken vaak ondergerepresenteerd. Runderbotten, 

die door de gebruikte slachtmethode een grotere fragmentatiegraad kunnen vertonen, zijn 

meestal overgerepresenteerd. Uit een studie van Lauwerier naar het verschil tussen handmatig 

verzamelen en zeven kwam naar voren, dat bij handmatig verzamelen slechts 63 % van de run-

derbotten, 24 % van de botten van schaap/geit en 41 % van de varkensbotten wordt gevonden.11 

Deze getallen geven aanleiding tot het toepassen van een correctiefactor op het aantal botten 

dat bij opgravingen is aangetroffen. 

De ongecorrigeerde getalsverhouding van vier opgravingen in de Oude Rijnmonding 

(Rijnsburg, Oegstgeest, Valkenburg en Leiderdorp), is circa 60 % rund, 20 % schaap/geit en 20 % 

varken. Gecorrigeerd zou de verhouding uitkomen op respectievelijk 45, 32 en 23 %. Het blijkt 

dat met name het aandeel schaap/geit door deze correctie gunstiger uitpakt. Wanneer we kij-

ken naar de vindplaatsen met meer schaap/geit dan varken, namelijk Leiderdorp en Valkenburg, 

dan blijkt het gecorrigeerde aandeel schapen op te kunnen lopen tot wel 40 %. De slachtverhou-

dingen tussen rund, schaap/geit en varken varieert daarmee tussen 2:1:1,5 tot 1:1:0,5. 

Hoe groot de levende aantalen schaap/geit, varken en paard zijn geweest is dan nog de 

vraag. Gelijk aan Woltering zal ik niet uitgaan van al te kleine kuddes schapen/geiten. Niet al-

leen vanwege hun waarschijnlijk lage geboortecijfer12, maar vooral omdat ze eerder zullen zijn 

gehouden voor hun wol (en huid en melk), hetgeen mag blijken uit de vele vondsten van weefge-

wichten en spinklosjes en de historische vermeldingen over het Friese laken. Het aantal varkens 

en paarden is slechts grofweg in te schatten. Op basis van deze overwegingen, die grotendeels 

aansluiten bij die van Woltering, is gekozen om de door hem gehanteerde samenstelling van de 

veestapel over te nemen (tabel 2).13 

9	 	Schapen	en	geiten	worden	binnen	de	archeologie	als	één	groep	behandeld,	omdat	de	botten	van	beide	diersoorten	nauwelijks	van	elkaar	

te	onderscheiden	zijn.
10	 	In	de	naar	verhouding	goed	geconserveerde	woonstalhuizen	uit	de	Romeinse	tijd	in	Feddersen	Wierde	bleek	in	het	stalgedeelte	overwe-

gend	koemest	aanwezig,	soms	paardenmest,	maar	geen	schapenmest.	Zie	Haarnagel	1979,	250	en	255.
11	 	Lauwerier	1988,	18-26.
12	 	IJzereef	1981,	97.
13	 	Woltering	2000,	328.	De	samenstelling	van	de	veestapels	geldt	hier	tevens	als	specifiek	voor	een	bepaalde	periode.	Dat	is	in	mijn	model	niet	

het	geval.
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Tabel 2. Samenstelling van de veestapels voor de vier modelboerderijen gedurende het herft- en winterseizoen, zonder aanwas in de 

lente en zomer (naar Woltering 2000, 328).

diersoort

grootteklasse rund schaap/geit varken paard

S 6 15 4 1

M 10 20 5 1

L 15 25 6 2

XL 20 30 8 2

Energieopbrengst rund

De volgende stap is het bepalen van de hoeveelheid energie die de twee varianten van een 

veestapel opleveren. Voor het aantal runderen dat per jaar geslacht wordt baseer ik mij op de 

aantallen zoals verondersteld door Woltering (zie tabel 3).14 Deze gaat ervan uit dat de 6, 10, 

15 en 20 runderen in de winter op stal gezette dieren betreft, nadat een kwart van de kudde 

geslacht is. Deze aantallen zijn bepalend voor de hoeveelheid benodigd wintervoer en de mest-

opbrengst. Buiten het winterseizoen groeit de kudde met enige dieren, wat van belang is voor 

het benodigde weidegebied. Voor het gewicht, dat van belang is voor de hoeveelheid benodigd 

voedsel en de vleesopbrengst, is uitgegaan van 35 kg voor een kalf tot 1 jaar, 60 kg voor 1-2 jaar, 

100 kg voor 2-3 jaar en 200 kg voor een volwassen koe.15

Verder wordt aangenomen, dat de boeren probeerden hun kudde ieder jaar weer op gelijke 

grootte te brengen en dat 30 % van de koeien geen kalveren voortbracht.16 Voor het aantal calo-

rieën dat het vlees, vet en orgaanvlees van een geslacht rund opleverde maak ik gebruik van de 

gegevens van IJzereef, die dit gedetailleerd heeft berekend voor koeien uit de Bronstijd in West-

Friesland (tabel 4).17 De schofthoogte daarvan verschilde nauwelijks van vroeg-middeleeuwse 

runderen.18 

Volgens het slachtpatroon van diverse opgravingen is het goed mogelijk dat de runderen 

gehouden werden als melkvee (zie pag. 163 en verder). Naast eventuele directe consumptie, zal 

men de melk hoofdzakelijk gebruikt hebben om kaas en boter van te maken.19 De hoeveelheid 

melk van een vroeg-middeleeuwse koe die per jaar beschikbaar is voor menselijke consumptie 

is moeilijk in te schatten. Wilde koeien uit de Franse Camargue leverden slechts 200-280 liter 

op jaarbasis.20 Op de Balkan kwamen begin twintigste eeuw relatief kleine rundersoorten voor 

die 580 tot 775 liter melk leverden.21 De laagste schattingen die Slicher van Bath noemt uit 14e-

14	 	Woltering	2000,	330.
15	 	IJzereef	1981,	182-183.
16	 	IJzereef	1981,	54;	Woltering	2000,	330.
17	 	IJzereef	1981,	184-185,	zie	ook	Fokkens	1998,	138,	tabel	22.	Een	berekening	van	Pals	voor	een	volwassen	dier	komt	25%	lager	uit	(zie	Pals	1987,	

120,	tabel	7.1).
18	 	Het	bereik	van	de	schofhoogte	van	runderen	uit	de	Bronstijd	is	94-123	cm	(IJzereef	1981,	55,	tabel	13),	uit	de	Vroege	Middeleeuwen	89-138	cm	

(Prummel	1983,	178	tabel	67;	Cavallo	2006,	78,	tabel	19).
19	 	Slicher	van	Bath	1977,	310.	Naar	boter	en	kaas	wordt	verwezen	in	de	Capitulare de villis	34	en	44,	verordeningen	voor	het	beheer	van	konink-

lijke	domeinen	uit	de	Karolingische	periode.
20	 	Duerst	1931,	aangehaald	in	Prummel	1983,	248.
21	 	Arkenstette	1955,	32,	aangehaald	in	Haarnagel	1979,	258.
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eeuwse en latere bronnen liggen rond de 500-600 liter per jaar.22 Trow-Smith meent dat de jaar-

opbrengst van koeien in vroeg-middeleeuws Engeland met 455 liter nog gunstig wordt voorge-

steld.23 Voor haar quantitatief model voor Dorestad gaat Prummel uit van een melksurplus van 

750 liter per jaar, wat aan de hoge kant lijkt.24 De door IJzereef en Fokkens gebruikte aantallen 

van respectievelijk 100 en 150 liter, eigenlijk niet meer dan een globale schatting, lijken mij te 

laag.25 Een surplus voor menselijke consumptie van (minstens) 350 liter lijkt beter bij een vroeg-

middeleeuwse situatie aan te sluiten, al is het misschien een arbitraire, pessimistische inschat-

ting. De uiteindelijke totale energieopbrengst van runderen per jaar is te vinden in tabel 5.

