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Voorwoord  

Ik die de duisternis omhels, schenkt vreugde aan de aarde. Niets kan de ogen van de 

herinnering zo goed openen als een lied, en mijn herinneringen verheffen mij en voeren mij 

mee terwijl we samen zingen. In het land van de herinneringen is het altijd nu. Er is een 

ongevonden deur en toen ik hem vond en openmaakte, zag ik veel verdriet. 

O, verdwenen en door de wind beklaagde geest, kom weer terug! Het gevoel dat ik iets 

ongelooflijk belangrijks doe: iets voor de toekomst. Ik zal de wereld veranderen, en als ik 

daarvoor met mijn lichaam moet betalen, zal ik dat doen. Ik luister naar het zachte zoemen 

van de aarde die om zijn cardanische as draait, en draait en draait, steeds verder de 

eenentwintigste eeuw in. Ik ben jong, mijn bloed is warm, en ik twijfel er geen moment aan 

dat ik alles kan veranderen. Ik ben akkoord gegaan met de sterflijkheid, op een bepaald 

moment delen de bloedcellen zich niet meer.  

 

Het meeste wat het kortstondig leven de moeite waard maakt is me niet ontgaan. Ik heb de 

overleden mensen in mijn herinnering begraven. Ik ben geen rijk mens maar wel een goed 

mens. En alleen politici hebben profijt bij oorlog. 

 

Kijk, ruik, proef en luister. Nieuwsgierig?  Lees dan verder. Ik ontdekte en beleefde de Veluwe 

samen met Erik Vis. Hij woont tussen de statige beuken van het Veluwemassief. Hij liet mij 

het dansende bomenbos zien,  we aten in ‘Boshuis Drie’ en bekeken de pingoruine het 

Uddelermeer.  
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Erik vertelde dat  ‘Boshuis Drie’ ons nog steeds herinnert aan het eeuwenoude heidendom in 

Nederland. Dat daar de Germaanse gcd Thri vereerd werd. En dat hij nu is verbasterd tot de 

naam van het buurtschap Drie. In het boek ziet u de vogels die ik rondom het huis aan 

Hunnenpad heb gezien.  Als ik aan de Veluwe denk, herinner ik me Erik Vis; aan hem draag 

ik dit boek op. 
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’s Werelds loop 
 

 

Laat de  mensheid van de waan genezen, 

dat de mens een hemeling moet zijn, 

laat de kreupele een kreuple wezen, 

laat de vreugd de vreugd, de pijn de pijn. 

 

Laat de ziel de ziel, de zinnen zinnen, 

en dit aards bestaan een aards bestaan, 

en laat wie elkander diep beminnen, 

zo diep liefhebben, dat zij vergaan. 

 

Laat mijn lied mijn lied zijn; laat het klinken, 

sluit uw oor als het uw hemel krenkt; 

want zij zullen het in haat verminken, 

als het hun geen hoogre wereld schenkt. 

Laat het in mij dag zijn en weer nacht, 

opdat ’s werelds loop worde volbracht. 

 

Bertus Aafjes 

Uit: Het Koningsgraf, 1948 
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Inleiding 

Ik zie, ik zie wat jij niet ziet! Rust, ruimte, stuifzand, prachtige bossen, wildsporen, 

uitgestrekte heidevelden, een herder met z'n schaapskudde, zacht stromende beken. Maar 

ook uiterwaarden en landbouw, heuvels, valleien, historische stadjes en gezellige 

vakantiedorpen, de Randmeren en bijzondere attracties, musea en dierenparken. Wandelen 

over essen, door weilanden, langs akkerranden, over landgoederen en boerenerven in het 

prachtige buitengebied van Putten. Ontdek het mooie buitengebied van Putten. Wandelen over 

essen, langs akkerranden, over landgoederen, door weilanden en over eeuwenoude 

boerenerven. En lees de geschiedenis van dit afwisselende landschap. Een ware belevenis! 

Klompen aan, rugzak op en gaan! 

 

Bij alle mensen bestaat de neiging om te willen weten wat de oorsprong is van hun vaderland, 

welke merkwaardige gebeurtenissen daarin zijn voorgevallen en hoe het in de loop der eeuwen 

tot zijn tegenwoordige toestand is gekomen. In de tweede helft van de negentiende eeuw is de 

basis gelegd voor onze moderne samenleving. De industriële revolutie begon, het politieke 

landschap begon, de gezondheidszorg werd ontwikkeld, de kerk scheurde, het strafrecht werd 

hervormd. Het was de eeuw van de vooruitgang. Tussen 1850 en 1900 liggen onze 

tegenwoordige wortels. Uit deze turbulente periode is veel bewaard gebleven. Cultureel erfgoed 

van grote historische waarde. Er is ook het nodige verloren gegaan, om uiteenlopende redenen. 

Vaak per ongeluk – uit slordigheid of domheid – maar soms ook doelbewust. In de negentiende 

eeuw was de doofpot een geaccepteerd verschijnsel. De ideale plek om een zwarte bladzijde in 

te laten verdwijnen. Moeiteloos, schaamteloos, voor altijd. 

De Veluwe is een overwegend beboste landstreek in de provincie Gelderland en een voormalig 

kwartier van het hertogdom Gelre. De Veluwe is ongeveer duizend vierkante kilometer groot. 

Een gebied met een oppervlakte van eenennegentigduizend tweehonderd hectare is 

aangemerkt als Natura 2000-gebied. Kloksgewijs vanaf de stad Hattem in het noorden wordt 

het gebied ruwweg begrensd door Apeldoorn, Dieren, Arnhem, Wageningen, Ede, Barneveld 

en Harderwijk. 

Grote delen van de Veluwe bestaan uit stuwwallen uit de Saale-ijstijd. Ten noorden van 
Rheden, in het Nationaal Park Veluwezoom ligt bij het Rozendaalsche veld het Signaal 
Imbosch, het hoogste punt van de Veluwe op honderdtien meter hoogte. Dit is de hoogste 
stuwwal van Nederland en het hoogste punt van Nederland buiten Zuid-Limburg. In het 
noorden liggen onder andere het stuifzandgebied Leuvenhorst en het Leuvenumse Bos; ter 
hoogte van Apeldoorn bevindt zich Kroondomein Het Loo, dat met tienduizendvierhonderd 
hectare het grootste landgoed in Nederland is. Ten onrechte wordt de Veluwe soms 
gelijkgesteld met Nationaal Park De Hoge Veluwe dat er minder dan een twintigste deel van 
uitmaakt. 
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Grote delen van de Veluwe bestaan uit stuwwallen, die zo'n honderdvijftigduizend jaar geleden 
ontstaan zijn in de voorlaatste ijstijd, het Saalien. Voorafgaand aan de ijsbedekking hadden 
grote rivieren daar dikke lagen zand en grind met dunnere lagen klei afgezet. Deze afzettingen 
zijn gevormd door de Rijn en Maas, maar ook door rivieren vanuit het oosten (onder andere 
door het zogenaamde eridanos riviersysteem). Toen in het Saalien het ijs tot dit deel van 
Nederland oprukte werden deze rivierafzettingen opgestuwd in hoge stuwwallen, zoals op de 
Veluwe.  

In het zuiden van de Veluwe, bij Schaarsbergen, ontstond aan de voorkant van het ijs een 
grote sandrvlakte door sediment uit het smeltwater. Op deze sandrs zijn ook zwerfkeien te 
vinden die meegespoeld zijn met het smeltwater uit de ijskap. Ten zuiden van Harderwijk en 
bij Nunspeet ontstond tussen het ijs en de gevormde stuwwallen een glaciaal meer, waar 
zandige en kleiige glaciolacustriene afzettingen gevormd waren.  

In de laatste ijstijd (het Weichselien) kwamen de gletsjers niet tot in Nederland, maar was de 
bodem wel permanent bevroren (permafrost). Door de toen heersende harde winden werden 
lagen dekzand afgezet, met name aan de flanken van de Veluwe. Bovenop de Veluwe vond 
erosie plaats in deze koude periode. Door de aanwezigheid van permafrost in het voorjaar kon 
smeltwater van de sneeuw niet makkelijk in de ondergrond infiltreren. Het gevolg was dat het 
water zich ging concentreren in stromen en de ondergrond ging eroderen waardoor de 
sneeuwsmeltwaterdalen (of droge dalen) gevormd werden. 

 

Toen het klimaat warmer werd, in het Holoceen, raakte de Veluwe bebost. In de Middeleeuwen 
zorgde zowel grootschalige boskap voor de ijzerindustrie als intensieve landbouw ervoor dat 
de wind vat kreeg op de arme zandgronden. Hierdoor ontstonden grote zandverstuivingen en 
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werden er stuifduinen gevormd. Door de boskap is er geen oerbos bewaard gebleven, een groot 
deel van de huidige Veluwse bossen is aangeplant ten gunste van de houtproductie.  

Vanaf de Veluwe lopen verschillende beken naar de rand van het gebied. Sommige van deze 
beken zijn gegraven (sprengen), andere zijn natuurlijk. Voorbeelden van deze beken zijn: de 
Hierdensche Beek, de Zilverbeek, de Groevenbeek, de Soerense Beek, de Renkumse beek, de 
Heelsumse beek, de Beekhuizer Beek, en de Tongerense Beek. De beken bevatten dikwijls 
schoon water, al is de kwaliteit wel achteruitgegaan. Op veel plekken langs deze beken zijn er 
voor Nederlandse begrippen bijzondere flora en fauna te vinden: de elrits, het bermpje, de 
kleine modderkruiper, de onlangs ontdekte inheemse beekdonderpad komen naast de 
kamsalamander en de alpenwatersalamander hier voor. 

De natuur op de Veluwe bestaat uit diverse beheerseenheden, waarvan de Koninklijke 
Houtvesterij Het Loo (97 km²) de grootste is. Veel bos op de Veluwe is in de periode 1895-1920 
aangelegd om stuifzand vast te leggen. Rond 1850 was een derde van de Veluwe bedekt met 
stuifzand, nu omstreeks een procent. Vooral de grove den bleek geschikt om stuifzand vast te 
leggen. In de periode 1895-1932 werden grote delen van de Veluwe afgerasterd, in bijna alle 
gevallen omdat de eigenaren wilden jagen. De wildstand op de Veluwe was zeer laag, en aan 
het kleine formaat van bewaard gebleven hertengeweien uit die tijd is de menselijke druk af 
te lezen.  

Dus werden er dieren geïmporteerd en uitgezet in stukken Veluwe met hekken eromheen. 
Echter in 2000 hebben Gedeputeerde Staten van Gelderland een nota geschreven met de 
naam Veluwe 2010 een kwaliteitsimpuls - op weg naar een grenzeloze Veluwe. Sindsdien 
streeft men niet zonder succes naar het verwijderen van zo veel mogelijk hekwerken en andere 
obstakels. 
 

 

Het wild zwijn werd opnieuw geïntroduceerd door prins Hendrik, de man van koningin 
Wilhelmina. Dit tot ergernis van veel omwonenden, aangezien deze dieren vaak veel overlast 
kunnen veroorzaken. Na een mastjaar kan de populatie groeien tot ruim vijfenvijftighonderd 
dieren. De zeldzame en uiteindelijk in Nederland verdwenen otter verdween op de Veluwe in 
1988. Toen werd de laatste otter bij Nunspeet doodgereden. Na herintroductie in de 
Weerribben en de Wieden is er mogelijk weer migratie richting de Veluwe van deze water-
roofdieren te verwachten. Edelherten waren er nog wel, maar de resterende populaties werden 
uitgebreid met import. Op zijn jachtterrein De Hoge Veluwe liet de Rotterdamse handelsman 
Anton Kröller herten uit Oost-Europa uitzetten nadat hij de resterende autochtone Veluwse 
herten had laten afschieten. Het is aannemelijk dat hij dit deed om de zwakke populatie te 
vervangen door een gezondere. Dit hielp echter maar tijdelijk, want de zwakte werd 
veroorzaakt door menselijke druk. De nieuwe populatie verzwakte eveneens en leefde pas na 
de Tweede Wereldoorlog weer op door veranderd beheer. Kröller liet ter verhoging van zijn 
jachtgenot ook moeflons komen uit het Middellandse Zeegebied en kangoeroes uit Australië. 
Later is de raaf met succes opnieuw geïntroduceerd op de Veluwe, er leven inmiddels tientallen 
exemplaren die ook uitvliegen naar omringende gebieden. Een poging om het in Nederland 
zeer zeldzaam geworden korhoen, dat nog slechts met enkele exemplaren op de Sallandse 
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Heuvelrug voorkomt, op de Veluwe te herintroduceren is mislukt. Het korhoen was in de 
voorgaande eeuwen een bekende en algemene verschijning op de Veluwse heidevelden. 