Tabel 3. De veronderstelde samenstelling en levend gewicht van vier kuddegroottes runderen in voorjaar en herfst (naar Woltering 2000, tabel 6). 

grootte-

klasse seizoen

leeftijdsklasse

aantal
totaal 

gewicht 

in kg

jongelingen volwassenen

0-1 1-2 2-3 koeien os stier

S
voorjaar 2 1 1 3 - 1 8 830

herfst 1 1 1 2 - 1 6 595

M
voorjaar 3 2 2 5 - 1 13 1.425

herfst 2 2 1 4 - 1 10 1.295

L
voorjaar 5 3 2 8 1 1 20 2.555

herfst 3 2 2 6 1 1 15 2.025

XL
voorjaar 6 5 4 9 1 1 26 3.110

herfst 5 4 3 6 1 1 20 2.315

Tabel 4. Calorische waarde van runderen van verschillende leeftijdsklassen (naar IJzereef 1981).

leeftijdsklasse

tot 1 jaar 1-2 jaar 2-3 jaar volwassen

gemiddeld levend gewicht (kg) 35 60 100 200

vlees (kg) 14 21 35 60

vet (kg) 3,5 9 15 40

overig (kg) 3,5 6 10 20

totale calorische waarde per dier 55.020 119.700 199.500 478.200

22	 	Slicher	van	Bath	1977,	202	en	tabel	V.
23	 	Trow-Smith	1951,	58.	Honderd	gallon	is	455	liter.
24	 	Prummel	1983,	248-249.
25	 	IJzereef	1981,	183;	Fokkens	1998,	139.
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Tabel 5. Jaarlijkse energieopbrengst van vier kuddegroottes. Het melksurplus per koe is gesteld op 350 liter. Van de koeien geeft  

60 % melk (naar Woltering 2000, tabel 14).

kudde-

grootte

geslacht vlees vet overig melk totaal aantal kcal

kg kcal kg kcal kg kcal liter ckal zonder melk met melk

S

1 volwassen 60 118.200 40 320.000 20 40.000

1 kalf 0-1 jaar 14 20.020 3,5 28.000 3,5 7.000

totaal 74 138.220 43,5 348.000 23,5 47.000 700 462.000 533.220 995.220

M

1 volwassen 60 118.200 40 320.000 20 40.000

1 kalf 2-3 jaar 35 59.500 15 120.000 10 20.000

1 kalf 0-1 jaar 14 20.020 3,5 28.000 3,5 7.000

totaal 109 197.720 58,5 468.000 33,5 67.000 1.050 693.000 732.720 1.425.720

L

2 volwassenen 120 236.400 80 640.000 40 80.000

1 kalf 1-2 jaar 21 35.700 9 72.000 6 12.000

2 kalf 0-1 jaar 28 40.040 7 56.000 3,5 7.000

totaal 169 312.140 96 768.000 49,5 99.000 1.750 1.155.000 1.179.140 2.334.140

XL

3 volwassenen 180 354.600 120 960.000 60 120.000

1 kalf 2-3 jaar 35 59.500 15 120.000 10 20.000

1 kalf 1-2 jaar 21 35.700 9 72.000 6 12.000

1 kalf 0-1 jaar 14 20.020 3,5 28.000 3,5 7.000

totaal 250 469.820 147,5 1.180.000 79,5 159.000 2.100 1.386.000 1.808.820 3.194.820

Energieopbrengst schaap/geit, varken en paard

De schofthoogte van schaap/geit uit de Bronstijd is vergelijkbaar met die uit de Vroege Mid-

deleeuwen, zodat we opnieuw de gegevens van IJzereef gebruiken om de energieopbrengst te 

berekenen (tabel 6).26 Voor het overige volgen we het model van Woltering: 

	› 	 voor	lammeren	wordt	de	opbrengst	op	30	%	van	een	volwassen	dier	gesteld	(20.500	kcal)	

	› 	 het	jaarlijkse	melksurplus	is	35	liter	(1.000	kcal/l)	voor	schapen	en	69	liter	(700	kcal/l)	voor	geiten

	› 	 33	%	van	de	kudde	geeft	melk

	› 	 de	schaap/geit	verhouding	in	de	kuddes	is	3	:	1

	› 	 de	verhouding	tussen	dieren	die	geslacht	worden	op	jonge	en	volwassen	leeftijd	is	1	:	2

	› 	 van	de	kudde	wordt	circa	33	%	geslacht:	4	(S),	6	(M),	8	(L)	en	10	(XL)	exemplaren.

De totale energieopbrengst onder deze voorwaarden staat in tabel 7. 

26	 	De	schofthoogte	van	schaap/geit	uit	de	Bronstijd	is	58-66	cm	(IJzereef	1981,	98),	van	vroeg-middeleeuwse	schapen	54-74	cm	(Prummel	1983,	tabel	83).	De	

energieopbrengst	van	IJzereef	(1981,	185)	wijkt	ook	hier	af	van	hetgeen	Pals	aanhoudt	(1987,	120).
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Tabel 6. Calorische waarde van volwassen schaap/geit en varken (naar IJzereef 1981).

volwassen diersoort schaap/geit varken

gemiddeld levend gewicht (kg) 30 75

vlees (kg) 9 22,5

vet (kg) 6 22,5

overig (kg) 3 15

calorische waarde vlees (kcal/kg) 2.930 2.800

calorische waarde vet (kcal/kg) 6.000 6.000

calorische waarde overig (kcal/kg) 2.000 2.000

totale calorische waarde per dier 68.370 228.000

Tabel 7. Energieopbrengst van schaap/geit binnen de vier modelkuddes (naar Woltering 2000, 339).

kuddegrootte

schaap/geit kcal vleesproducten kcal melk kcal totaal

S 145.500 150.300 295.800

M 218.700 225.400 444.100

L 391.100 300.600 591.700

XL 364.300 375.700 740.000

Bij het varken wordt een opbrengst van 228.000 kcal aangehouden voor een volwassen dier van 

75 kg en 42.000 kcal voor een big van 20 kg.27 Van de varkens in de vier veestapels worden zowel 

volwassen dieren als biggen geslacht; de aantallen zijn ingeschat naar Woltering (tabel 8).28

Tabel 8. Energieopbrengst van varken binnen de vier modelkuddes (naar Woltering 2000).

kuddegrootte

varken

geslacht aantal

volwassenen

geslacht aantal 

biggen kcal vleesproducten

S 1 4 396.000

M 1 5 438.000

L 2 6 708.000

XL 2 8 792.000

27	 	IJzereef	1981,	185;	Brinkkemper	1991,	131.
28	 	Woltering	2000,	330	en	339.	Er	is	een	vershil	tussen	de	door	Woltering	genoemde	totaalopbrengst	en	het	eerder	door	hem	genoemde	aantal	

geslachte	dieren	per	veestapel.	De	totalen	zijn	daarom	opnieuw	vastgesteld.	
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Paarden blijven wat betreft de energieopbrengst buiten beschouwing. Deze dieren werden 

niet voor hun vlees gefokt en blijkens het vrijwel ontbreken van duidelijke slachtsporen binnen 

botspectra van opgravingen, zelden gegeten. Uit monde van Bonifatius weten we echter, dat 

paardenvlees regelmatig op tafel kwam. In een brief aan hem uit 732 stelde de paus dat het 

eten van paardenvlees als onrein en afschuwwekend werd beschouwd en voor christenen niet 

was toegestaan.29 Voor zover er een paard op het menu kwam van de huishoudens van de hier 

uitgewerkte modellen, wordt gesteld dat de energieopbrengst van een paard vergelijkbaar is 

met een rund.

1.4 Graanopbrengst

Van belang bij de verbouw van graan is de gekozen verhouding tussen zaaizaad en opbrengst. 

Op basis van cijfers uit de Middeleeuwen wordt deze verhouding gesteld op gemiddeld 1:3,5 

(gerst), 1:4 (tarwe) of 1:5,5 (rogge). Zelfs wanneer deze cijfers gecorrigeerd worden voor oog-

stafdrachten in de vorm van tienden, of juist geflateerd met bijtelling van opbrengsten van 

pachters, dan blijven deze verhoudingen overeind staan.30 Deze relatief lage opbrengst is te 

verklaren door de stand van de landbouwtechniek en onvoldoende bemesting.31 De gebruike-

lijke methode van breedwerpig zaaien beperkt de opbrengstverhouding, waardoor archeo-

logen in pre- en protohistorische landbouwmodellen eerder de voorkeur geven aan planten 

als zaaimethode.32 Kooistra wees er echter op, dat bij deze gedachtengang geen rekening is 

gehouden met de relatieve hoeveelheid gebruikt zaaizaad. Het planten van bijvoorbeeld 60 kg 

graanzaad levert bij een ratio van 1:10.600 kg op, waarvan 540 kg overblijft voor consumptie. Het 

breedwerpig zaaien van 200 kg levert bij een verhouding van 1:5 echter 1.000 kg op, waarvan 800 

kg overblijft. Dus ook al is de opbrengstverhouding bij planten in rijen groter, het breedwerpig 

zaaien levert door het grotere aantal gebruikt zaad uiteindelijk meer graan voor consumptie op. 