De Provincie Gelderland heeft vijfendertig miljoen euro uitgetrokken voor het plan Veluwe 
2010. Veluwe 2010 is een grootschalig natuurontwikkelings-programma. Het is de bedoeling 
om enkele ecologische poorten te realiseren. Deze gebieden liggen vooral aan de rand van de 
Veluwe en vormen een uitbreiding van de huidige natuur. Hierdoor raken geïsoleerde 
populaties met elkaar verbonden waardoor men de genetische diversiteit en daarmee de 
overlevingskansen wil helpen te vergroten. Een voorbeeld van Veluwe 2010 is het project 
Renkums Beekdal. Ook worden er verbindingen buiten de Veluwe gezocht. Er zijn plannen 
voor ecologische verbindingszones richting de Oostvaardersplassen en richting Duitsland. 
Omdat edelherten op de Veluwe een andere genetische herkomst hebben dan die in Duitsland 
en in de Oostvaardersplassen, hoopt men zo op een eenwording van de soort. In september 
2006 is de Landelijke Vereniging van Vrienden van de Veluwe opgericht om als niet-
gouvernementele organisatie invloed te krijgen in het nationale debat, de politiek en de media. 

In de prehistorie was de Veluwe al bewoond, op diverse plaatsen zijn raatakkers en 
grafheuvels gevonden. In 2010 zijn onverwachts sporen gevonden van een nederzetting uit de 
twaalfde eeuw te midden van de stuifzanden van Nationaal Park De Hoge Veluwe.  

De bevolking concentreert zich historisch gezien vooral aan de randen van de Veluwe. Op de 
Veluwe zelf (het bosgebied) liggen slechts enkele dorpen en wonen op een oppervlakte van 
negenhonderdtwaalf vierkante kilometer ongeveer dertienduizendnegenhonderd mensen. Het 
gebied is daarmee met slechts vijftien inwoners per vierkante kilometer voor Nederlandse 
begrippen uitzonderlijk dunbevolkt.  

 

Deze dorpen leefden van de landbouw die op de schrale zandgronden mogelijk was. In een 
straal van tien kilometer buiten dit gebied wonen echter enkele honderdduizenden mensen, 
in onder meer steden als Arnhem, Apeldoorn, Harderwijk, Ede en Barneveld. Veel van deze 
kernen zijn in de afgelopen decennia sterk gegroeid. 

De Veluwe is in godsdienstig opzicht een protestantse streek. Er is een tweedeling zichtbaar 
tussen enerzijds de noordelijke en westelijke helft van de Veluwe, die een overwegend 
reformatorisch karakter heeft, en anderzijds de oostelijke en zuidelijke helft van de Veluwe, 
die overwegend gematigd tot niet-gelovig is. Het noorden en westen van de Veluwe maken deel 
uit van de Bijbelgordel die zich uitstrekt van het noorden van Overijssel tot in Zeeland. 

Het toerisme is op de Veluwe sterk ontwikkeld. Bekende toeristencentra zijn Beekbergen, 
Elburg, Epe, Hattem, Heerde, Hoenderloo, Kootwijk, Putten, Ermelo, Harderwijk, Otterlo, 
Nunspeet, Garderen, Loenen, Vierhouten, Voorthuizen en de Veluwerandmeren. De provincie 
Gelderland wenst de verblijfsrecreatie steeds meer te concentreren langs en in de minder 
kwetsbare randen van het gebied. Hiermee probeert men de grote druk van de recreatie op de 
natuur te verkleinen.  
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Verschillende recreatiebedrijven in het centrum van de Veluwe en een kazerneterrein bij 
Nunspeet, zullen aan de natuur worden teruggegeven. De oppervlakte verblijfsrecreatie kan 
dan groeien. 

Veluwe is een afleiding van het Germaanse falwa (vaal, bleek). In de zin van braakliggend land 
heeft het woord een Engelse tegenhanger in "fallow lands" en staat het eventueel in 
tegenstelling tot het vruchtbare "goede land" Betuwe (PIE bhad = goed) in het zuiden. 

 

Glanskopmees  

Een groot deel van de Veluwse natuur bestaat uit bos, het beslaat ruim vijfenzeventigduizend 
hectare. Dit zo natuurlijk ogende bos is overigens wel aangeplant. Oorspronkelijk diende deze 
natuur namelijk alleen voor de houtproductie, daarvoor werden hoofdzakelijk grove dennen 
en sparren geplant. Tegenwoordig dient een groot deel van het bos echter weer gewoon als 
natuur.  Het verdwijnen van de functie van houtproductie wordt zichtbaar in het laten liggen 
van omgevallen bomen. Daarnaast worden ook bomen uit het bos verwijderd die er 
oorspronkelijk niet thuishoren, zoals de Amerikaanse eik en vogelkers, de douglasspar en de 
kastanje. In het bos dat wordt gerealiseerd staan vier lagen centraal: de bomen, struiken, 
kruiden en de mossen.  De bomenlaag op de Veluwe bestaat  hoofdzakelijk uit eiken, berken, 
beuken, lariksen, lijsterbessen en grove dennen. De bomen zijn bepalend voor de ondergroei. 
Het beukenbos is het enige loofbos zonder ondergroei. Een eikenbos daarentegen heeft veel 
ondergroei.  Eiken kunnen ruim vijfhonderd jaar oud worden en zijn een belangrijke bron van 
voedsel voor veel dieren in het bos. De eikels, die overigens pas na zeventig jaar aan de boom 
groeien, zijn voedsel voor eekhoorns, Vlaamse gaaien, wilde zwijnen en vele andere vogels.  
 
Berken zijn te herkennen aan hun witte bast, ze kunnen eigenlijk overal groeien. Bij de wortels 
van de berk zijn vaak vliegenzwammen te vinden. De grove den komt oorspronkelijk op de 
Veluwe voor. 
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Roodborstje  

Terwijl de loofbomen in het vroege voorjaar nog allemaal kaal zijn lopen de struiken in de 
onderlaag al uit. Omdat naaldbomen hun naalden vasthouden en er zo altijd weinig licht op 
de bodem valt kunnen er in een dicht naaldbos geen struiken groeien. Veel voorkomende 
struiken op de Veluwe zijn de lijsterbes, vogelkers en de vuilboom. De lijsterbes groeit 
voornamelijk aan de bosrand. Ook de braam is te vinden in het bos, het is een lagere plant 
die uitgroeit tot ondoordringbare struiken. Hiermee vormt het een belangrijke schuilplaats 
voor onder andere vogels. Bekende Veluwse planten als de vossenbes en de bosbes komen 
eveneens in het bos voor. Behalve het licht zijn ook de voedingsstoffen in de bodem bepalend 
voor de ondergroei. Op de voedselarme bodems en de zones waarop voedselarm in voedselrijk 
overgaat groeien de meeste plantensoorten. In de kruidenlaag zijn vaak varens te vinden. 
Hoewel veel soorten iets meer dan een halve meter hoog worden, kan de adelaarsvaren een 
hoogte van ruim twee meter bereiken. Verder groeien er in de kruidenlaag planten als de 
bosanemoon en het speenkruid.  Op boomstammen en een enkele keer ook op de grond 
groeien de korstmossen, waaronder het rendiermos. Op de bosbodem komen ook nog veel 
andere mossen voor, waarvan het zandhaarmos misschien wel de meest voorkomende is.  
Naast planten groeien er ook veel paddenstoelen in het bos. Er groeit een wirwar van draden 
op de grond of dood hout, waar uiteindelijk paddenstoelen uit ontwikkelen. Deze draden 
fungeren als wortels, hiermee worden water en voedingsstoffen opgenomen. 

 

Vink  

Paddenstoelen en zwammen kunnen allerlei vormen aannemen, van het steeltje met een 
hoedje tot de vorm van koraal of van een gewei. Bij paddenstoelen met een hoedje zitten de 
sporen onder de hoed. De vliegenzwam, het eekhoorntjesbrood, de stinkzwam, de vliegenzwam 
en de koraalzwam zijn een kleine greep uit de soorten die op de Veluwe voorkomen. 

In het bos komen veel insecten voor zoals mieren, vlinders en kevers. Misschien is de mier 
daarvan wel de bekendste. De bosmieren staan bekend om 'het steken', sommige soorten 
spuiten zuur naar hun slachtoffer, andere soorten bijten of steken. Enkele soorten bosmieren 
bouwen grote mierenhopen. Een heel mooi insect dat in de Veluwse bossen leeft is 's 
Nederlands grootste kever, het vliegend hert. Zijn naam heeft hij te danken aan de uitgroei 



11 

 

aan zijn kaken dat op een gewei lijkt. Helaas is dit indrukwekkende diertje behoorlijk zeldzaam 
geworden. 

 

Naast de kleine insecten leven er ook veel grote dieren in het bos. Zo zijn ook de vogels goed 
vertegenwoordigd. Vaak hoor je ze wel, maar blijven ze tussen de begroeiing onzichtbaar. 's 
Nachts vliegen er diverse soorten uilen, zoals de bosuil en de ransuil. Vooral in de winter zijn 
ransuilen soms in groepen bij elkaar te vinden. Er komen in de bossen ook roofvogels voor, 
met als belangrijkste verschil met de uilen dat ze hun prooi niet met huid en haar opeten. Met 
hun kromme snavels scheuren ze hun prooi in kleine stukjes. De havik, de sperwer, de valk 
en de buizerd zijn de meest voorkomende vogels in het bos. De havik is het beste aangepast 
op een leven tussen de bomen, hij is behendig en daardoor in staat om zijn prooi tussen de 
bomen te volgen.  
 
Een bekende bosvogel is ook de specht, zijn aanwezigheid wordt gemakkelijk verraden 
wanneer er onder een boom veel rafelige dennenappels liggen. De specht klemt een 
dennenappel vast tussen een tak en de stam en eet vervolgens de zaden er uit. Als er niets 
eetbaars meer in zit laat hij de dennenappel vallen. Soms hoor je ze ook roffelen op het hout, 
dit doen ze om hun territorium af te bakenen. Om voedsel te zoeken tikken ze tegen de boom. 
Op de Veluwe komen de grote bonte specht, de zwarte specht en de groene specht voor. Alleen 
de laatste komt op de grond om insecten te zoeken, mieren zijn een belangrijk onderdeel van 
zijn dieet. Ook de Vlaamse gaai komt veelvuldig voor in de bossen. Met zijn roep waarschuwt 
hij andere dieren voor gevaren, ook is hij in staat om geluiden van andere vogels na te bootsen. 
Verder komen veel kleinere vogeltjes in het bos voor zoals mezen, vinken, roodborstjes en 
winterkoninkjes. Vinken komen vooral in de loofbossen zeer veel voor. 
 
Ook de zoogdieren zijn goed vertegenwoordigd in de bossen van de Veluwe. In open 
bosgebieden en uiterwaarden van grote rivieren leven edelherten. Het is met een schofthoogte 
van één meter en drie centimeter het grootste wilde zoogdier van ons land. Alleen op de Veluwe 
en in kleine delen van Flevoland komt dit indrukwekkende dier voor. 

 
 
Posbank  
 
De mannetjes dragen een gewei dat bij de volwassen dieren wel één meter lang kan worden 
en meer dan acht kilo weegt. Het gewei valt iedere winter af en binnen vier maanden zal een 
nieuw gewei aangroeien. Zolang het dier gezond is, wordt het gewei jaarlijks groter. De 
vrouwtjes leven in roedels, de mannetjes buitenom de bronsttijd alleen of in met enkele andere 
mannetjes. In september en oktober vindt de bronst plaats en is het burlen van de edelherten 
in het bos hoorbaar.  
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Edelhert  

Hoewel de ree voornamelijk op het open landschap voorkomt is ook dit hert in het bos te 
vinden. Het betreft dan voornamelijk de bosranden. 

De (of in jachttaal het) ree (Capreolus capreolus) is een klein, algemeen soort hert dat 
voornamelijk in Europa voorkomt. In Azië leeft de verwante Siberische ree (Capreolus 
pygargus). 

 

De ree heeft een zandgele tot roodbruine zomervacht, 's winters is deze meer grijsbruin tot 
zwart van kleur. Volwassen dieren hebben geen vlekken. Duidelijk zichtbaar is de witte tot 
gelige rompvlek. Bij mannetjes is deze vlek 's zomers vrij onduidelijk. De neus is zwart, en de 
kin is wit. De staart is vrij klein (twee tot vier centimeter lang) en enkel zichtbaar tijdens het 
ontlasten. 's Winters steekt bij het vrouwtje een bosje witte haren tussen de achterpoten naar 
achteren, dat op een staart lijkt. 

Het volwassen mannetje (reebok) heeft een eenvoudig gewei, bestaande uit meestal twee tot 
drie punten. Reebokken met vier tot vijf punten zijn meer uitzonderingen. Het gewei is meestal 
maximaal vijfentintig centimeter lang. 's Winters groeit het gewei, en de basthuid wordt 
afgeschuurd tussen maart en juni. Tussen oktober en januari wordt het gewei afgeworpen. 
Een enkele keer komen ook vrouwtjes (reegeit) met een gewei voor. Een jonge reebok van een 
jaar met alleen nog twee knopjes wordt ook wel knopbok genoemd. Wanneer het gewei nog 
geen vertakkingen vertoont noemt men het een spitser; en hoort bij een leeftijd van rond de 
twee jaar. Een gaffel heeft één vertakking. Het aantal vertakkingen is géén indicatie voor de 
leeftijd. Ook een jaarling kan al een Gaffelgewei of een Zesendergewei hebben. Dit is erfelijk 
bepaald en afhankelijk van de conditie waarin de bok verkeert. Oudere reebokken hebben 
meestal een zogenoemde Zesender, met twee keer drie punten. Op latere leeftijd zouden ze 
weer een vertakkingsloos gewei kunnen krijgen. 
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De ree is een "knabbelaar": hij eet bramen, bessen, twijgen, scheuten, knoppen en loten van 
struiken en bomen als rozenstruiken en coniferen, kruiden, grassen, bladeren, noten, 
paddenstoelen en landbouwgewassen als tulpen, granen en kroppen. 's Zomers voedt hij zich 
ook met jonge blaadjes, en in de herfst ook met eikels, terwijl knoppen en twijgen 's winters 
meer worden gegeten. Hij is vrij selectief en eet enkel de meest voedzame delen van een plant. 
Tussen eten en herkauwen zit meestal zo'n één (in de zomer) tot twee uur (in de winter). 