Ook zal door de hogere dichtheid van opschietend uitgeworpen zaaizaad minder kans bestaan 

dat onkruid het gewas overwoekerd. Naar haar mening werd planten alleen toegepast bij een 

tekort aan zaaizaad.33

Andere, veel gunstiger opbrengstverhoudingen komen naar voren uit de experimentele 

archeologie. Reynolds stelde over een periode van 8 jaar opbrengsten vast die bij tarwe vari-

eerden van 1:7 tot 1:59, met een gemiddelde van 1:34. Gerst kende een ratio van gemiddeld circa 

1:14. De experimenten vonden middels aanplanting in rijen plaats, zonder bemesting en in 

arme, kalkrijke grond, die minstens een eeuw lang niet gecultiveerd was.34 Experimenten in het 

kweldergebied lieten zien, dat gerst en haver nog redelijke opbrengsten geven van 1:8 en 1:10, 

ondanks de negatieve effecten door stormvloedschade.35

In de archeologische modellen wordt meestal geen onderscheid gemaakt tussen de op-

brengstverhouding van enerzijds arme zandgrond en anderzijds zavel- en kleigrond.36 De lage 

ratio’s in middeleeuwse bronnen lijken vooral betrekking te hebben op zandgrond, in ons geval 

geldig voor de Oude Duinen. Van de zavel- en kleigrond op de hogere delen van de oeverwallen 

29	 	Meens	2005,	58.
30	 	Slicher	van	Bath	1978,	76,	191-192;	Spek	2004,	518-520	en	tabel	10.6.
31	 	Slicher	van	Bath	1978,	80;	Spek	2004,	514.
32	 	Fokkens	1998,	141;	Meffert	1998,	108.
33	 	Kooistra	1996,	68	en	mondelinge	mededeling	van	dezelfde	auteur	(BIAX).
34	 	Reynolds	1987.
35	 	Körber-Grohne	1967,	229-231;	Van	Zeist	et al.	1976;	Bottema	et al.	1980;	Behre	1990;	Brinkkemper	1991,	125.
36	 	Zie	bijvoorbeeld	Brinkkemper	1993;	Kooistra	1996;	Fokkens	1998.	Woltering	(2000,	343)	houdt	wel	rekening	met	een	verschil.
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zou men gunstiger opbrengsten verwachten. Mede in verband met de resultaten van bovenge-

noemde experimenten zal ik in het model voor beide groepen bodems uitgaan van breedwerpig 

zaaien en een opbrengstverhouding van 1:4 voor de Oude Duinen en 1:8 voor de oeverwallen. 

Als opbrengst per hectare wordt in de literatuur bij de relatief lage ratio van 1:3 of 1:4 meestal 

uitgegaan van zo’n 1.000 kg/ha.37 Hiervan is 250 kg zaaizaad nodig bij een ratio van 1:4, 3/4 blijft 

dan over voor consumptie (750 kg). Bij een ratio van 1:8 hoeft slechts 1/8 deel van een opbrengst 

van 1.000 kg/ha, oftewel 125 kg als zaaizaad gereserveerd te worden.38 De overige 875 kg is dan 

beschikbaar voor consumptie. De calorische waarde van graan wordt gesteld op circa 3.200 

kcal/kg.39 Aangenomen wordt, dat voornoemde ratio’s en opbrengsten tot stand kwamen met 

behulp van akkerbemesting. 

1.5 Verhouding akkerbouw-veeteelt

In tabel 9 is te zien hoeveel energie jaarlijks wordt opgebracht door de vier verschillende vee-

stapels. De invloed van het wel of niet gebruiken van melk (en kaas en boter), een aspect dat 

moeilijk te bepalen is, is groot: het scheelt iets minder dan de helft in de energieopbrengst. In 

tabel 10 en 11 is te zien welk deel van de voedselvoorziening dan nog gedekt dient te worden 

door granen bij de vier soorten veestapels en een huishouden van zes en tien personen. Gesteld 

is dat 10 % van de energiebehoefte gedekt wordt uit overige voedselbronnen, zoals kippen, 

ganzen, wild, vis, schelpdieren, eieren, vruchten, honing en groenten. 

Uit tabel 10 komen enkele onrealistische situaties naar voren. Zo zou een huishouden 

van zes personen, dat optimaal gebruik maakt van zijn grote of extra grote veestapel, zonder 

akkerbouw kunnen leven. In de praktijk zal men, vanwege de lichamelijke behoefte aan een 

gevarieerd voedselpakket en risicospreiding, een deel van de energie uit graanprodukten heb-

ben gehaald. Deze boerenbedrijven hadden wel de mogelijkheid een deel van hun veestapel of 

melkprodukten als surplus van de hand te doen. 

Oogstcapaciteit

Op basis van tabel 10 en 11 kan tevens de vraag gesteld worden, in welke situatie men mens-

kracht te kort kwam bij het oogsten. Dit kan namelijk een beperkende factor zijn bij de graan-

produktie. Bij voorkeur dient graan geoogst te worden binnen een dag of vijf. De totale oogstpe-

riode is ongeveer een maand. Een hectare kon geoogst worden in 3,5 tot 6 mandagen.40 Wanneer 

twee volwassen personen binnen het huishouden van zes beschikbaar zijn, kan in zes dagen 

minimaal 2 en maximaal 3,4 ha (6/3,5 x 2 personen) geoogst worden. Voor het boerenbedrijf in 

tabel 10 met de grootste afhankelijkheid van graanverbouw moet dit geen wezenlijk probleem 

zijn geweest; het benodigde akkerareaal bedroeg in het meest ongunstige geval zo’n 2,5 ha (1,9 

+ 30 % reserve). Bij een maximale oogstsnelheid kan dit huishouden ongeveer een hectare extra 

graan verbouwen. 

37	 	Slicher	van	Bath	1977,	192;	Pals	1987,	119;	Kooistra	1996,	67;	Spek	2004,	518-520.
38	 	Slicher	van	Bath	1977,	26-27.
39	 	Bloemers	1978,	70;	IJzereef	1981,	182;	Pals	1987,	119;	Brinkkemper	1991,	125,	127;	Kooistra	1996,	67.
40	 	Slicher	van	Bath	1977,	328;	Pals	1987,	119;	Woltering	2000,	324.
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Tabel 9. Jaarlijkse energieopbrengst van vier verschillende veestapels, met en zonder gebruik van melk.

energieopbrengst in kcal per jaar

kuddegrootte S M L XL

runderen vlees etc. 533.220 732.720 1.179.140 1.808.820

melk 995.220 1.425.720 2.334.140 3.194.820

schaap/geit vlees etc. 145.500 218.700 391.100 364.300

melk 150.300 225.400 300.600 375.700

varken vlees etc. 396.000 438.000 708.000 792.000

totaal met melk 2.220.240 3.040.540 4.912.980 6.535.640

totaal zonder melk 1.074.720 1.389.420 2.278.240 2.965.120

Tabel 10. Mogelijke verhouding tussen akkerbouw, veeteelt en overige voedselbronnen voor een agrarisch huishouden van zes per-

sonen met vier verschillende veestapels, met en zonder consumptie van melkproducten. De akkergrootte is inclusief 1/4 of 1/8 deel 

voor het zaaigoed. Bij de gemiddelde akkergrootte is uitgegaan van een situatie bij 50 % melkgebruik. 

energiebehoefte en akkergrootte van een huishouden van zes personen (5.250.000 kcal/jaar = 100 %)

kuddegrootte

S M L XL

kcal/jaar % kcal/jaar % kcal/jaar % kcal/jaar %

veestapel met melk 2.220.240 42 3.040.540 58 4.912.980 94 6.535.640 124

graangewas 2.504.760 48 1.684.460 32 - - - -

overig 525.000 10 525.000 10 525.000 10 525.000 10

veestapel zonder melk 1.074.720 20 1.389.420 26 2.278.240 43 2.965.120 56

graangewas 3.650.280 70 3.335.580 64 2.446.760 47 1.759.880 34

overig 525.000 10 525.000 10 525.000 10 525.000 10

opbrengstverhouding 1:4 1:8 1:4 1:8 1:4 1:8 1:4 1:8

akker (met melk) (ha) 1,30 1,00 0,88 0,68 - - - -

akker (ha) 1,90 1,47 1,74 1,34 1,27 0,98 0,92 0,71

gemiddelde akkergrootte (ha) 1,60 1,24 1,31 1,01 0,64 0,49 0,46 0,36

inclusief 30% reserve (ha) 2,08 1,61 1,70 1,31 0,83 0,64 0,60 0,46
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Tabel 11. Mogelijke verhouding tussen akkerbouw, veeteelt en overige voedselbronnen voor een agrarisch huishouden van zes per-

sonen met vier verschillende veestapels, met en zonder consumptie van melkproducten. De akkergrootte is inclusief 1/4 of 1/8 deel 

voor het zaaigoed. Bij de gemiddelde akkergrootte is uitgegaan van een situatie bij 50 % melkgebruik.