De ree is voornamelijk in de schemering actief. Van september tot april is hij voornamelijk 's 
nachts actief. Van mei tot augustus is hij ook meer overdag actief, en in gebieden waar hij 
niet wordt verstoord laat hij zich ook meer overdag zien. 

Beide geslachten hebben het grootste deel van het jaar een territorium. Meestal overlapt het 
territorium van een mannetje met dat van een of meerdere vrouwtjes. De territoria van 
mannetjes overlappen niet met elkaar, en de grenzen van een territorium worden over het 
algemeen bepaald door de grenzen met aangrenzende territoria van andere mannetjes. 
Territoria van vrouwtjes overlappen over het algemeen ook niet met elkaar, maar soms 
overlapt het territorium van een ouder vrouwtje geheel of gedeeltelijk met dat van haar 
dochters. Reeën leven over het algemeen solitair. Soms leven reeën in kleine groepjes van een 
vrouwtje, haar kalveren en soms een bok. Eenjarige reeën leven meestal ook in groepjes. 
Eenjarige geiten leven meestal in groepjes van twee, eenjarige bokken in groepjes van twee tot 
vier, soms met oudere bokken zonder een eigen territorium. Een groep reeën wordt een sprong 
genoemd. 

's Winters zijn reeën minder territoriaal, mogelijk omdat de dieren energie moeten besparen 
door voedselschaarste, of omdat door voedselschaarste dieren vaker hun eigen territorium 
moeten verlaten om voedsel te vinden. Ze kunnen zich dan zelfs samenvoegen in kudden van 
tot wel dertig dieren, met een duidelijke hiërarchie tussen de bokken. 

De ree wordt maximaal twintig jaar oud, maar de meeste dieren worden in het wild slechts 
zeven of acht jaar oud. Vrouwtjes worden iets ouder dan mannetjes. 

Als enige evenhoevige kent de ree een verlengde draagtijd. De bronsttijd valt in juli en 
augustus, maar pas eind december, na een verlengde draagtijd van honderdvijftig dagen, komt 
het embryo tot ontwikkeling. Hierna duurt het nog zo’n honderdvierenveertig dagen voordat 
het kalf wordt geboren, eind mei, begin juni. Geiten die niet in de zomer drachtig waren raken 
in oktober een tweede keer bronstig. Deze dieren zullen geen verlengde draagtijd ondervinden, 
en hun kalveren worden rond dezelfde tijd geworpen als bij die van dieren die in de zomer 
drachtig raakten. 

Driekwart van alle worpen zijn tweelingen, maar ook eenlingen en drielingen komen voor. Het 
jong is bij de geboorte 1,3 tot 2,3 kilogram zwaar en heeft een bruinig zwarte vacht met rijen 
witte vlekken over de rug en de flanken. Op de bovenlip loopt een duidelijke zwarte snor. Na 
zes weken vervagen de vlekken, en in oktober zijn de vlekken verdwenen. De zoogtijd duurt 
zes tot tien weken. Jonge kalveren worden zo'n zes tot tien keer per dag gezoogd voor zo'n 
enkele minuten, oudere kalveren slechts twee tot drie keer per dag. De rest van de tijd zijn de 
kalveren alleen. Tweelingen worden meestal apart van elkaar gezoogd, zo'n twintig meter uit 
elkaar. Het jong blijft bij de moeder tot de volgende worp, waarna het wordt weggejaagd. 
Meestal zijn dieren na veertien maanden geslachtsrijp, maar er zijn gevallen bekend waarbij 
dieren al na vier maanden geslachtsrijp waren. De belangrijkste vijand van de ree is de 
Euraziatische lynx. Ook wolf, bruine beer en honden jagen op reeën. Jonge kalfjes vallen wel 
eens ten prooi aan arenden, vossen, wilde katten of wilde zwijnen. Vooral in de eerste weken 
na de geboorte zijn de kalveren gevoelig. Ook sterven veel dieren in de winter door infecties 
aan de luchtwegen of voedselgebrek. 

Het wilde zwijn (ook wel everzwijn genoemd) is een typisch Veluws bosdier. Deze 
varkensachtigen leven in groepen, rotten genaamd. De mannetjes (keilers) leven overigens 
buiten de paartijd, die in november en december valt, solitair. In het vroege voorjaar worden 
de biggen geboren. Zwijnen zijn echte alleseters, gras, eikels, wortels, paddenstoelen maar 
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ook slakken en jonge konijnen staan op het menu. Bij het zoeken van hun voedsel woelen ze 
met hun neus in de grond. Net als het edelhert heeft het wild zwijn in Nederland geen 
natuurlijke vijanden meer, de stand beide dieren wordt dan ook door de jagen onder controle 
gehouden. 

Naast deze grotere zoogdieren leven er ook nog vele kleine zoogdieren in het bos. Bijvoorbeeld 
vossen, dassen, boommarters, konijnen, muizen en eekhoorns. De das is het grootste roofdier 
van Nederland, maar eet voornamelijk vruchten, bessen, slakken, wormen en andere kleine 
dieren. Ze zijn voornamelijk 's nachts actief. De muizen worden hoofdzakelijk 
vertegenwoordigd door de woelmuis en de bosmuis. De woelmuis is overdag actief, maar de 
bosmuis niet. De bosmuis heeft grotere oren en ogen en een spitsere snuit dan zijn neefje, 
ook kan hij beter springen, sprongen van tachtig centimeter zijn geen zeldzaamheid. Muizen 
zijn belangrijk voedsel voor veel roofvogels in het bos. Bron: wildlife.hetdierenrijk.nl. 
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Het verleden van Putten  

In de geschiedenis van Putten is de agrarische sector steeds erg belangrijk geweest. 

Eeuwenlang werd er min of meer op dezelfde manier geboerd. Er zijn tijden geweest die in 

Putten geen of weinig verandering brachten. In de negentiende, maar vooral in de twintigste 

eeuw werd de recreatiesector een grote economische factor. Ook nam de kleinschalige 

industrie in betekenis toe. Zware industrie kende en kent men in Putten niet. De duizenden 

toeristen en recreanten zijn gewaardeerde gasten.  

Overleveringen uit de tijd dat er nog geen geschreven bronnen waren moeten we niet al te 

serieus nemen. Ze zijn vaak met elkaar strijdig. Gelukkig weten we via het landschap en de 

opgravingen het een en ander van het verre verleden. 

 

Rondom Putten liggen nog heel wat grafheuvels. Een grote concentratie van grafheuvels ligt 

in een zone van tien kilometer breed tussen Garderen en Ermelo. Deze graven dateren uit de 

bronstijd en waren tot omstreeks 500 voor Chr. in gebruik. In 1935 heeft Van Giffen deze 

heuvels onderzocht en hij constateerde dat er meerdere doden, al of niet na crematie, in deze 

graven hebben gelegen. Eeuwenlang zijn ze in gebruik geweest. We kunnen daarom aan 

familiegraven denken. Anderen denken dat de mensen in die tijd nog geen vaste 

nederzettingen hadden. Ze zouden naar andere gebieden trekken en de grafheuvels gebruiken 

om hun doden in te begraven. 

In het zand zijn geen menselijke resten bewaard gebleven. Wel werden verkleuringen in het 

zand gevonden. In museum ‘Het Pakhuis’ in Ermelo is het lijksilhouet te zien van Jannetje 

van Speulde. Jannetje had een lengte van één meter en vijfenvijftig centimeter. Ze is ongeveer 

drieduizend jaar geleden aan de rand van het Speulderveld in een grafheuvel bijgezet. 

Archeologische vondsten hebben informatie opgeleverd over vroegere bewoners. De   

amateurarcheoloog uit Putten, Jo Bezaan, trof in 1925 in Huinen restanten van 

dodenbegraving aan dat zou wijzen op een grafveld uit de negende eeuw. Bezaan nam contact 

op met Holwerda. Deze heeft de opgraving verder begeleidt en rapportages geschreven. Er 

werden ook urnen, ijzeren messen en zwaarden gevonden. De doden waren in west-oostelijke 

richting begraven en er was een kruisje gevonden. Daarom denkt men aan een christelijke 

manier van begraven. Verschillende vondsten zijn tentoongesteld in de musea Nairac in 

Barneveld en in De Tien Malen in Putten. In het museum in Putten is een bronzen zwaard te 

zien. Het zwaard is op het landgoed Schovenhorst opgegraven. In 1952 werden door P.J.R. 

Modderman, conservator van het Rijks Oudheidkundig Bodemonderzoek, rondom Putten 

ruim veertig grafheuvels onderzocht. Er werden in deze grafheuvels resten van aardewerk en 

vuurstenen werktuigen gevonden. De grafheuvels zijn gerestaureerd en zijn er nog steeds. 

In het begin van onze jaartelling woonden op de Veluwe Germaanse stammen. De Romeinen 

hadden het gebied ten zuiden van de Veluwe bezet en hadden de Rijn als noordgrens. Er 
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tussen lag een bufferzone waar de bevolking uit verjaagd was. Het gebied was toen nog dun 

bevolkt. Op de Ermelose heide hadden de Romeinen een vooruitgeschoven legerpost 

(marskamp). De restanten van de wallen zijn op de heide nog duidelijk te zien, maar in het 

bos niet meer. Tijdens de opgravingen door Holwerda in 1923 werd niet veel gevonden uit die 

tijd. 

 

Zwarte mees 

Na het vertrek van de Romeinen (350 na Chr.) woonden er als gevolg van de volksverhuizing 

verschillende stammen op de Veluwe. De Saksen trokken het gebied binnen en zij verjoegen 

samen met de Friezen de plaatselijk stammen. De Franken vestigden zich in Noord Frankrijk 

en namen daar de macht over. Zij hadden onder invloed van de Romeinen veel van hun 

gewoonten overgenomen. Hun vorst Karel de Grote (800 na Chr.) zag  het als zijn taak de 

Saksen te onderwerpen en te bekeren. 

Hoogstwaarschijnlijk waren er toen veel bossen op de Veluwe. In deze bossen in Irminlo 

(Ermelo) en Thri (Drie) werden goden zoals Wodan en Donar vereerd. De namen van de dagen 

zouden van deze godennamen zijn afgeleid, zoals woensdag van Wodan en donderdag van 

Donar. De  Puttense streektaal heeft nog steeds Saksische trekjes. De mond wordt bij het 

spreken minimaal geopend zodat de klinkers een scherpe toon hebben. Ui is uu, ij is ie en de 

‘en’ aan het  eind van een woord wordt als ‘n‘ uitgesproken. Zelfs als er Nederlands wordt 

gesproken is dat nog wel eens te horen. 

In oude tijden lazen en schreven alleen kloosterlingen en edelen. Het eerste geschreven 

document waarin Putten genoemd wordt dateert uit het jaar 855. Het is een oorkonde, een 

schenkingsacte van Folckerus, een Fries. De oorkonde is in het Latijn geschreven. In die tijd 

hoorde de Veluwe ook bij Friesland. Folckerus besloot op oudere leeftijd in een klooster te 

gaan. Dat betekende voor hem bezittingen inleveren. Uit de acte blijkt dat hij heel wat bezit 

op de Veluwe had. Genoemd worden Puthem (Putten), weiderecht voor varkens bij Thri (Drie), 

het dorp Niutlo (Nulde), grond bij Irminlo (Ermelo), en het bos bij Otterlaun (Otterlo). 

Folckerus koos het klooster in Werden in het Rurhgebied. Waarschijnlijk omdat het gesticht 

was door de Fries Liudger (744-809), een evangelieprediker. Het was een benedictijnerabdij in 

Werden aan de Ruhr. Werden is tegenwoordig een stadsdeel van Essen. Het klooster heeft een 

belangrijke rol gespeeld in de geschiedenis van het Heilige Roomse Rijk in de vroege 

Middeleeuwen. Nadat Karel de Grote de Saksen had verslagen, breidde Liudger zijn 

werkterrein uit naar Westfalen waar hij de eerste bisschop van Munster werd. Een aanzienlijk 

deel van het bezit van de abdij lag in het oosten en noorden van Nederland. Folckerus werd 

wel de apostel van de Friezen genoemd. Waarschijnlijk heeft Folckerus Liudger gekend. 

Hierdoor behoorden het dorp Putten en land en boerderijen in de omgeving van Putten bij een 

Duits klooster. De schoutman (man=dienaar) inde in Putten de pacht voor het klooster in 
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Werden. Hij woonde en hield hof op het erve Schoutmanshof. De huidige begraafplaats 

Schootmanshof ligt op de plaats waar vroeger de hof stond.  