energiebehoefte en akkergrootte van een huishouden van tien personen (8.760.000 kcal/jaar = 100%)

kuddegrootte

S M L XL

kcal/jaar % kcal/jaar % kcal/jaar % kcal/jaar %

veestapel met melk 2.220.240 25 3.040.540 35 4.912.980 56 6.535.640 75

graangewas 5.663.760 65 4.843.460 55 2.971.020 34 1.348.360 15

overig 876.000 10 876.000 10 876.000 10 876.000 10

veestapel zonder melk 1.074.720 12 1.389.420 16 2.278.240 26 2.965.120 34

graangewas 6.809.280 78 6.494.580 74 5.605.760 64 4.918.880 56

overig 876.000 10 876.000 10 876.000 10 876.000 10

opbrengstverhouding 1:4 1:8 1:4 1:8 1:4 1:8 1:4 1:8

akker (met melk) (ha) 2,95 2,28 2,52 1,95 1,55 1,19 0,70 0,54

akker (ha) 3,55 2,74 3,38 2,61 2,92 2,25 2,56 1,98

gemiddelde akkergrootte (ha) 3,25 2,51 2,95 2,28 2,24 1,72 1,63 1,26

inclusief 30% reserve (ha) 4,22 3,26 3,84 2,96 2,91 2,24 2,12 1,64

Bij een huishouden van tien personen, waar van de 5 volwassen personen er 3 beschikbaar zijn, 

kan in zes dagen 3 tot 5,1 ha worden geoogst. Ook dit leidt in tabel 11 niet tot grote problemen 

bij het bedrijf met de grootste afhankelijkheid van graan. De oogstsnelheid moet echter niet 

te laag zijn (maar burenhulp is hier buiten beschouwing gelaten). Er zal echter ook tijd nodig 

zijn geweest voor het oogsten van andere gewassen, zoals hooi, vlas voor linnen en haver als 

veevoer voor onder meer de paarden en ossen. 

De modellen geven de volgende indicatie voor de grootte van de akkers: bij huishoudens 

van zes personen waren de akkers in de Oude Duinen zo’n 1,7 tot 2 ha groot en op de rivieroe-

vers 1,3-1,6 ha (de onrealistische situatie voor de grote en extra grote bedrijven niet meegere-

kend). Bij boerderijen met tien personen moeten we rekening houden met akkerpercelen van 

2-4,2 ha in de Oude Duinen en 1,6-3,3 ha op de rivieroevers.

Het hierboven geschetste beeld strookt niet met hetgeen Haarnagel meende over huishou-

dens op de Feddersen Wierde met 12-14 en 16-18 runderen. De gedachte, als zouden deze boe-

renbedrijven niet of nauwelijks levensvatbaar zijn geweest door een onvoldoende opbrengst 

van de veestapel, is wat mij betreft achterhaald.41 Buiten de methodische kritiek die Hiddink 

reeds naar voren bracht – essentiële omrekeningen naar energie en de benodigde hoeveelheid 

aanvullend voedsel ontbreken – laten de boven besproken modellen een positiever beeld zien. 

Opnieuw kan vastgesteld worden dat op het gebied van voedselproductie de kleinere huis-

houdens zich in een minder afhankelijke positie ten opzichte van de grotere bevonden als wel 

41	 	Haarnagel	1979,	258.
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wordt gedacht.42 Daarmee is niet gezegd dat het boerenleven plaatsvond in een land van melk 

en honing; door misoogsten en veeziektes zal een groot genoeg surplus niet altijd voorhanden 

zijn geweest.

Benodigde en beschikbare mest

De berekende oppervlakte aan akkerland kan worden vergeleken met de hoeveelheid mest 

die beschikbaar was. In de literatuur worden wisselende getallen genoemd ten aanzien van de 

benodigde hoeveelheid mest per hectare, lopend van 13.500 tot meer dan 100.000 kg. Deze grote 

verschillen zijn te verklaren door de afwijkende hoeveelheid plaggen of stro dat is toegevoegd, 

het aantal oogsten waarvoor de bemesting nodig was en het soort gewas.43 Op basis van bere-

keningen uit de potstallandbouw in Drenthe kwam Pals tot 13.500 kg schapenmest per hectare 

per oogst, waarvan 9.000 kg pure mest en 4.500 kg heideplaggen.44 Problematisch hierbij is, dat 

deze – en de eerder genoemde getallen – slaan op een vorm van plaggenlandbouw daterend 

vanaf de Late Middeleeuwen. Door de dikte van de opgebrachte plaggen – met aanhangend 

zand – werd zo een relatief grotere hoeveelheid vermengde mest op de akkers gebracht. In de 

Merovingische en Karolingische periode was nog geen sprake van plaggenlandbouw waarbij 

tevens opgehoogde plaggenbodems (esdekken) ontstonden. Hoogstens kan men een vorm 

van plaggenlandbouw verwachten, waarbij men voornamelijk strooisel en organische plag-

gen heeft gebruikt, zonder dat dit leidde tot ophoging.45 Hoeveel mest en plaggen per hectare 

hierbij gewenst waren is niet bekend, laat staan de bemesting van een hectare met enkel pure 

mest. Omdat de ratio van mest en plaggen in de door Pals berekende hoeveelheid 2:1 is, lijkt 

9.000 kg pure mest mij goed bruikbaar in het rekenmodel. Woltering berekende dat bij deze hoe-

veelheid mest en voornoemde ratio een oppervlakte van 0,02 ha (200 m2) heide per jaar nodig is. 

Rekening houdend met een regeneratieperiode van de heide van gemiddeld zo’n 15 jaar komt 

dit neer op 0,3 ha heide per hectare akkerland.46

Voor de hoeveelheid mest die de veestapel kan opleveren baseer ik mij op de afwegingen en 

berekeningen van Woltering. Een volwassen koe van 200 kg produceert hierin maximaal 6570 kg 

per jaar, met een ratio tussen poep en urine van 3:2. Verdeeld over de vier kuddegroottes, kan 

met de mest die verzameld wordt gedurende een winterstalling van vier maanden een akker 

van 0,6 tot 2,3 ha bemest worden (zie tabel 12). Het gebruik van stro als absorptiemateriaal voor 

de urine is niet waarschijnlijk, vanwege de relatief grote hoeveelheid akkerland die hiervoor 

nodig is. Bovendien kan het gebruikt worden als veevoer. Eerder zullen organische heide- of 

grasplaggen gebruikt zijn. Omdat het aandeel urine in rundermest hoger is dan in schapenmest, 

zullen meer plaggen nodig zijn geweest. Bij een ratio tussen mest en plaggen van 1:1 is dit tot 

950 m2 heide.47 Omdat in de Oude Duinen waarschijnlijk geen uitgestrekte heidegronden aan-

wezig waren (zie pag. 29 en verder), ga ik uit van een even groot oppervlak aan grasplaggen van 

schrale duingrond.

42	 	Hiddink	1999,	173.
43	 	Slicher	van	Bath	1977,	283-285;	Woltering	2000,	327.
44	 	Pals	1987,	122.
45	 	Zie	voor	dit	belangrijke	onderscheid	Spek	2004,	732	e.v.
46	 	Woltering	2000,	327	en	verwijzingen	aldaar.
47	 	Woltering	2000,	335-337.
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Tabel 12. Hoeveelheid bemestbaar akkerland en daarbij benodigde heide/duingrond bij een aanname van 9000 kg benodigde pure 

mest per hectare, berekend voor vier kuddegroottes (naar Woltering 2000, tabel 11 en 13).

kuddegrootte 

in voorjaar en 

herfst

levend 

gewicht 

(kg)

mestproduktie (kg)

bemestings-

capaciteit 

akkerland (ha)

bij winterstalling

heideplaggen 

als stal-

strooisel (kg)

heide

(ha)

heide 

inclusief 

regeneratie 

van 15 jaar 

(ha)per jaar

bij

winter-

stalling

8 830
20.580 5.430 0,60 5.430 0,024 0,36

6 595

13 1.425
37.820 11.820 1,31 11.820 0,053 0,80

10 1.295

20 2.555
59.630 18.840 2,05 18.840 0,083 1,25

15 2.025

26 3.110
77.880 21.120 2,35 21.120 0,095 1,43

20 2.315

Nu is winterstalling van vee bij een gematigd zeeklimaat niet per se noodzakelijk, maar de 

voederwaarde van grassen en kruiden is ’s winters gering. De keuze voor stalling wordt vooral 

bepaald door meer praktische factoren. Zo kon de melk- en mestproduktie gegarandeerd wor-

den en treedt minder gewichtsverlies op.48 Problematisch en arbeidsintensief is daarentegen 

het verzamelen door de boer van voldoende wintervoer. Hiervoor moet in de zomer een deel 

van het weidegebied gereserveerd worden als hooiland. 