 

 

Abdij Werden, 1581 

Bisschop Meinwerck stichtte in Paderborn het klooster Abdinckhof. Hij erfde veel goederen op 

de Veluwe, vooral in Putten. In 1031 droeg hij zijn goederen over aan het klooster. Voor het 

beheer ervan werd een kellenaar aangesteld. Het woord kellenaar komt van cellarius 

(cellar=voorraadkelder). De kellenaar woonde in Putten op de Kelnarij, de hof van Putten. Hij 

beheerde de goederen van de Abdinckhof en inde de pacht. Eerst voerde een adelijke leek deze 

taak uit. Later stelde de abt een kloosterling als kellenaar aan die ook de pastorale taken 

verzorgde zoals dopen en zielszorg. De Kelnarij stond aan de Brinkstraat waar nu de 

parkeerplaats naast het politiebureau is. Straatnamen zoals Kelnarijstraat, Abdinckhofstraat, 

Paderbornstraat en Meinwerckstraat herinneren aan deze tijd, evenals ‘De Kellenaer’, een 

seniorencomplex aan de Brinkstraat. Eeuwenlang waren veel mensen uit Putten schatplichtig 

aan het Duitse klooster. Pas ten tijde van de Franse revolutie werd de helft van de Veluwe 

weer Nederlands gebied.  

Putten had vele bezittingen die toebehoorden aan kloosters in Duitsland. Drie kloosters, die 

een belangrijke rol in de historie van Putten hebben gespeeld, zijn het Sint-Vitusklooster te 

Elten, het Sint-Ludgerusklooster te Werden en het klooster Abdinckhof te Paderborn. Van 

deze drie kloosters heeft het klooster Abdinckof wel het meest betekend voor Putten en 

omgeving.  

Paderborn is een fraaie stad, gelegen in het zuidoosten van Westfalen. Zoals de naam reeds 

aangeeft vindt men hier de oorsprong van het riviertje de Pader. Aan de voet van de heuvel 

waarop een imposante Dom staat, vormen tientallen bronnen kleine stroompjes die zich 

samenvoegen tot een riviertje. Ondanks dat er in de laatste oorlog veel werd verwoest, vindt 

men er nog veel wat aan de geschiedenis van deze stad herinnert. Het fraaie stadhuis uit 1615 

en ook de enorme toren van de Dom rijst trots boven de stad uit. Naast de Dom vindt men, 

minder groots maar van bijzondere eenvoud en schoonheid, de Barthlomeüskapel. In deze 

stad vond de kelnarij van Putten zijn oorsprong. 
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Een man die van bijzondere betekenis is geweest voor Paderborn en ook voor Putten is 

Meinwerus Meinwerk. Men vindt zijn naam ook terug in een van de straatnamen van Putten. 

Deze Meinwerk werd geboren rond het jaar 970 als kleinzoon van graaf Wichman van 

Hameland. Als kind werd hij reeds voorbestemd om een geestelijk beroep uit te oefenen. 

Hiertoe bezocht hij de Domschool te Halberstad en daarna studeerde hij samen met de latere 

keizer Heinrich 11 aan de Dom te Hildesheim. Mede door toedoen van deze Heinrich, die een 

bloedverwant van hem was, werd Meinwerk in 1009 benoemd tot bisschop van Paderborn. 

Reeds kort na zijn benoeming begon hij met de afbraak van de nog steeds niet voltooide Dom 

en liet in zeven jaren een nieuwe Dom bouwen, welke op 15 september 1015 werd ingewijd. 

In de pre-historie woonden de mensen op de hoge gebieden van de Veluwe. Ze branden een 

stuk bos af, zaaiden, oogsten en na enige tijd trokken ze verder naar een nieuw stuk bos. In 

de loop van de tijd werd men honkvaster. Toen zijn de raatakkers (Celtic Fields) van ongeveer 

veertig vierkante meter gemaakt. Van zwerfkeien, stenen en wortels van bomen werd een 

afscheiding aangebracht. Ze vormden een omheining om het wild tegen te houden en het 

akkertje te beschermen tegen verstuiving en uitdroging.  Op de hoge gronden bij Drie is een 

raatakkercomplex aangetroffen. De mensen hadden zich daar gevestigd toen in de laat-

Romeinse tijd de zeespiegel steeg waardoor de lager gelegen gronden niet meer bebouwd 

konden worden. Toen de zee zich in de loop van de zesde en zevende eeuw weer terugtrok, 

konden de lagere en betere landbouwgronden weer in gebruik worden genomen. De bevolking 

trok vanaf de hoge zandruggen naar de lagere gronden. Zo ontstonden de buurtschappen. 

Een buurtschap moet dan ook beschouwd worden als de oudste gemeenschap. De buren 

behartigden de belangen van de gemeenschap. Zij zorgden voor de ontginning en moesten er 

later op toezien dat niet alle woeste gronden ontgonnen zouden worden. In Putten waren meer 

dan tien van deze buurtschappen die ook wel maalschappen of malen werden genoemd. Het 

maalschap (gezamenlijk bezit van grond) eiste onderlinge afspraken, het malenrecht. Een 

maalschap mocht vee naar de woeste gronden drijven, er plaggen steken en strooisel 

verzamelen. Elk jaar was op de Malenpol de Malenspraak. Dat was een vergadering op een 

heuvel voor de geërfden van de buurtschap. Geërfden zijn zij die geërfd waren (d.w.z. 

aanzienlijke bezittingen hadden) binnen een rechtsgebied en op basis daarvan  de geërfden 

behoorden enkele kloosters, grootgrondbezitters en eigenaren van tienden. De vergadering 

werd afgesloten met Malenvet, een uitgebreide gezamenlijke maaltijd.  

 

De Nederlands Hervormde kerk  

Aan de Molenweg ligt nog een Malenpol, die ook wel Vetkamp wordt genoemd. Na de Franse 

revolutie werden de woeste gronden overgenomen door de staat, die ze aan de gemeenten 

overdroeg om ze te laten ontginnen. De gemeenteraad van Putten was van mening dat de 

gemeenschappelijke heide onmisbaar was. Van ontginnen kwam toen niet veel terecht. 
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Staartmees  

Er waren ook bossen die aan een groep geerfden toebehoorden, zoals het Putterbos. Alleen zij 

die binnen de nederzetting een stuk akkerland bezaten of bewerkten mochten van deze woeste 

gronden gebruik maken en lieten er hun koeien en varkens lopen. Kwam er vee van niet 

gëerfden in het Malenbos, dan werd het vee geschut door het in een stal of schot te plaatsen 

tot de boete betaald was. Elk jaar kwamen de geërfden in vergadering bijeen. Dat werd de 

houtspraak genoemd. De houtspraak was onder leiding van de holtrigter om het kappen en 

sprokkelen van hout en het weiden van vee te regelen. In de vijftiende eeuw was Gijsbrecht 

van Arler, bewoner van het erve Oldenaller, holtrigter in het Putter- en Sprielderbos. In de 

Middeleeuwen was de schout belast met de handhaving van de openbare orde. Het gebied 

waar hij toezicht had werd schoutambt genoemd. De grotere strafzaken en rechtszaken 

werden door het Veluws Landgericht behandeld. Elk jaar trok de landdrost van de Veluwe met 

zijn rechtscollege langs een tiental Veluwse plaatsen, waaronder Putten, om daar recht te 

spreken. De steden werden niet bezocht want die hadden een eigen rechtspraak. De 

rechtspraak vond plaats bij ‘klimmende zonne’, dus voor het middaguur. Men vergaderde 

zoveel mogelijk in de open lucht. In Putten was dat naast de kerk en bij slecht weer in de kerk. 

De plaats wordt nog steeds duidelijk aangegeven. De oude lindebomen ofwel de 

gerechtsbomen staan nog steeds bij de kerk. Deze rondrijdende rechtbank sprak altijd 

snelrecht. In 1811 werd deze vorm van rechtspraak opgeheven. Voor de elite was het een eer 

om de hoge gasten te mogen ontvangen. In Putten was de kellenaar meestal de gastheer van 

het gerecht. Maar ook het gewone volk genoot van de deftigheid, vooral in de avond was er een 

feestelijke sfeer in het dorp. 

In de Middeleeuwen was de schout de vertegenwoordiger van de landsheer op het platteland 

buiten de steden. Hij was belast met de handhaving van de openbare orde en de opsporing en 

vervolging van strafbare feiten, uitgezonderd halsmisdrijven. Het gebied waarover hij de macht 

had werd schoutambt genoemd. In de steden viel de functie van schout onder het gezag in de 

stad en tevens ook de plaatselijke rechtbank, waarin een van de schepenen de functie van 

schout vervulde. De naast gelegen steden waren Harderwijk en Wageningen. Het gebied 

rondom Putten was zo’n plattelands schoutambt. De grenzen strekten zich uit van Ermelo in 

het noorden tot voorbij het tegenwoordige Voorthuizen en Nijkerk. Het schoutambt viel samen 

met de grenzen van de reeds bestaande kerkelijke parochie Putten. De parochie die in het 

oosten grensde aan de parochie Garderen, in het zuiden aan de parochie Ede en in het westen 

de Zuiderzee en het bisdom Utrecht. 

Vanouds behoorden alle tegenwoordige provincies boven de grote rivieren tot het bisdom 

Utrecht. Een van de stamvaders van het graafschap Gelre was graaf Gerard 11 van 

Wassenberg, die woonde in de omgeving van Roermond. Graaf Gerard 11 was getrouwd met 

een achterkleindochter van graaf Wichman van Hamaland, die uit de erfenis van haar ouders 

de hof te Renkum had. De zoon Willem werd in 1054 bisschop van Utrecht. Van de Duitse 

keizer kreeg hij de rechtsmacht in het Sticht Utrecht, de Veluwe en de Betuwe. Als bisschop 
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gaf hij aan zijn broer Dirk Flamens van Wassenberg de Veluwe in onderleen. Ze werd dit 

gebied aan de wereldlijke macht van de bisschop van Utrecht onttrokken. 

In de oorkonden van 1031 en 1146 wordt vermeld dat onder de parochie Putten een kapel te 

Voorthuizen behoorde. Omstreeks 1350 is het Voorthuizense deel een zelfstandige parochie 

geworden met een eigen pastoor, waarbij aan de nieuwe parochie ook enig aanliggend 

buitengebied van Garderen werd gevoegd.  

De noordelijke provincies bleven als het Oversticht onder het beheer van de bisschop van 

Utrecht. Om zijn gebied daar te kunnen bereiken moest hij over land door vijandelijk gebied 

of per boot over de Zuiderzee. Dit zinde hem allerminst en vandaar dat de bisschoppen van 

Utrecht regelmatig over het bezit van de Veluwe streden tegen de graven van Gelre. Het dorp 

Putten lag op een plaats waar Gelre grensde aan Utrecht, zodat de omgeving eeuwenlang het 

strijdtoneel bleef voor de twisten tussen Utrecht en Gelderland. Voor de grensplaatsen zoals 

Nijkerk en Putten heeft dit vaak rampzalige gevolgen gehad. Omdat er in die tijd alleen houten 

huizen waren zijn in deze conflicten beide dorpen vele malen door brand geheel verwoest. 

Toen dit onder het bestuur van hertog Reinald 1V in 1412 opnieuw gebeurde vatte deze het 

plan op om bij de grens met het bisdom Utrecht een vesting te bouwen om de vijand de pas 

af te snijden. Hij meende dat te kunnen bereiken door het dorp Nijkerk tot een vesting om te 

bouwen door het stadsrechten aan te bieden. Hij deed dat met een oorkonde van 27 maart 

1413. Hij hoopte dat Nijkerk als tegenprestatie voor deze gunst bereid zou zijn het nodige geld 

bijeen te brengen voor het bouwen van grachten, wallen en muren. De Nijkerkers mochten 

dan uit hun midden een stadsbestuur benoemen van twaalf personen, de zogenaamde 

Vroedschap, die tevens de lokale rechtbank vormde. Helaas is Nijkerk daar niet in geslaagd. 

De voornamelijk agrarische gemeenschap zag geen kans twaalf inwoners aan te wijzen, 

waaronder enkele juristen moesten zijn, om de rechtspraak en het bestuur te vormen. 

Daarnaast ontbrak het aan middelen om stenen muren om het dorp te bouwen. Het bleef bij 

een gracht met aarden wallen en drie poorten. De hertog was teleurgesteld en besloot zelf een 

vesting te bouwen om de Utrechters de doortocht te beletten. Zo kwam het kasteel 

Hulckensteijn in 1427 gereed.  

 

Kasteel Hulckesteijn, Nijkerk 

Het Veluwse Landgericht maakte periodiek een rondgang langs de schoutambten onder 

leiding van de drost van Veluwen om daar met zijn staf een rechtszitting te houden voor 

grotere zaken. Na het aanbod van 1413 heeft het Hof te Arnhem, in afwachting van de vorming 

van een Nijkerks schepencollege, kennelijk wel besloten de periodieke zittingen van de drost 

van Veluwen voor de regio Putten/Nijkerk niet meer uitsluitend in Putten te houden, maar de 

specifieke Nijkerkse zaken ook daar ter plaatse te berechten. Dit gebeurde op 6 februari 1426 

voor de eerste keer en dat is sindsdien ook zo gebleven, ondanks de mislukte stadsstichting. 
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Hoewel de schout van Putten en van Nijkerk dezelfde persoon was, werd hij sindsdien in de 

akten en verslagen van de zittingen van het Landgericht te Putten als schout van Putten 

vermeld, maar in de Nijkerkse verslagen werd hij schout van Nijkerk genoemd. 