In het model wordt gemakshalve aangenomen dat de mest van schapen en geiten niet is ver-

zameld (een deel kan gebruikt zijn voor de bemesting van de verder niet berekende oppervlakte 

aan groenten of veevoedergewassen). Gesteld wordt, dat een prehistorisch volwassen varken 

van 75 kg per jaar circa 2450 kg mest produceert.49 Van de varkens kan alle mest worden ingeza-

meld, behalve gedurende het ‘masten’ of ‘akeren’ in de maand november. In deze maand werden 

ze vetgemest in de bossen met eikels en andere noten.50 Dit levert wat minder mest per veesta-

pel per jaar op dan ingeschat door Woltering: 7.500 kg (S), 9.000 (M), 11.275 kg en 13.500 kg (XL). 

Van de paardenmest wordt verondersteld dat eenderde verzameld is in de stal. Bij een jaarlijkse 

mesthoeveelheid van 6400 kg per volwassen dier is dit ongeveer 2.100 bij de veestapels met één 

paard (S en M) en 4.200 kg met twee paarden (L en XL). De totale hoeveelheid verzamelde mest 

van de vier verschillende veestapels is weergegeven in tabel 13.

48	 	Van	Wijngaarden-Bakker	1988.
49	 	Zie	de	berekening	bij	Woltering	2000,	339.
50	 	Spek	2004,	575.
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Tabel 13. Totale hoeveelheid verzamelde mest per veestapel.

kuddegrootte S M L XL

verzamelde mest runderen 5.430 11.820 18.840 21.120

verzamelde mest varkens 7.500 9.000 11.275 13.500

verzamelde mest paarden 2.100 2.100 4.200 4.200

totaal 15.030 22.920 34.315 38.820

Tabel 14. Mestoverschot of -tekort van huishoudens van zes en tien personen, op basis van een mestbehoefte van 9000 kg /ha, een 

gemiddelde akkergrootte (bij 50 % melkgebruik), inclusief 30 % reserve (zie tabel 10 en 11) en een opbrengstverhouding van 1:4 

(‘Oude Duinen’) en 1:8 (‘rivieroevers’). 

kuddegrootte S M L XL

huishouden van zes personen

opbrengstverhouding 1:4 1:8 1:4 1:8 1:4 1:8 1:4 1:8

gemiddelde akkergrootte (ha) 2,08 1,61 1,70 1,31 0,83 0,64 0,60 0,46

mestbehoefte (kg) 18.720 14.490 15.300 11.790 7.470 5.760 5.400 4.140

mestoverschot - 540 7620 11.130 26.845 28.555 33.420 34.680

mesttekort 3690 - - - - - -

huishouden van tien personen

opbrengstverhouding 1:4 1:8 1:4 1:8 1:4 1:8 1:4 1:8

gemiddelde akkergrootte (ha) 4,22 3,26 3,84 2,96 2,91 2,24 2,12 1,64

mestbehoefte (kg) 37.980 29.340 34.560 26.640 26.190 20.160 19.080 14.760

mestoverschot - - - - 8.125 14.155 19.740 24.060

mesttekort 22.950 14.510 11.640 3.720 - - - -

Uit tabel 14 wordt duidelijk welke huishoudens in de problemen komen wat de mestvoorzie-

ning betreft. Dit zijn de kleine tot middelgrote bedrijven met tien personen, zowel in de Oude 

Duinen als op de rivieroevers, alsmede het kleine zes-persoons bedrijf in de Oude Duinen. Wan-

neer we ervan uitgaan dat het vee twee maanden per jaar graasde op de stoppelweide en zo 

de akkers bemestte, dan zou het kleine zes-persoonsbedrijf nog uit kunnen komen, maar blijft 

voor de tien-persoonsvariant een mesttekort van circa 19.500 kg bestaan.51 Aangezien ook mest 

nodig zal zijn geweest voor de verbouw van groenten, voedergewassen en vlas lijken deze mest-

tekorten toch een reëel probleem te zijn geweest. De boerderijen met de grote en extra grote 

veestapels hebben daarentegen een zeer groot mestoverschot. Dit laat zien dat deze bedrijven 

een veel groter akkerareaal op het zand konden bebouwen. Op basis van hun oogstcapaciteit 

51	 	Berekend	met	behulp	van	tabel	12.
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kan dit minstens 3,3 (bij zes-persoons huishoudens) tot 1,5 maal zoveel zijn (bij tien-persoons 

huishoudens).52 Door de gunstige opbrengstverhouding is op de oeverwallen in alle gevallen 

sprake van een mestoverschot. Dit kon gebruikt worden voor de bemesting van andere gewas-

sen. Hier is in alle gevallen nog ruimte tot uitbreiding van het akkerareaal. Door het mestover-

schot is het mogelijk dat men nauwelijks vruchtwisseling hoefde toe te passen en kon volstaan 

met permanente akkers nabij de nederzetting.

Het berekende mesttekort kan een aanwijzing zijn dat huishoudens van tien personen 

alleen levensvatbaar waren bij een veestapel met 15 of meer runderen. Zeker is dit niet; mis-

schien was het mesttekort aanleiding tot een uitwisseling van mest naar boerenbedrijven die 

hier meer behoefte aan hadden, zoals dat uit latere bronnen bekend is.53 

1.6 Benodigde oppervlaktes landbouwgrond

Behalve een kleine oppervlakte voor het erf van de boerderij en akkerland zijn voor een zelf-

standig bedrijf meer gronden nodig: braakland, weidegebied (grasland, heide), hooiland, land 

voor plaggensteken bij bemesting, en bossen voor zowel bouw- en brandhout als beweiding. De 

omvang daarvan is afhankelijk van de bedrijfsvoering. De geschatte hoeveelheden zijn daarom 

lastig te bepalen.

Braakland

De hoeveelheid braakland wordt bepaald door het gevolgde systeem van vruchtwisseling. Welk 

stelsel destijds gevolgd werd in het West-Nederlandse kustgebied blijft onduidelijk. De situatie 

voor de strandwallen wordt doorgaans gelijk gesteld met die op de Pleistocene zandgronden 

elders in Nederland, zoals Drenthe.54 Vanwege de onvruchtbare zandgrond werd wel gedacht 

aan een systeem van kortstondige graanteelt van hooguit één of twee jaar, gevolgd door een 

langere braakperiode tot wel zeven jaar in de vorm van grasland. Volgens Spek ontbreken ech-

ter concrete bewijzen voor de toepassing van een dergelijk systeem van Feldgraswirtschaft of 

arable-grassland rotation. Aanwijzingen daarvoor dateren allemaal uit de Late Middeleeuwen 

of de vroegmoderne tijd.55 Hieronder valt ook het stelsel dat men op de Kop van Schouwen 

(Zeeland) toepaste in de binnenduinen. Hier lagen, in ieder geval vanaf de Late Middeleeuwen, 

‘duinakkerweilanden’, die vroeger ‘haymede’ of ‘haaimannen’ werden genoemd en waren om-

geven door greppels en/of houtwallen. Volgens gegevens uit de 17e en 18e eeuw vond op deze 

cultuurgronden een wisselbouw plaats van boekweit of rogge en grasland, waarbij na twee jaar 

akkerbouw vijf jaar braak volgde.56 In feite vinden we dit stelsel alleen in extensief gebruikte 

delen van het cultuurland, als tegenhanger van het permanente en intensief bemeste akker-

land nabij de nederzetting.57 Dat een dergelijk infield-outfield systeem heeft bestaan is voor de 

zandgronden goed mogelijk. Nabij de nederzettingen lag dan de kern van een akkercomplex, 

meestal op een relatief vruchtbare moderpodzolgrond, dat aan de basis stond van de later 

52	 	Berekend	uit	minimaal	aantal	geoogste	ha	in	6	dagen	/	gemiddeld	akkerareaal	inclusief	reserve.	Bij	een	zes-persoons	huishouden	met	

veestapel	XL	is	dit	2	/	0,6	ha	=	3,3	maal,	bij	een	tien-persoons	huishouden	is	dit	3	/	2,12	=	1,5	maal.
53	 	Slicher	van	Bath	1977,	279-282.	Mestpakketten	in	Noord-Nederlandse	terpen	laten	zien	dat	overtollige	mest	ook	praktisch	gebruikt	kon	

worden	als	ophogingsmateriaal.
54	 	Bieleman	1992,	75.
55	 	Spek	2004,	588	en	verwijzingen	aldaar.
56	 	Beekman	2007,	76.
57	 	Spek	2004,	588.
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ontwikkelde es.58 De haalbaarheid hiervan zal vooral hebben afgehangen van de hoeveelheid 

benodigde en beschikbare mest (zie hieronder).

Verder kan in deze streken sprake zijn geweest van een tweeslagstelsel, waarbij het akker-

land elk tweede jaar braak lag of een driejarige variant waar het land na bebouwing twee jaar 

braak bleef. Men neemt doorgaans aan, dat in de 9e eeuw het zogenaamde drieslagstelsel zijn 

weg vond naar de Nederlanden. Daarbij paste men op een akker een driejarige sequentie toe 

van wintergraan (tarwe of rogge), zomergraan (gerst of haver) en braak. Het voordeel hiervan 

was dat de opbrengst verhoogd kon worden, omdat slechts een derde deel van de akker braak 

lag. De totale ruimtebeslag van de akkergronden blijft daarbij hetzelfde.59 Voor de toepassing 

van het drieslagstelsel in Drenthe bestaan volgens Spek voldoende aanwijzingen uit specieke 

akkeronkruiden. Pals is voor wat de Veluwe betreft juist sceptisch en verwacht hier eerder 

een infield-outfield systeem.60 Voor de toepassing van het drieslagstelsel in West-Nederland 

in de Karolingische periode ontbreken voldoende aanwijzingen.61 Het ruimtebeslag van een 

tweeslagstelsel en een driejarig systeem zijn uitgewerkt in tabel 15. Voor de berekeningen is 

uitgegaan van de gemiddelde akkergroottes inclusief reserve van tabel 10 en 11.

Tabel 15. Benodigd areaal akkergrond en braak bij vier verschillende systemen van vruchtwisseling voor een huishouden van zes en 

tien personen met vier verschillende veestapels.

kuddegrootte S M L XL

opbrengstverhouding 1:4 1:8 1:4 1:8 1:4 1:8 1:4 1:8

huishouden van zes personen

gemiddelde akkergrootte + reserve (ha) 2,08 1,61 1,70 1,31 0,83 0,64 0,60 0,46

akker + braak bij tweeslagstelsel (ha) 4,16 3,22 3,40 2,62 1,66 1,28 1,20 0,92

akker + braak bij driejarig systeem (ha) 6,24 4,83 5,10 3,93 2,49 1,92 1,80 1,38

huishouden van tien personen

gemiddelde akkergrootte + reserve (ha) 4,22 3,26 3,84 2,96 2,91 2,24 2,12 1,64

akker + braak bij tweeslagstelsel (ha) 8,44 6,52 7,68 5,92 5,82 4,48 4,24 3,28

akker + braak bij driejarig systeem (ha) 12,66 9,78 11,52 8,88 8,73 6,72 6,36 4,92

 

Benodigde weidegrond, hooiland en bos

Op basis van de literatuur is de hoeveelheid weide en hooiland die één volwassen rund nodig 

heeft om het hele jaar door gevoerd te kunnen worden 1,5 ha, op arme zandgrond waarschijn-

lijk 2 ha. Voor kweldergrond en rietland gaat Brinkkemper uit respectievelijk 1 ha en 2 tot 5 

ha droog rietland. Kooistra gaat bij braakland uit van 2 ha.62 Sterk afwijkende cijfers komen 

58	 	Spek	2004,	588;	Heidinga	1987,	84-86;	Theuws	et al.	1988,	250;	Thoen	1993;	Zimmermann	1995,	300-304;	
59	 	Slicher	van	Bath	1977,	67-69;	Spek	2004,	590-591.
60	 	Pals	1987,	73-76.
61	 	De	aanwezigheid	van	onkruiden	typisch	voor	winterrogge	in	nederzettingssporen	uit	de	tweede	helft	van	de	6e	–7e	eeuw	in	Den	Haag-Frankenslag	

(Magendans/Waasdorp	1989,	39),	zegt	nog	niets.
62	 	Slicher	van	Bath	1977,	325;	Kooistra	1996,	68;	Woltering	2000,	334	(tabel	9);	Brinkkemper	1991,	130.
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naar voren uit de begrazingsdichtheden van Drentse collectieve groenlanden in de 16e-17e 

eeuw. Deze schommelen tussen maximaal 1, 3-4 of 6-10 runderen en paarden per hectare!63 

Wellicht was hier voor een deel sprake van overbeweiding. Deze hogere aantalen bieden de 

mogelijkheid tot een alternatieve berekening, maar in eerste instantie ga ik voor het model uit 

van 1 ha, waarbij nog 0,5 ha hooiland komt. Ik neem aan dat dit hooiland voldoende was voor 

de voorziening van wintervoer. In de praktijk kan daar nog stro en dergelijke zijn bijgekomen. 

Behalve op weidegrond kan het vee geweid worden op het braakland, in bosgebied en zelfs op 

de hei, al prefereert het rund voedselrijke grond.64 Kalveren hebben in het model de helft aan 

oppervlakte nodig. 

Een heideschaap heeft volgens gegevens van Pals 0,66 ha heide per jaar nodig voor bewei-

ding.65 Gegevens op basis van het maximaal aantal schapen op de Drentse heide in de 16e-17e 

eeuw wijzen op 0,77 tot 2 ha per schaap. De schapen zullen echter een deel van het jaar ook 

op grasland zijn geweid, om mineralengebrek te voorkomen.66 Het is echter de vraag of in het 

kustgebied uitgestrekte heidevelden aanwezig waren. Voor de omgeving van de vroeg-middel-

eeuwse nederzetting in Den Haag-Frankenslag bestaan aanwijzingen voor de aanwezigheid van 

‘heideachtige vegetaties’, maar over het algemeen was in de Oude Duinen struikheide vroeger 

niet van betekenis. Alleen in het recente verleden was op sommige plaatsen een klein oppervlak 

struikheide aanwezig.67 Voor het duingebied – met woeste gronden in de vorm van zowel natte 

als droge graslanden en ruigtes – zal in het model rekening worden gehouden met een opper-

vlakte die tussen die van graslanden en heide in ligt. Langs de rivieren boden de hoge kwelders 

en oeverwallen goede mogelijkheden voor het weiden van schapen. Verder van de rivieren af, 

in het klei-op-veengebied en de aangrenzende randen van het veen (waar we ‘veld’ toponiemen 

tegenkomen) bestonden waarschijnlijk ook beweidingsmogelijkheden.68 Woltering berekende 

op basis van het verschil in voedselbehoefte en lichaamsgewicht tussen koeien en schapen dat 

circa 0,15 ha voldoende was voor de jaarbegrazing van een volwassen schaap.69 In het model zal 

worden uitgegaan van 0,25 ha voor graslanden langs de rivieroevers en 0,75 ha voor het duin-

gebied. In de praktijk zal er een overlap hebben bestaan met de oppervlakte grasland voor het 

rundvee, omdat schapen zeer dicht bij de grond kunnen grazen.70 Ook kunnen zij een deel van 

het jaar zijn geweid op braakliggende akkers en de stoppelweide na de oogst.

Voor paarden is aangenomen dat deze min of meer dezelfde voedselbehoefte hadden als 

runderen (1,5 ha per jaar).71 Paarden hebben voor een goede conditie echter ook een aanvulling 

nodig in de vorm van haver, rogge en stro, zeker wanneer ze op stal stonden of gebruikt werden 

als werkpaard.72 Voor varkens wordt aangenomen dat deze gemast werden in de bossen (in de 

Vroege Middeleeuwen nog ruim op de strandwallen aanwezig) of hun kostje op het erf kregen. 