 

Uiteindelijk is in 1530 een eind gekomen aan dit dubbele schoutambt en kreeg Nijkerk een 

eigen schout. Dit was een familielid van de schout van Putten en beide schoutambten zijn nog 

lang in de familie Van Arler gebleven, in Putten zelfs tot 1680. De Nijkerkse tak nam bij de 

splitsing de toepasselijke familienaam Scholten aan. De naam is afgeleid van schout. Het 

tegenwoordige stadhuis te Nijkerk werd in 1600 tot 1700 aangeduid als het „Amptshuys aan 

de kolk“, waar het ambtsbestuur, in die tijd bestaande uit de schout en de jonkers, 

vergaderden. 

 

De kerken voor het jaar 1000 waren erg primitief. De kerk in Putten moet omstreeks het jaar 

800 zijn gesticht. Het is een eigen kerk, dat wil zeggen dat de stichter de kerk op eigen 

particulier initiatief heeft gesticht. Hij moet behoord hebben tot het Hamelandse 

gravengeslacht. In dit geslacht zou de heilige Pancratius als familieheilige zijn vereerd en dus 

is het niet toevallig dat de kerk naar deze heilige is genoemd. In de elfde eeuw liet de bisschop 

van Utrecht de houten en verwaarloosde kerkgebouwen in zijn bisdom in tufsteen herbouwen. 

Ook de houten kerk van Putten, die met stro gedekt was, werd gerenoveerd. In de toren is de 

tufsteen nog te zien. Door oorlogen is de kerk nogal eens verwoest, maar telkens weer 

(vergroot) opgebouwd. De laatste grote restauratie vond plaats in de periode 1955 tot 1966. 

Elke zondag na de kerkdienst was er de kerkenspraak. Dan werden het kerkelijke, en ook het 

wereldlijke nieuws, en zelfs officiele bekendmakingen van de burgerlijke gemeente afgelezen. 

Daar hoorde je wanneer de drost van de Veluwe met zijn Veluws Landgericht zou komen en 

wanneer het maalschap zou vergaderen. 

In de toren bevinden zich twee klokken. De oudste stamt uit de veertiende eeuw en de andere 

klok, uit 1949, is de vervanger van een door de Duitsers geroofde klok. Vroeger gaf de klok de 

tijd aan van werken en slapen. Nog altijd luidt om eenentwintig uur de ‘papklok’, die aangeeft 

dat het tijd is voor een bord pap en dan naar bed. Op de muur aan de zuidkant is een 
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gedenksteen aangebracht die herinnert aan de wegvoering van zeshonderdnegenenvijftig 

mannen. Hierop staat de tekst: ‘Vanhier werden ze weggevoerd. 1 en 2 oktober  1944’. 

 

In het agrarische Putten heeft industrie geen grote plaats. Wellicht zijn in de omgeving 

ijzergieterijen geweest, die in de vroege Middeleeuwen voor enige welstand op de Veluwe 

hebben gezorgd. Voor het smelten van het ijzeroer en het ijzer uit de klapperstenen 

(kleibrokken met oer), is een hoge temperatuur vereist. Deze warmte verkreeg men van 

houtskool, zodat er ook houtskoolbranderijen geweest zullen zijn. Van grote betekenis voor de 

Veluwe was de papierindustrie. Ook in Putten stonden watermolens voor de papierindustrie, 

bij Groevenbeek, Schoonderbeek, Aller en de Vanenburg. Bekend is dat Hendrik van Essen 

van de Vanenburg in 1661 een papiermolen heeft gebouwd bij de Vanenburg. Deze stond aan 

de Engersteeg. Op het bij de restanten geplaatste informatiebord staat: 

Hendrik van Essen bouwde deze papiermolen. Het water van de beek bracht het molenrad in 

beweging dat op zijn beurt de hamers aandreef die de lompen tot moes stampten. Uit de brei 

werd het papier geschept. De molen functioneerde tot ongeveer 1850 en werd in 1874 

afgebroken. 

Het creëren van een waterval met waterrad en het ’opleiden’ van de beek was handwerk en 

dus een heel karwei. Papiermolens hadden helder stromend water nodig. De gegraven beken 

en sprengen leverden dat water. Als grondstof voor het papier gebruikte men lompen. Het Oud 

Hollandse handpapier stond goed bekend en het minder witte papier werd vooral gebruikt 

voor het inpakken van de tabak, die ook rond Putten veel werd verbouwd. De watermolen ‘De 

Aller’ aan de Schuitenbeek maalde koren. Ook voor het verwerken van eikenschors ten 

behoeve van het leerlooien werd van waterkracht en watermolens gebruik gemaakt. 

Windmolens herinneren aan vervlogen tijden. Het waren de werktuigen om hout te zagen, olie 

te persen en papier en verf te maken. In het westen van het land zijn poldermolens voor het 

droogmalen en op de drogere gebieden vooral de korenmolens. In Putten waren korenmolens. 

De enige nu nog werkende molen is de korenmolen ‘Het Hert’. Na enkele branden werd de 

molen telkens herbouwd. 

De gemeenteraad had in 1836 bezwaar tegen het plaatsen van een bliksemafleider op de 

molen. Zij vreesde dat de bliksem daardoor juist aangetrokken werd.  Na de brand van 1899 

werd in de molen naast graan ook eikenschors tot run gemalen voor de leerlooierijen. De naam 

Van den Poll is met deze windmolen verbonden. De molen ‘De Vier Winden’ aan de Engweg 

brandde in 1926 af en is niet meer opgebouwd. Ook de molen ‘De Hoop’, (de Broekermolen) 

aan de Broekermolenweg is verdwenen. Toen de stoommachines, en later de diesel- en 

elektromotoren verschenen,  namen zij de windmolens de wind uit de wieken. Het 

stoomgemaal aan de Arlersteeg is in 1885 in gebruik genomen en heeft tot 1972 het Puttense 

deel van de Arkemheense polder droog gehouden.  De buitenplaatsen die in de loop der tijden 
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aan de rand van de Veluwe zijn gebouwd ontstonden vaak uit oude boerderijen. Zij hebben 

zich op hun eigen wijze ontwikkeld en dragen bij aan de schoonheid van de Veluwe. Veel 

landgoederen hebben de woonfunctie verloren. Het verdwenen versterkte Huis Arler was 

gelegen aan de Zuiderzee. Door recente opgravingen is er iets meer van bekend. Lange tijd 

was een pentekening het enige wat van Huis Arler bekend was. Het Huis Arler stond bij de 

boerderij Groot Arler aan de Arlersteeg. Dicht bij elkaar lagen het adelijk goed Aller en het 

herenhuis Oldenaller. In de raadsnotulen van Putten uit het begin van de negentiende eeuw 

wordt wel gesproken over de Allermolen, maar niet meer over het Huis Aller. Dit was 

waarschijnlijk al verdwenen. Het herenhuis Oldenaller is er nog. De kern van deze 

buitenplaats wordt gevormd door een zeventiende eeuws blokvormig landhuis, dat nu een 

seniorencomplex is dat de Allen Older wordt genoemd. Het landgoed is nu in bezit van de 

Vereniging Natuurmonumenten. 

 

Het Hert 

Hendrik van Essen liet in de zeventiende eeuw een nieuw huis bouwen bij De Vaenenborch, 

een abtsgoed van de Kelnarij. Hij had dit gevrijd zodat hij niet langer aan het klooster in 

Paderborn onderhorig was. De kern van De Vanenburg wordt gevormd door een gepleisterd 

buitenhuis dat in 1870 in opdracht van Van Aylva van Pallandt is gebouwd. De oudere 

Vaenenborch lag aan de Harderwijkerweg (nu Waterweg), de verbindingsweg tussen 

Amersfoort en Harderwijk. Er stond toen ook een pampiermeulen (papiermolen). De huidige 

Vanenburg staat aan de Vanenburgerallee. 

Bollengoed, nu Bijstein genoemd, was vroeger een boerenhofstede, behoorde bij de Abdinckhof 

en werd in 1618 gevrijd. Rond 1750 staat erover geschreven: ‘Het heeft een hooge aarden wal 

rondom zich die dicht met geboomte bezet is, zodat men het huis des zomers nauwelijks zien 

kan’. Tegenwoordig is Bijstein vanaf de Nijkerkerstraat verstopt achter een muur. Het Huis is 

een van de weinige buitenplaatsen die nog in particulier bezit is en door de eigenaar wordt 

bewoond. 
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Het versterkte Huis Schoonderbeek heeft een grote geschiedenis. Het werd gesticht door Van 

Aller en is later bewoond door Anna van Gelre, de dochter van hertog Karel van Gelre. Vele 

adellijke  families hebben er gewoond. Na een grondige restauratie wonen er nu de huidige 

eigenaren. 

In 1837 vond er een overdracht plaats van de gemeenschappelijke heidevelden aan de 

gemeente Putten. De voorwaarde was dat deze binnen vijfentwintig jaar verdeeld en ontgonnen 

moesten worden. Veel heidevelden werden door de gemeente weer verkocht. J.H. Schober 

kocht hiervan in 1848 een deel dat tot het landgoed Schovenhorst zou uitgroeien. Hij koos 

voor bosbouw en zocht naar een naaldboom die meer en beter hout leverde dan de veel 

gebruikte grove den. Hij kon later ook zeggen: ‘Bijna alle bomen die op het landgoed staan 

heb ik als zaadje in mijn rijtuig gehad’. Nu zijn in het kleine en grote pinetum nog enkele 

mammoetbomen (sequoia’s) en zeer oude Douglasdennen te zien. Op dit landgoed aan de 

Garderenseweg is ook het museum De Tien Malen gevestigd. 

 

 

Erve De Keut aan de Postweg 

Groot Spriel is een ontginningslandgoed en stamt uit 1880. Het huidige landgoed is ongeveer 

drieenhalve hectare groot en beschikt over een park met het Sterrenbos.  Het Sterrenbos heeft 

een stervormig lanenpatroon met in het middelpunt een landhuis in de stijl van de 

renaissance. In 1905 heeft architect Van Essen uit Harderwijk de traptoren en de hoektoren 

toegevoegd. Het huis is een particulier bezit. 

In Putten zijn nog enkele oude wegen zoals de Hanzeweg, de Postweg, de Prinsenweg, de 

Koningsweg en de Hessenweg. De Arnhemse Karweg verbond de Hanzesteden Harderwijk en 

Arnhem. De vis uit Harderwijk kwam over deze weg via Arnhem naar steden in Westfalen. 

Ook de levering van producten in natura van de Kelnarij ging over deze karweg naar het 

klooster Abdinckhof in Paderborn. Over de Postweg ging de postkoets, de naam zegt het al. 

De weg gaat van Putten naar Leuvenum, dwars door het Putterbos en over de Ermelose heide. 

In het Putterbos liep ook de Koningsweg, een kaarsrechte zandweg, die werd aangelegd om de 

jachtstoeten de gelegenheid te geven zich snel te verplaatsen, tot verdriet van de boeren. 

Willem 111 (1650-1702) liet deze weg en ook de Oude Prinsenweg en de Nieuwe Prinsenweg 

aanleggen ‘wegens Sijn Majesteyts playsir tot de hartenjacht’. Ook zijn er Hessenwegen, vaak 

honderd meter of meer breed, ontstaan uit de wagensporen van de brede hessenwagens 

waarmee het zware transport werd vervoerd uit Duitsland. 

Deze wegen waren in ‘de zomer zanderig en in de winter slijkerig’. In 1850 kon de 

burgemeester van Ermelo in zijn jaarverslag als enige goede weg slechts de Zuiderzeestraatweg 

tussen Zwolle en Amersfoort noemen. Deze weg was in 1825 in opdracht van koning Willem 
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1 aangelegd en vergde veel onderhoud. In 1846 verzoeken de gemeenten van Ermelo en Putten 

de koning dan ook om ontheven te worden van ‘de ondragelijke last van de 

Zuiderzeestraatweg’. 

 

Huis Bijstein 

In 1906 maakte de gemeenteraad van Putten een verordening voor het rijden met 

hondenkarren met de volgende regels. Op de kar moet naam en adres van de eigenaar staan, 

er mogen niet meer dan drie honden voor een kar, en  in de kom van het dorp moeten 

begeleiders naast de kar lopen. In 1910 volgden de regels voor motorrijtuigen. Geen groter 

snelheid dan tien kilometer per uur, geen kind onder de twaalf jaar op rijwiel of motorrijwiel 

en motorrijtuigen met meer dan twee wielen mogen niet onbeheerd op straat staan. De 

Zuiderzeestraatweg liep in Putten over de Harderwijkerstraat, de Verlengde Dorpsstraat, de 

Dorpsstraat en de Nijkerkerstraat naar Nijkerk. Later was deze weg in het dorp te smal om 

het toenemende autoverkeer te verwerken en werd de Oude Rijksweg in 1936 aangelegd. Het 

Puttensch Nieuwsblad schreef:  

Hoewel enkele zaken, de cafë’s en benzinedepots wel eenige schade zullen hebben van deze 

omlegging van het verkeer, gelooven we dat deze Putten als pensionplaats weer ten goede zal 

komen, want in den drukken pensiontijd was de passage in de Dorpstraat en vooral des 

zaterdagsavonds vaak heel moeilijk en levensgevaarlijk. 