Samen met de benodigde hoeveelheid bos voor huizenbouw en brandhout is uitgegaan van 2 ha 

bos per zes-persoons huishouden en 3 ha voor de tien-persoons variant.73 

63	 	Spek	2004,	558	(tabel	10.9).
64	 	Spek	2004,	557-558;	Pals	1987,	124;	Woltering	2000,	332.
65	 	Pals	1987,	122.
66	 	Spek	2004,	558	(tabel	10.9)	en	572.
67	 	Magendans/Waasdorp	1989,	39-40;	De	Groot	et al.	1994,	128.
68	 	Henderikx	1986,	495-497;	Henderikx	1987,	58-60;	Borger	1976,	346-349.
69	 	Woltering	2000,	339;	vgl.	Bloemers	1978,	69.
70	 	Van	Wijngaarden-Bakker	1988,	159.
71	 	Gelijk	Woltering	heeft	gedaan	voor	zijn	model	(Woltering	2000,	340).
72	 	Spek	2004,	564.
73	 	Fokkens	1991,	tabel	27;	Woltering	2000,	351.
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Totale oppervlakte per model

Tabel 16 en 17 bieden een overzicht van de verschillende bedrijfsgroottes in hectaren, zoals 

deze bij gebruik van bovenstaande uitgangspunten naar voren komen. Het hooiland voor rund 

is berekend op basis van de kuddegrootte in de winter. De akkergrootte is inclusief reservevoor-

raad en op basis van 50 % melkconsumptie. Bij de berekeningen is rekening gehouden met het 

gebruik van het braakland als weidegebied voor vee. Het effect hiervan is, dat het verschil in 

braaksysteem in de totale bedrijfsgrootte wordt gecompenseerd en de totaaloppervlaktes voor 

zand en kleigrond niet erg van elkaar verschillen. Wel bestaat een duidelijk verschil tussen de 

benodigde arealen in het Oude Duingebied en op de rivieroevers.

Tabel 16. Benodigde totale oppervlakte aan grond van een huishouden van zes personen met verschillende veestapels, opbrengst-

verhoudingen en vruchtwisselingsystemen. Voor randvoorwaarden zie tekst. *	Bij	gebruik	van	50%	melkproducten	is	eigenlijk	geen	

akkerbouw	nodig	voor	de	te	leveren	kcal.	Het	aandeel	van	13%	is	gebaseerd	op	een	akkergrootte	die	de	helft	is	van	een	situatie	zonder	melk	

(vgl.	tabel	10).

huishouden van zes personen

kuddegrootte S M L XL

aandeel akkerbouw (50 % melkgebruik) 59 % 48 % 22 % 13 %*

opbrengstverhouding 1:4 1:8 1:4 1:8 1:4 1:8 1:4 1:8

akker + braak bij tweeslagstelsel (ha) 4,2 3,2 3,4 2,6 1,7 1,3 1,2 0,9

akker + braak bij driejarig systeem (ha) 6,2 4,8 5,1 3,9 2,5 1,9 1,8 1,4

grasland voor runderen en paarden (ha) 7,0 7,0 10,5 10,5 17,0 17,0 20,5 20,5

hooiland voor runderen en paarden (ha) 2,8 2,8 4,3 4,3 6,8 6,8 8,0 8,0

grasland voor schapen/geiten (ha) 11,3 3,8 15,0 5,0 18,8 6,3 22,5 15,0

heide/veengebied voor plaggen (ha) 0,4 0,4 0,8 0,8 1,3 1,3 1,4 1,4

bos voor bouw- en brandhout (ha) 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

nederzettingsterrein (ha) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

totaal met tweeslagstelsel (ha) 26,1 18,1 34,8 24,4 47,3 34,6 55,5 47,8

totaal met driejarig systeem (ha) 26,0 18,1 34,8 24,4 47,2 34,5 55,5 47,9

Totale oppervlakte op basis van oogstcapaciteit en mestopbrengst

Tot nu toe is steeds uitgegaan van een berekening van het benodigde akkerareaal op basis van 

de overblijvende energiebehoefte. Dit leidde al tot enkele onrealistische situaties, zoals grote 

en extra grote boerderijen met 6 personen die in het geheel geen akkerbouw nodig hebben. 

Deze benadering van ‘de minste inspanning’ gaat echter voorbij aan risicospreiding en het 

gegeven dat de veestapel vooral diende als mestleverancier voor de akkerbouw. We kunnen 

niet aannemen dat de huishoudens zo veel mogelijk vlees aten omdat hun veestapel nu een-

maal hiertoe een kans bood. Een alternatieve benadering zou een meer realistische kijk op de 

bedrijfsgrootte kunnen geven. De omvang van het akkerareaal wordt dan bepaald door een 
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combinatie van oogstcapaciteit en mestopbrengst. Aan de hand hiervan komen echter opnieuw 

onrealistische combinaties van huishoudgrootte en boerderij naar voren.

Tabel 17. Benodigde totale oppervlakte aan grond van een huishouden van tien personen met verschillende veesta-

pels, opbrengstverhoudingen en vruchtwisselingsystemen. Voor randvoorwaarden zie tekst.

huishouden van tien personen

kuddegrootte S M L XL

aandeel akkerbouw (50 % melkgebruik) 71 % 65 % 49 % 36 %

opbrengstverhouding 1:4 1:8 1:4 1:8 1:4 1:8 1:4 1:8

akker + braak bij tweeslagstelsel (ha) 8,4 6,5 7,7 5,9 5,8 4,5 4,2 3,3

akker + braak bij driejarig systeem (ha) 12,7 9,8 11,5 8,9 8,7 6,7 6,4 4,9

grasland voor runderen en paarden (ha) 7,0 7,0 10,5 10,5 17,0 17,0 20,5 20,5

hooiland voor runderen en paarden (ha) 2,8 2,8 4,3 4,3 6,8 6,8 8,0 8,0

weide voor schapen/geiten (ha) 11,3 3,8 15,0 5,0 18,8 6,3 22,5 15,0

heide/veengebied voor plaggen (ha) 0,4 0,4 0,8 0,8 1,3 1,3 1,4 1,4

bos voor bouw- en brandhout (ha) 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

nederzettingsterrein (ha) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

totaal met driejarig systeem (ha) 29,2 20,7 38,0 27,0 50,3 37,2 58,0 50,1

totaal met tweeslagstelsel (ha) 29,3 20,8 37,9 27,1 50,3 37,1 58,2 50,0

Stel dat 1 ha geoogst kan worden in gemiddeld 5 dagen. Twee volwassenen uit een 

zes-persoons huishouden kunnen dan 2,4 ha graan oogsten. Drie volwassenen uit een tien-

persoonshuishouden oogsten in dat geval 3,6 ha. Kijken we naar de totale verzamelde mest per 

veestapel, dan kan hier 1,7 tot 4,3 ha mee bemest worden. Een vergelijking van het maximaal te 

bemesten akkerareaal met de oogstcapaciteit en de berekende gemiddelde akkergrootte (zie 

tabel 10 en 11) laat zien, dat bedrijven met een kleine veestapel voor de omvang van hun akkers 

afhankelijk zijn van de verzamelde mest (zie tabel 18). Dit is bij een tien-persoons huishouden 

zeker te weinig in vergelijking met de beoogde gemiddelde akkergrootte die nodig zou zijn; bij 

6 personen is het met enige moeite misschien nog net mogelijk. Bij middelgrote bedrijven is 

bij 6 personen de oogst en bemestingscapaciteit vrijwel gelijk. Bij de grote en extra grote boer-

derijen is de oogstcapaciteit de beperkende factor. Opnieuw blijkt dat huishoudens van tien 

personen voor de kleine en middelgrote boerderijen niet realistisch zijn. Deze zullen dan ook 

worden wegggelaten in de herberekening van de bedrijfsgroottes (zie tabel 19 en 20). 
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Tabel 18. Maximaal mogelijk akkerareaal in verhouding tot de mestopbrengst en de oogstcapaciteit.

kuddegrootte S M L XL

totaal aan verzamelde mest (kg) 15.030 22.920 34.315 38.820

maximaal te bemesten areaal bij 9000 kg mest/ha 1,7 2,6 3,8 4,3

huishouden van 6 personen

berekende gemiddelde akkergrootte + reserve (ha) 1,6 - 2,1  1,3 - 1,7 0,6 - 0,8 0,5 - 0,6

oogstcapaciteit (ha) 2,4 2,4 2,4 2,4

maximaal mogelijk akkerareaal (ha) 1,7 2,4 2,4 2,4

huishouden van tien personen

berekende gemiddelde akkergrootte + reserve (ha) 3,3 - 4,2 3,0 - 3,8 2,3 - 2,9 1,6 - 2,1

oogstcapaciteit (ha) 3,6 3,6 3,6 3,6

maximaal mogelijk akkerareaal (ha) 1,7 2,6 3,6 3,6

Tabel 19. Benodigde totale oppervlakte aan grond van een huishouden van zes personen met verschillende veestapels, op basis 

van de mestopbrengst of oogstcapaciteit, een vruchtwisseling van een tweeslagstelsel of een driejarig systeem. Het ‘aandeel ak-

kerbouw’ is het percentage kcal dat uit het maximaal mogelijke akkerareaal wordt geleverd, na aftrek van een reserve van 30 % en 

zaaigoed.

huishouden van zes personen

kuddegrootte S M L XL

aandeel akkerbouw 41 % 53 % 59 % 80 % 59 % 80 % 59 % 80 %

opbrengstverhouding 1:4 1:8 1:4 1:8 1:4 1:8 1:4 1:8

akker + braak bij tweeslagstelsel (ha) 3,4 3,4 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8

akker + braak bij driejarig systeem (ha) 5,1 5,1 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2

grasland voor runderen en paarden (ha) 7,0 7,0 10,5 10,5 17,0 17,0 20,5 20,5

hooiland voor runderen en paarden (ha) 2,8 2,8 4,3 4,3 6,8 6,8 8,0 8,0

grasland voor schapen/geiten (ha) 11,3 3,8 15,0 5,0 18,8 6,3 22,5 15,0

heide/veengebied voor plaggen (ha) 0,4 0,4 0,8 0,8 1,3 1,3 1,4 1,4

bos voor bouw- en brandhout (ha) 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

nederzettingsterrein (ha) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

totaal met tweeslagstelsel (ha) 25,7 18,2 35,5 25,5 48,8 36,3 57,3 49,8

totaal met driejarig systeem (ha) 25,7 18,2 35,5 25,5 48,8 36,3 57,3 49,8
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Tabel 20. Benodigde totale oppervlakte aan grond van een huishouden van tien personen met verschillende veestapels, op basis 

van de mestopbrengst of oogstcapaciteit, een vruchtwisseling van een tweeslagstelsel of een driejarig systeem. Het ‘aandeel ak-

kerbouw’ is het percentage kcal dat uit het maximaal mogelijke akkerareaal wordt geleverd, na aftrek van een reserve van 30 % en 

zaaigoed.

huishouden van tien personen

kuddegrootte L XL

aandeel akkerbouw 52 % 70 % 52 % 70 %

opbrengstverhouding 1:4 1:8 1:4 1:8

akker + braak bij tweeslagstelsel (ha) 7,2 7,2 7,2 7,2

akker + braak bij driejarig systeem (ha) 10,8 10,8 10,8 10,8

grasland voor runderen en paarden (ha) 17,0 17,0 20,5 20,5

hooiland voor runderen en paarden (ha) 6,8 6,8 8,0 8,0

weide voor schapen/geiten (ha) 18,8 6,3 22,5 15,0

heide/veengebied voor plaggen (ha) 1,3 1,3 1,4 1,4

bos voor bouw- en brandhout 3,0 3,0 3,0 3,0

nederzettingsterrein (ha) 0,5 0,5 0,5 0,5

totaal met driejarig systeem (ha) 51,0 38,5 59,5 52,0

totaal met tweeslagstelsel (ha) 51,0 38,6 59,5 52,0

Het aandeel van 70 tot 80 % dat door huishoudens op de rivieroevers uit graanprodukten 

gehaald kan worden biedt genoeg mogelijkheden tot surplusproduktie. Er zijn genoeg mogelijk-

heden om vlees of melkprodukten uit te wisselen. Of men had juist een redelijk graanoverschot 

indien men zelf meer vlees en melkprodukten nuttigde.

De herberekende bedrijfsgroottes wijken met name af voor de rivieroevers, omdat bij de 

vaststelling van de akkergrootte is uitgegaan van de oogstcapaciteit en geen rekening is ge-

houden met de grotere opbrengstratio. Uit de berekeningen komt naar voren dat bij een kleine 

veestapel een gebied van zo’n 18-26 ha (0,18-0,26 km2) nodig is en bij een extra grote veestapel 50 

tot bijna 60 ha (0,50-0,60 km2). 

Vergelijking met andere berekende bedrijfsgroottes 

De hierboven gepresenteerde modelberekeningen wijken logischerwijs af van hetgeen andere 

auteurs hebben aangehouden. Om te achterhalen in welke mate deze gegevens zullen afwijken 

is het verstandig om te kijken welke bedrijfsgroottes door andere onderzoekers zijn aangehou-

den. 

Van Heeringen baseerde zich voor de West-Nederlandse samenlevingen in de IJzertijd op 

uitgangspunten voor de Pleistocene zandgronden. Op basis van de dichtheid van urnenvelden 

komt men uit op nederzettingsterritoria van 4 km2 met 2 à 3 boerderijen met 6 personen elk.74 

74	 	Van	Heeringen	1989,	229	en	verwijzingen	aldaar.
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Dit is 1,6 km2 per boerderij en is drie maal zo groot als de grootste hierboven berekende bedrijfs-

grootte. Deze grove benadering wijkt dus sterk af van het model. Bloemers kwam uit op een 

bedrijfsgrootte van 0,1 tot 0,57 km2 per boerderij met 12 tot 24 runderen.75 Zijn bovengrens sluit 

vrijwel aan bij het hier gepresenteerde model, maar het eerstgenoemde oppervlak zou zo’n 0,36 

km2 moeten bedragen. Brinkkemper rekent in de wetlands van het Maasestuarium op 0,3-0,8 

km2 voor een boerderij met 4 tot 6 personen en tien runderen in de Vroege IJzertijd.76 Dit is meer 

dan de in tabel 19 vermelde 0,26-0,36 km2.

Behalve modellen vanuit een archeologische achtergrond, bestaan enige historische gege-

vens over bedrijfsgroottes. Ik zal op dit punt niet ingaan op de groottebepaling van een vroeg-

middeleeuwse mansus (hoeve), de standaardeenheid in de Utrechtse goederenlijst, omdat 

hierover onvoldoende zekerheid bestaat (zie verder pag. 168 en verder). Meer zekerheid over de 

grootte van één middeleeuws boerenbedrijf geven de systematische cope-ontginningen in het 

Utrechts-Hollandse veengebied. Bij ontginningen waarvan de breedte en diepte van het perceel 

van te voren werd overeengekomen met het wereldlijk gezag, is sprake van dieptes van 6 of 12 

voorlingen. Van der Linden stelde vast dat het hierbij – afhankelijk van het aantal gebruikte 

roeden per voorling – ging om oppervlaktes van respectievelijk 12 tot 18 morgen (10,5-15 ha) of 

24-36 morgen (21-30 ha). Recentelijk reconstrueerde hij het gebruik van hoeven van 24 morgen 

(21 ha) bij de oudste cope-ontginningen in het ‘Hollandse Veenland beoosten de Rijn’ (onder 

meer Esselijkerwoude, Rijnsaterwoude en Friezekoop), dateerbaar tussen het einde van de 

10e eeuw en de 12e eeuw.77 Omdat de eerste eeuwen na de start van deze ontginningen op de 

hoeven nog een gemengde bedrijfsvoering mogelijk was, met zowel weide-, hooi- als akkerland, 

is het verantwoord een vergelijking te maken met de berekende modellen van bedrijfsgroottes. 

De in tabel 19 berekende hectares voor boerderijen met een zes-persoons huishouden en 6 of 

10 runderen (een kleine of middelgrote kudde) sluit redelijk goed aan bij de oppervlaktes van de 

ontginningen. Ook de ‘voorling’ – waarvan de naam verwijst naar de lengte van een geploegde 

akker – past binnen het model: de oppervlakte van 1,8 tot 2,6 ha sluit nauw aan bij een akker-

grootte die door een 6-persoons huishouden geoogst kan worden (tabel 18). 

In het Drenthe van de 19e eeuw had het kleinst mogelijke zelfstandige bedrijf met een 

bestaansbasis circa 3 ha akkerland, 7 ha grasland voor 5 tot 6 koeien en zo’n 25 ha heide voor 

20 schapen (35 ha totaal).78 Deze combinatie sluit aan bij het hier berekende model van een 

zes-persoons huishouden met een kleine veestapel maar met een schaapskudde van een mid-

delgroot bedrijf. Door het gebruik van graslanden in plaats van uitsluitend heide is het totaal-

oppervlak wel wat kleiner, namelijk 27,5 ha. 

75	 	Bloemers	1978,	65-71.
76	 	Brinkkemper	1993.
77	 	Van	der	Linden	1956;	1982;	2000.
78	 	Harsema	1980,	5.
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