 

Villa Klein Spriel, Garderenseweg 

Na de aanleg in 1839 van de spooorweg Amsterdam-Haarlem werd in 1863 de spoorlijn 

Amersfoort-Zwolle aangelegd waardoor Putten nog meer uit zijn isolement kwam. Werd het 

station helemaal buiten het dorp geplaats (een half uur lopen) omdat men bang was voor dit 

vuurspuwende monster vanwege het brandgevaar of speelde de macht van de adel of  

middenstand een rol? Aanvankelijk kende Putten naast het kleine emplacement een 
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goederenloods en een verhoogde veelading. Er werd hier veel hout voor de mijnen en de 

meubelindustrie overgeladen. Onder het beheer van Putten vielen ook de stopplaatsen 

Diermen, Hoogesteeg, Bijsteren en Volenbeek. Op deze kleine stopplaatsen werd alleen op 

verzoek gestopt en dat gold niet voor alle treinen. Als het donker was kon men de trein laten 

stoppen door te zwaaien met een carbidlamp met een rood glaasje. Door met een groen 

lichtglaasje te zwaaien kon de trein weer vertrekken. De stopplaatsen werden vaak gebruikt 

om koeien naar de markt of naar de boer te vervoeren. Ook de wijkverpleegster maakte 

regelmatig van de stopplaatsen gebruik om naar de patiënten te gaan. 

Het duurde ruim een halve eeuw voordat Gelderland tot de reformatie overgegaan was. Putten 

was zelfs laat, vergeleken met andere plaatsen op de Veluwe. De Kelnarij in Putten had een 

goede naam zodat de bevolking niet zo gemakkelijk voor de hervorming koos. Aan de schouten 

van de dorpen op de Veluwe werd door de hertog van Gelre bevolen ketters te vangen en naar 

Arnhem te brengen. Kapelaan Jan Gerritz Verstege uit Garderen, ook wel Joannes Anastasius 

Veluanus genoemd, werd door zijn boekje ‘Der leken Wechwyser’ ook opgepakt en naar 

Arnhem getransporteerd. Toen in 1578 Jan van Nassau, die achter de Reformatie stond, in 

Gelderland aan de macht kwam waren de vervolgingen afgelopen. Hij zorgde er voor dat 

Johannes Fontanus, de hervormer van de Veluwe, als predikant in Arnhem werd beroepen. 

Pastoor Van Wees in Putten bleef zijn kerk trouw, ondanks het aanbod om predikant te 

worden. Zelfs toen hem in 1595 door het Hof van Gelre verboden werd te preken, ging hij door 

met de zorg voor zijn parochianen en bleef hij in het geheim kinderen dopen. In 1598 werd 

dominee Petrus Kinsius benoemd als eerste predikant van Putten. Pas na het overlijden van 

pastoor Van Wees, tien jaar later, kreeg de Reformatie hier vaste voet aan de grond. De invloed 

van de Reformatie op de oude gebruiken werkte maar langzaam door. De kerkenspraak, al 

dan niet in het kerkgebouw, bleef nog lang in gebruik. Zelfs de overheid paste zich maar 

langzaam aan. Zo werd tijdens de kerkdienst nog lang door de schout belasting geind. 

 

In de negentiende eeuw komt het onderwijs goed op gang. In die tijd vatte de schoolopziener 

Bollart de toestand als volgt samen:  ‘De school haveloos, de boeken troosteloos, de 

behandeling liefdeloos en het onderwijs waardeloos’. Wel aardig is dan dat de schoolopziener 

A.W. Engelen in 1842 over Putten kon melden dat zowel ten opzichte van het lokaal als van 

het onderwijs het een goede school is. Deze openbare school stond op het Marktplein. Slechts 

voor een viertal scholen in het Tweede District (een groot deel van de Veluwe) gold deze 

waardering. In 1863 werd in Putten in de Dorpsstraat een christelijke school gestart, maar 

deze werd vijf jaar later al weer opgeheven. In 1899 kwam naast de openbare scholen de 

christelijke school Hoef. De rol van baron Ayla van Pallandt was van doorslaggevende 

betekenis, zodat ‘in de stoffelijke behoeften voor het onderhoud der school ruimschoots wordt 

voorzien’. In 1903 werd de tweede christelijke school aan de Voorthuizerstraat (nu Kerkstraat) 

geopend. In 1907 werd de School met de Bijbel aan de Papiermakersstraat opgericht. Mulder, 
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tot dan hoofd van de openbare lagere school Schovenhorst werd hoofd van de School met de 

Bijbel. 

 

De bewoners van Schovenhorst hebben al vroeg voor onderwijs gezorgd. Van 1875-1888 gaf 

mevrouw Oudemans-Schober tijdens het zomerhalfjaar in de Oranjerie twee keer in de week 

in de avond les aan kinderen. Er waren wel scholen in Putten, maar in de buurtschappen 

Huinen, Krachtighuizen, Poolse Driesten en Koudhoorn niet en het schoolverzuim was 

ontstellend groot. In 1895 stelde de eigenaar van Schovenhorst grond beschikbaar waarop de 

gemeente een school zou bouwen. In 1902 werd de eerste steen gelegd voor de openbare lagere 

school. Het hoofd, meester Mulder, gaf bijbelles en begon de lessen met gebed. 

In 1906 begon barones Van Goltstein-Boreel in een zaaltje van de herberg De Oldenaller een 

naaischool voor meisjes die de lagere school hadden doorlopen. ‘Wie zich aanmeldde moest 

zelf voor een stoel zorgen en als men ’s winters warme voeten wilde hebben, een stoof’.  

Eveneens in 1906 werd voor jongens een vaktekenschool opgericht. Later kwam in hun 

gebouw de landbouwwinterschool. In 1946 werd een ULO gesticht in de school aan de 

Papiermakersstraat, die in 1985 fuseerde met de huishoudschool en nu onderdeel is van het 

christelijk college Groevenbeek. 

 

Tot in de negentiende eeuw was ‘het wilt en bijster landt van Veluwen’ voor een groot deel 

bedekt met heide en zand en heel weinig bos. Kortom, geen vakantiegebied.  Daarna werd de 

Veluwe langzamerhand verkend en toen de spoorweg aangelegd was, kwamen ook de eerste 

dagjesmensen. Na de invoering van de vrije zaterdag nam ook het weekendtoerisme toe. In 

1904 werd in Putten de Vereniging voor Vreemdelingen Verkeer opgericht. In de twintigste 

eeuw groeide het toerisme. Aanvankelijk werd een kamer verhuurd waar men pensiongasten 

hield. Men verhuurde gemeubileerde kamers of zelfs het hele woonhuis en bivakkeerden de 

bewoners zelf in het bakhuisje. Kippenhokken bleken in de zomer vaak omgetoverd in te 

verhuren vakantieverblijven. Nu het fietsen erg populair is heeft Putten met de bossen en 

heidevelden, het polderlandschap en het Veluwerandmeer de vakantieganger heel wat te 
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bieden. Daarnaast zijn er de landgoederen, musea, een kudde schapen op de Ermelose heide 

en het mysterieuze Solse Gat. 

Tussen de twee wereldoorlogen verbleven er kunstenaars op de Veluwe. Ze zochten rust, 

vonden er nog natuur en kwamen hier al of niet permanent wonen en werken. Zij schilderden 

de Veluwe in al haar schoonheid. In Putten waren dat Hellendoorn, Dorus Roovers en de 

schilder, graficus en amateurarcheoloog Jo Bezaan. In de Olde Deel, een wagenschuur aan 

de Nijkerkerstraat had Dorus Roovers tussen 1934 en 1943 een tentoonstellingsruimte 

ingericht. Het achterste deel van de schuur was zijn atelier en het voorste deel gebruikte hij 

als expositieruimte voor zijn schilderijen.  

Voor de Tweede Wereldoorlog was er in Putten een kunstaardewerkfabriek ‘De Lilliputter’.  In 

1933 werd deze fabriek overgenomen door Marquerite en Franz Rudolf Wildenhain-

Friedlander, een Duits-Joods pottenbakkersechtpaar dat het dreigende gevaar van het 

nationaalsocialisme ontvlucht was. Zij startten de pottenbakkerij Het Kruikje. Hoewel zij 

voortborduurden op de Bauhaus-idealen, ontwikkelden ze toch een heel eigen stijl. De 

pottenbakkerij werd al snel bekend. Binnen twee jaar waren er al drie tentoonstellingen en in 

1936 exposeerden zij in de Olde Deel in Putten. Na de oorlog hadden zij veel invloed op de 

keramiek van Nederland, maar ook internationaal is de invloed groot geweest. Zij werkten 

toen al in de Verenigde Staten. In de museum in Putten is een prachtige collectie van hun 

werk te bewonderen. Bron: Puttens Historisch Genootschap. 
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Hessenwegen  

Tussen de havenstad Antwerpen en de belangrijke Duitse handelssteden heeft zich in de 

vijftiende en zestiende eeuw over land een intensief goederenvervoer ontwikkeld. De 

voerlieden, die zich van aanvang af hiermee bezighielden, waren voor het merendeel afkomstig 

uit het graafschap Hessen. Het gevolg hiervan was, dat de voerlieden afkomstig uit andere 

Duitse landstreken, o.a. uit Frammersbach in de Spessart, op grond van hun taal en beroep 

te Antwerpen eveneens ‘Hessen’ werden genoemd. Zo werd de benaming ‘Hessen’ in het 

toenmalige goederenvervoer, zowel in de Zuidelijke als in de Noordelijke Nederlanden, het 

synoniem voor Duitse vrachtrijders en ontstonden de woorden Hessenwagen, Hessenweg, 

Hessenverkeer, Hessenhuis, Hessenkeerl, Hessenpij enz.  De naamgeving van toen is 

ongetwijfeld tot op heden de oorzaak van vele misverstanden over de legendarische Hessen, 

Duitse vrachtrijders, die in opdracht van handelshuizen en kooplieden zich eeuwenlang 

hebben belast met het vervoer van goederen door een groot deel van Europa, van de Noordzee 

tot Moskou. Hiermee is tevens verklaard, waardoor de voerlieden uit Frammersbach, een klein 

dorp in de Spessart, gelegen tegen de zuidgrens van de graafschap Hessen en voerlui uit het 

aangrenzende Zuid-Hessische gebied zo’n groot aandeel hadden in het goederenvervoer 

tussen Antwerpen en een aantal steden in Zuid-Duitsland. Zo groot zelfs dat de naam ‘Hessen’ 

eeuwenlang aan dit vervoer verbonden bleef. 

De Hessen gebruikten vierwielige open wagens of tweewielige karren beide zonder huif. Als 
regel bestond een gespan voor een wagen uit twee, drie, vier of zes paarden; zeven en acht of 
nog meer kwamen ook voor. Voor een kar spande men één paard of twee naast elkaar en soms 
nog extra één middenvoor. Het maximale toegestane gewicht van de lading was elfhonderd 
kilo voor wagens. Karren met één of twee paarden mochten niet meer dan zevenhonderdvijftig 
kilo laden. Om de lading af te dekken werden zeilen gebruikt. Dat er maar zo weinig geladen 
mocht worden had te maken met de slechte wegen. 

In 1517 telde Frammersbach vijftig vervoersbedrijven met ongeveer zeshonderd paarden. De 
belangrijke plaats, die de Frammersbacher voerlui in het toenmalige Europese 
goederenvervoer innamen, dankten zij voornamelijk aan de Rijksgraven van Rieneck. Van 
graaf Reinhard ontvingen zij in de periode van 1463-1518 gildebrieven. Als hun beschermheer 
introduceerde deze hen bij verschillende adellijke handelshuizen. Door zijn aanbevelingen 
gingen veel kooplieden voor het vervoer van hun handelswaren gebruik maken van de 
diensten der Frammerbachers. 

Als knooppunt in Holland gold de Hanzestad Deventer. In 1400 had Deventer tienduizend 
inwoners tegen Amsterdam slechts zevenenveertighonderd Op de route van Arnhem, 
Amersfoort en Amsterdam, passeerden de ‘Hessen’ via het dorp Lunteren de Veluwe.  

De uitvinding van het ‘ijzeren paard’ zou uiteindelijk langzaam een einde maken aan het 

internationale goederenvervoer met paard en wagen. Na de aanleg in 1856 van de spoorlijn 

Arnhem-Oberhausen verdwenen de laatste restanten van een eens bloeiend bedrijf voorgoed 

van onze wegen! 

Hotel de Roskam ligt aan de Hessenweg in Achterveld en is ontstaan als pleisterplaats voor 

de Hessen uit Duitsland. Aan de Hessenweg is een café De Hessenkar en verderop in 

Terschuur café Voermans. Achterveld en Terschuur ontstonden langs de oude handelswegen 

voor koopwaar uit Duitsland. De wagens, volgens overleveringen uit de graafschap Hessen, 

waren te breed voor het karrenspoor door de dorpen. Daarom baanden de Hessenkarren zich 

een weg over de heide en door de bossen. Langs deze Hessenwegen werden herbergen gebouwd 

waar de voerlui, hun paarden en meereizende kooplui konden eten en drinken en 

overnachten. 
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De handelsroutes liepen van Kassel via Münster of Wesel door Oost-Nederland 

naar Zwolle of via de Veluwe naar Amersfoort en Utrecht. Molenstenen, 

aardewerk, garens etc. werden daar verhandeld of op de boot geladen richting 

Amsterdam. Het westen was te drassig voor vervoer over land. Naast 

Hessenwegen en Hessenkarren hebben we het Hessenhuis in Antwerpen. 

Voordat deze havenstad in 1585 in handen van de Spanjaarden viel waren daar

de handelshuizen waar de Hessenkarren hun koopwaar afleverden. 

Waarschijnlijk werden alle Duitse vrachtrijders met brede karren voor het gemak 

Hessen genoemd. Een van de dorpen gespecialiseerd in vrachtvervoer was 

Frammersbach, op de grens van Hessen en Beieren. De Frammersbacher 

Fuhrleute waren een begrip. Er is zelfs een museum aan hen gewijd.   

Op de Terletse heide is nog een goed beeld te vormen van het woeste landschap 

ten tijde van de Hessenwagenhandel rond de zeventiende eeuw. Niet ver van de 

karrensporen is er zelfs nog een Hessengat, een waterpoel die is gegraven voor 

de paarden.   

Aan het eind van de vijftiende eeuw nam het handelstransport over land tussen 

de Nederlanden en de verschillende Duitse steden en vorstendommen toe. De 

eerste wagens (vier wielen) en karren (twee wielen) met handelsgoederen kwamen 

uit het graafschap Hessen (tussen Frankfurt en Kassel, nu onderdeel van de 

deelstaat Rijnland-Westfalen), later ook buiten dat graafschap. Alle vrachtrijders 

met brede wagens uit Duitsland bleef men in Nederland ‘Hessen’ noemen. Het 

waren bijzondere wagens, want de asbreedte (het wielspoor) was veel bredere dan 

van de wagens van Nederlandse makelij. Bovendien waren de wagens zwaar 

beladen en moesten voortgetrokken worden door twee, meestal drie, maar soms 

zelfs vier tot zes paarden. De wagens waren zo zwaar en breed dat ze de wegen 

flinke schade toebrachten en al snel lieten de Hessenwagens de steden en dorpen 

links liggen en trokken zoveel mogelijk langs bos en hei. Dat ze daardoor ook 

bespaard bleven van tolheffing bij de meeste plaatsen zal de vrachtrijders ook 

niet onberoerd hebben gelaten. Het brede zware spoor trok diepe geulen in het 

landschap en zo ontstonden de ‘Hessenwegen’. Als een weg, veelal dus een 

wagenspoor, niet meer berijdbaar was, dan kozen de vrachtrijders een andere 
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route. Zo ontstond een wirwar van wegen en vertakkingen die allemaal dezelfde 

route hadden: van Holland naar Midden-Duitsland en vice versa. 

De Hessenwagens hadden in de zestiende eeuw vooral Antwerpen als einddoel. 

Daar werd een speciaal handels- annex pakhuis voor de Duitse handelaars 

ingericht, het Hessenhuis. Dat de Duitse vrachtrijders niet meer uit Hessen 

kwamen, maar vooral uit het plaatsje Frammersbach (Main-Spessart-gebied), 

was geen reden om de vanouds her gebruikte naam te veranderen. Toen 

Antwerpen in 1585 in Spaanse handen viel (Val van Antwerpen), blokkeerden 

schepen van het opstandige Holland de haven en was het gedaan met de 

handelsbloei van de belangrijkste Belgische havenstad. Amsterdam, toch al in 

opkomst, kon toen haar handelspositie – mede door de komst van Antwerpse 

handelaars en ambachtslieden – nog verder uitbouwen. Het duurde dan niet lang 

of ook de handelaren uit Midden-Duitsland ruilden Antwerpen voor Amsterdam 

in. De handelaars van de Amsterdamse stapelmarkt op hun beurt wilden eigen 

verbindingen met steden in Midden- en Zuid-Duitsland en onafhankelijk zijn van 

de concurrerende havens en stapelmarkten van Hamburg en Bremen. Vandaar 

dat de Amsterdammers de ‘Hessenwagenhandel’ geen duimbreed in de weg lagen 

en zelfs stimuleerden. De asbreedte van karren en wagens op de ‘gewone’ wegen 

werd in 1588 in Holland gesteld op een meter achtentwintig Van deze bepaling 

werden de Hessenwagens en –karren uitgezonderd. De besturen van de 

provinciën Gelderland en Utrecht namen deze regeling (binnenlands spoor en 

Hessenspoor) over, respectievelijk in 1595 en 1643.  

Alhoewel Hessenwagens al vanaf het einde van de zestiende eeuw in de 

Noordelijke Nederlanden opduiken, dateert de eerste schriftelijke vermelding uit 

1659. In dat jaar spreekt het stadsbestuur van Zwolle in één van haar resoluties 

over het ontladen van Hessenkarren. Dat dit in Zwolle gebeurt, is niet 

verwonderlijk want die stad was tot een belangrijke overslagplaats (transito) van 

de Hessentransporten geworden. De stad overvleugelde daarmee Deventer als 

handelsstad. Niet al het transport van Amsterdam naar Zwolle ging over land. 

Beurtschepen uit de hoofdstad brachten het Hessengoed over de Zuiderzee en 

het Zwarte Water naar Zwolle. Daar werden de Hessenwagens met de vracht 

volgeladen. Dit gold in het westen ook voor Amersfoort en Utrecht. De 

Hessenwagens waren te zwaar om door het drassige veen- en polderlandschap 

van Holland te trekken. De handelswaar werd daarom in die Utrechtse plaatsen 

overgeladen op lichtere wagens of in beurtschepen. 

De Hessenwagenhandel nam aan het einde van de achttiende eeuw al af. De 

aanleg van de (stoom)treinverbindingen vanaf 1850 (Amsterdam-Utrecht-

Arnhem-Emmerik gereed in 1856) was de genadeklap. In 1859 werd officieel het 

einde van het Hessenverkeer vastgesteld. In de jaren daarna, maar vooral vanaf 

het midden van de twintigste eeuw nam het begrip Hessenwegen bijna mythische 

proporties aan. De Hessenhandel was in de zeventiende en achttiende eeuw 

slecht gedocumenteerd en doordat de Hessenwagens, wat voertuig en 

vrachtrijders betreft, zo afweken van het gangbare beeld en daarbij ook nog eens 

de bewoonde wereld meden, werd een zeer romantisch beeld gecreëerd. Bijna 

elke brede zandweg werd tot Hessenweg bestempeld en al in de vroege 

middeleeuwen zouden vele transporten hebben plaatsgevonden. Niets is minder 

waar: Hessenwegen, interregionale lange afstandshandelsroutes, hebben in de 
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Noordelijke Nederlanden vooral een functie gehad tussen 1600 en 1800. 

Authentieke Hessenwegen liggen alleen in Oost-Utrecht, op de Veluwe en in de 

Achterhoek. Opmerkelijk is dat de term ‘Hessenwegen’ alleen in Nederland wordt 

gebruikt. In de Duitse literatuur over landtransporten in vroeger tijden treft men 

de naam niet aan.  

 

Voerman Hessenwagen, afbeelding uit Standebuch, 1568. Fuhrmann und 

Schneidermuseum Frammersbach. 

De wagens die op de Hessentransporten werden gebruikt waren van bijzondere 

makelij. Het meest opmerkelijke was het brede wielspoor van de vierwielige 

wagens en de tweewielige karren. De wagens werden veelal voortgetrokken door 

drie paarden: twee naast elkaar voor de wagen en de derde middenvoor. Andere 

gespansamenstellingen kwamen ook voor, soms tot zes paarden. Het maximale 

toegestane gewicht van de lading was elfhonderd kilo voor wagens. Karren met 

één of twee paarden mochten niet meer dan zevenhonderdvijftig kilo laden. 

Zwaarder mocht niet want dit zou nog meer schade toe brengen aan de wegen. 

Verder was met een zwaardere lading het transport door heuvelachtig gebied ook 

lastig. Bij de eerste geplaveide wegen, vanaf de tweede helft van de achttiende

eeuw, waren alleen de beide wielsporen versterkt zodat de wagens minder 

hobbelden. Hoewel op enkele illustraties de wagens met een huif worden 

afgebeeld, waren de meeste wagens helemaal open. De goederen werden 

simpelweg afgedekt met stevig (zeil)doek.   

De voermannen waren grote sterke kerels. Ze moesten de wagens laden en 

lossen, de paarden in het gareel houden en de wagens uit modder of rul zand 

kunnen duwen. De wagenbestuurders gingen gekleed in de dracht van Midden-

en Zuid-Duitsland. Door dit uiterlijk, de kleding en taal, maar ook doordat ze 

zich in de dorpen maar weinig lieten zien maakten de Hessentransporten op de 

Hollanders een exotische indruk. 
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Boshuis Drie 

Drie is een buurtschap in de gemeente Ermelo, vijf kilometer ten zuidoosten van de plaats 
Ermelo en twee kilometer ten westen van het kleine dorp Speuld. Het bestaat uit enkele huizen 
en een horecagelegenheid, het Boshuis. Het Veluwse plaatsje is geheel omsloten door bos en 
heeft nauwelijks akkers om zich heen. 

Drie wordt voor het eerst vermeld in 855. In Drie was een zogenaamde maalschap actief, de 
maalschap van het Speulderbos. De maalschap werd gevormd door de groep grondgebruikers, 
die gezamenlijk regels stelden met betrekking tot het gebruik van de gronden en het gebruik 
van het hout uit de bossen in de omgeving. De door de grondgebruikers gekozen holtrichters 
en maalmannen hielden toezicht op de naleving van de gemaakte afspraken. De maalschap 
vergaderde in het Boshuis in Drie. Deze voormalige boerderij is omgebouwd tot een 
horecavoorziening en vormt de voornaamste bron van bedrijvigheid in de buurtschap. In de 
bossen bij Drie bevindt zich onder meer een onderduikershut uit de Tweede Wereldoorlog. De 
hut is opgenomen in een cultuurhistorische wandelroute. Een andere bezienswaardigheid is 
het Solse Gat, een diepe leemkuil midden in het bos. 

 

Thri Huis (Boshuis) 1924  

Het ‘Boshuis Drie’ in Ermelo herinnert ons nog steeds aan het eeuwenoude heidendom in 
Nederland. Daar werd de Germaanse god Thri vereerd. Hij is nu verbasterd tot de naam van 
het buurtschap Drie.  Thri was een bosgod, zijn altaar stond op het hoogste punt van de 
omgeving.  

De geschiedenis van ‘Boshuis Drie’ gaat terug naar het jaar 800. Toen stichtten Ierse en 
Engelse monniken een klein kapelletje in het plaatsje dat naar de Germaanse god Thri 
genoemd was. Die monniken vertelden de mensen, dat zij geen offers meer hoefden te brengen, 
omdat de levende God zelf voor het noodzakelijke offer had gezorgd.  Je kunt je wel voorstellen, 
dat de Germanen juist op die plek één van hun goden gingen vereren. Het was de hoogste plek 
van de omgeving. Eeuwen later waren  voor de Zuiderzeevissers de hoge bomen van dit plaatsje 
nog een oriëntatiepunt. Vanaf de Oranjesluizen bij Amsterdam waren de bomen van Drie al 
te zien. 

Thri is Drie geworden, maar het is heel opmerkelijk dat “Boshuis Drie” in het sprookjesachtige 
bos met de dansende bomen nog steeds herinnert aan Thri. Bijna duizend jaar later bouwde 
een boerenfamilie haar  onderkomen tegen het kapelletje aan. 
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In de witte buitenmuur is de kapel nog steeds te ontwaren. In het Boshuis zelf treft u nu een 
nostalgisch restaurant aan waar de tijd heeft stil gestaan. Eeuwen lang is deze herberg de 
belangrijkste bron van inkomsten geweest, omdat reizigers die van het Stichtse naar het 
Overstichtse reisden, in Drie hun paarden uitspanden. De Germanen vereerden in die oude 
tijden ook de zonnegod Sol. Dat was bij een zeer grote en diepe kuil die de naam ‘het Solse 
Gat’ droeg. De naam kom je nog terug in het Franse woord Soleil. De rook die opsteeg vanuit 
die kuil vanwege de vele reukoffers, zal tot ver in de omgeving te zien zijn geweest.  Bron: 
bijbelseplaatsen.nl. 

Het is niet moeilijk om in dit oude aaneengesloten bos van Nederland het roemrijke verleden 
te voelen. De grillig gevormde, spookachtige beuken nemen bij mist of duisternis vormen aan 
van ronddolende heksen en spookachtige verschijningen. Niet voor niets noemt men het hier: 
"Het Bos met de Dansende Bomen".  Restaurant "Het Boshuis" heeft een geschiedenis die 
terugvoert tot het jaar 800. De eerste missionarissen stichtten er toen een kapelletje dat in de 
volksmond bekend is gebleven als "Het Heilig Huuske". Een zekere handigheid konden deze 
Ierse en Engelse missionarissen niet worden ontzegd, want in hun ijver om zieltjes te winnen 
werden de pas bekeerde Germanen met spookverhalen bij hun vroegere heilige plaatsen 
weggehouden. Zo schijnt "Het Solsche Gat" te zijn ontstaan uit een vloek van een heks die het 
klooster liet verdwijnen.  

 

Bij volle maan kunt u de monniken nog in hun witte spookgewaden bij het gat zien 
ronddansen. De witte gevel van "Het Boshuis" is nog een overblijfsel van dit vroegchristelijke 
bedehuisje. Als u goed kijkt kunt u de twee pilaren in de buitenmuur nog ontwaren.  De 
Veluwse boerderij dateert uit 1765. Het oorspronkelijke karakter is zoveel mogelijk behouden 
in de opstapjes, de antieke schouw, de dikke zolderbalken en de oude dorpels. 

In het Speulderbos is het Solse Gat. Hier ligt midden in de beukenbossen een brede inzinking 

van veertig bij twintig meter. Dit gat heeft altijd tot de verbeelding van de plaatselijke bevolking 
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gesproken. Een oude legende vertelt ons van losbandige monniken wier klooster daar in de 

aarde werd verzwolgen op een stormachtige kerstnacht. In werkelijkheid is het waarschijnlijk 

een doodijsgat, een overblijfsel uit de ijstijd, ontstaan door het smelten van een groot brok ijs. 

Later werd het nog vergroot door dat mensen er gegraven hebben naar leem voor het bouwen 

van hutten. 

Een eindje verder is de Arnhemse Karweg. Dit is een eeuwenoude handelsroute, die liep van 

Harderwijk naar Arnhem. Dan kom je langs het pinetum Schovenhorst en ben je weer in 

Putten.  Mr. J.J. Schober, advocaat te Utrecht, kocht in 1848 zeventig hectare heidegrond en 

stichtte het landgoed Schovenhorst, waar hij allerlei exotische naaldhoutsoorten plantte. 

Huinen is een agrarisch gebied (buurtschap) in de gemeente Putten. Huinen is gelegen aan 

de westzijde van de provinciale weg tussen Putten en Voorthuizen. Aan de oostgrens van 

Huinen ligt een klein winkelcentrum. Huinen ligt op een plaats waar veel archeologische 

vondsten werden gedaan. In het Huinerveld werd een grafveld uit de achtste of negende eeuw 

ontdekt. Huinen is ook veel ouder dan de eerste vermelding in het archiefmateriaal, nl die uit 

1313: Hunen. In een stuk dat dertig jaar later werd geschreven, wordt gesproken over "nieuwe 

grond" - een ontginning - in Hunen. Huinen behoort met Hunderen, Hunne (bij Deventer) en 

de waternaam Hunnepe tot de namen waarin de vorm hun(e), "veenkleurig, bruin", is 

overgeleverd. De streek Huinen werd genoemd naar de daar aanwezige veenachtige grond. 

Krachtighuizen (Puttens: Kraachtighuzen) is een buurtschap in de gemeente Putten; de 

buurtschap heeft ongeveer tweeduizenddertig inwoners. 

Krachtighuizen ligt ongeveer een kilometer ten zuiden van Putten en bestaat voornamelijk uit 

recreatiewoningen en -gebieden. De dichtstbijzijnde winkelcentra zijn in Putten en Huinen. 

Aan de westzijde grenst het dorp aan de provinciale weg tussen Putten en Voorthuizen. De 

oostzijde wordt begrensd door het Centraal Veluws Natuurmassief. In de buurtschap zijn een 

snackbar en voetbalvereniging Rood Wit '58 aanwezig.  

Buurtvereniging Krachtighuizen pleit in 2008 voor de aanstelling van een wijkagent om 

bewoners en recreanten het gevoel van veiligheid terug te geven. Voorzitter Ben de Looze zei 

dat tijdens het wijkbezoek van het Puttense college van burgemeester en wethouders. In het 

drukbezochte buurthuis liepen de emoties hoog op. "Mensen voelen zich niet meer veilig in 

hun eigen huis. Dat kan toch niet", aldus De Looze. Drugsgebruik en prostitutie op 

recreatieparken vormen de basis van onveiligheid. Ook ondervindt de Krachtighuizense 

bevolking overlast van de in groten getale aanwezige Polen.   

 

"Ik zie mijn kinderen in de problemen komen door de aanwezigheid van junks en dealers", 
aldus een aanwezige moeder. "Vorige week zag ik tegenover mij een caravan van een alcoholist 
in vlammen opgaan. Daar word ik echt bang van."  
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Haar verhaal staat niet op zichzelf. Burgemeester Jan van Putten kent de problemen en legt 
uit dat de gemeente op alle fronten bezig is de verantwoordelijken aan te pakken. Hij stuit 
echter op een juridisch gevecht. Polen worden meestal voor zes tot acht weken gedetacheerd 
en verplaatsen zich daarna. Ook zijn ze vrijwel niet geregistreerd en dus moeilijk te 
achterhalen. 
 
"We hebben de uitzendbureaus aangeschreven die dit regelen, maar zij wijzen altijd naar een 
andere BV", aldus Van Putten. "Eigenaren van de parken zien alleen het geld dat ze ermee 
verdienen. We zijn gedoemd tot lange procedures. Tegen de tijd dat de procedures zijn 
afgerond zijn de Polen al lang vertrokken en begint de hele strijd opnieuw."  
 
De inwoners voelden zich gehoord door het college, maar dat neemt niet het gevoel van 
onveiligheid weg. "Kunnen we geen wijkagent krijgen die dan zitting neemt in dit buurthuis?" 
oppert De Looze. 
 
Van Putten: "We hébben een wijkagent voor het buitengebied. Ik zie alleen niet dat hij in dit 
buurthuis komt zitten. We hebben met ons kleine korps al moeite om de uren van het 
politiebureau bemand te krijgen." 

 

Bij een grote controle op 10 april 2014 op kampeerterreinen in buurtschap Krachtighuizen is 

donderdag een aanhouding verricht. Iemand reed in op een agent. Op zes campings zijn in 

totaal tweehonderddrieenvijftig personen gecontroleerd. De gemeente Putten wilde zo zicht 

krijgen wie op de terreinen verblijven en onrechtmatige en onveilige woonsituaties 

terugdringen. Tijdens de controle bleek dat drieennegentig personen nog moesten worden 

ingeschreven bij de gemeente. Ook werd er voor een bedrag aan zevenhonderd euro aan 

openstaande boetes geïnd. 

De controle was onderdeel van het project Vitale Vakantieparken van verschillende gemeenten 

op de Noord-Veluwe. In de regio wordt regelmatig geklaagd over Oost-Europese arbeiders die 

op campings en bungalowparken voor overlast zouden zorgen. Naast de gemeente en de politie 

deden ook de brandweer, belastingdienst, het UWV en de Sociale Verzekeringsbank mee aan 

de actie.  

Met het project willen de gemeenten de overlast terugdringen en de terreinen weer laten 

gebruiken waarvoor ze bedoeld zijn, namelijk recreëren. In januari was al eens een grote 

controle op bungalowpark De Kern in Krachtighuizen en de gemeente Putten laat weten dat 

de controle van donderdag waarschijnlijk niet de laatste is. 

 

Donderdag 16 januari was een soortgelijke actie. In totaal zijn destijds tweehonderdtachtig 

mensen gecontroleerd. Hiervan waren honderdvijftig personen niet geregistreerd en zij zijn 

ingeschreven in de Basisregistratie personen (BRP). Diverse eigenaren zijn sindsdien 

aangeschreven dat permanente bewoning van de recreatiewoning niet is toegestaan. De 

gemeentelijke deurwaarder heeft verschillende betalingsregelingen getroffen in verband met 

achterstallige betalingen.  De politie heeft bij de vorige actie in totaal drie aanhoudingen 

verricht, meer dan tien fietsen en een bromfiets in beslag genomen. Daarnaast is nog een auto 
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in beslag genomen voor meer dan honderd openstaande verkeersboetes. Het UWV heeft 

zeventien personen nader onderzocht, zaken zijn nog in behandeling. De belastingdienst heeft 

een chalet en een auto in beslag genomen wegens  belastingschulden. 

 

Toerisme en recreatie vormen in het gebied van de Veluwe een belangrijke economische sector. 

De kwaliteit van de verblijfsrecreatie, en dan vooral van parken en campings, staat echter al 

langere tijd onder druk. De gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek, 

Putten, Epe, Hattem en Heerde werken daarom samen aan een programmatische aanpak voor 

revitalisering van de sector onder de naam Vitale Vakantieparken Noord-Veluwe. Dit 

programma steunt op drie pilaren, die in onderlinge samenhang een duurzame 

kwaliteitsimpuls kunnen genereren. Het gaat om een combinatie van (herstel van) 

economische kwaliteit, ruimtelijke kwaliteit en Veiligheid en Leefbaarheid. De controle van 

vandaag sluit aan bij de doelstellingen van de laatste pilaar, Veiligheid en Leefbaarheid.  

 

Het interventieteam bestaat uit medewerkers van de gemeente Putten, Brandweer (cluster 

Veluwe-West), Belastingdienst, UWV, Politie en SVB. Het interventieteam wil met deze actie 

sociale misstanden zoals onrechtmatige woonsituaties terugdringen, zorgmijders en andere 

daarmee samenhangende misstanden traceren en openstaande boetes en belastingaanslagen 

innen. 
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De Kelnarij 

Putten had vele bezittingen die toebehoorden aan kloosters in Duitsland. Drie kloosters, die 

een belangrijke rol in de historie van Putten hebben gespeeld, zijn het Sint-Vitusklooster te 

Elten, het Sint-Ludgerusklooster te Werden en het klooster Abdinckhof te Paderborn. Van 

deze drie kloosters heeft het klooster Abdinckof wel het meest betekend voor Putten en 

omgeving.  

Paderborn is een fraaie stad, gelegen in het zuidoosten van Westfalen. Zoals de naam reeds 
aangeeft vindt men hier de oorsprong van het riviertje de Pader. Aan de voet van de heuvel 
waarop een imposante Dom staat, vormen tientallen bronnen kleine stroompjes die zich 
samenvoegen tot een riviertje. Ondanks dat er in de laatste oorlog veel werd verwoest, vindt 
men er nog veel wat aan de geschiedenis van deze stad herinnert. Het fraaie stadhuis uit 1615 
en ook de enorme toren van de Dom rijst trots boven de stad uit. Naast de Dom vindt men, 
minder groots maar van bijzondere eenvoud en schoonheid, de Barthlomeüskapel. In deze 
stad vond de kelnarij van Putten zijn oorsprong. 

Een man die van bijzondere betekenis is geweest voor Paderborn en ook voor Putten is 
Meinwerus Meinwerk. Men vindt zijn naam ook terug in een van de straatnamen van Putten. 
Deze Meinwerk werd geboren rond het jaar 970 als kleinzoon van Graaf Wichman van 
Hameland. Als kind werd hij reeds voorbestemd om een geestelijk beroep uit te oefenen. 
Hiertoe bezocht hij de Domschool te Halberstad en daarna studeerde hij samen met de latere 
keizer Heinrich II aan de Dom te Hildesheim. Mede door toedoen van deze Heinrich, die ook 
een bloedverwant van hem was, werd Meinwerk in 1009 benoemd tot bisschop van Paderborn. 
Reeds kort na zijn benoeming begon hij met de afbraak van de nog steeds niet voltooide Dom 
en liet in zeven jaren een nieuwe Dom bouwen, welke op 15 september 1015 werd ingewijd. 

Welk een belangrijke plaats deze man in Paderborn innam kan men heden ten dage nog 

bemerken aan de vele plaatsen die aan hem herinneren. In de cripta onder het koor van de 

Dom ligt een grafsteen met zijn beeltenis en op verschillende andere beeldhouwwerken in de 

Dom komt zijn naam of afbeelding voor. Ook in de bronzen deur van de door hem gebouwde 

Barthlomoüskapel vindt men hem afgebeeld. Volgens overlevering trok Meinwerk tot 1009 

met zijn bloedverwant Heinrich II naar Rome, waar deze door Paus Benedictus de VIII tot 

keizer word gekroond. Toen in Italië de pest bleek te heersen legde Meinwerk een gelofte af om 

bij behouden terugkeer een klooster te zullen stichten. Hij bleef inderdaad gezond en op de 

terugweg, die langs Cluny leidde, gaf abt Odilo hem twaalf benedictijner monniken mee om 

bij de bouw te helpen. 

Op 3 november 1031 waren kerk en klooster voltooid en vond de inwijding plaats. Om in het 

onderhoud van deze abdij te voorzien schonk Meinwerk, die uit erfenis vele goederen in de 

Nederlanden verkregen had, een deel van deze bezittingen aan de door hem gestichte abdij. 

Deze goederen lagen voor een groot deel in Putten en omgeving. De bezittingen van de abdij, 

die de naam kreeg van Abdinckhof, werden beheerd door een zogenoemde kelnaar die zijn 

kantoor of kelnarij in Putten had. 

Het ambt van kelnaar stond in hoog aanzien. Verschillende kelnaars brachten het via dit ambt 

tot abt in het klooster. Zoals ook Bruno Fabricius Dalenus, naar wie de Bruno Fabriciusstraat 

werd genoemd. In de tijd dat Fabricius kelnaar was plunderden de geuzen de kelnarij en moest 

hij verschillende malen vluchten. In 1587 wordt Adolphus Vetten afgezet als kelnaar omdat 

hij een liefje had. Hij wist van de abt een korenrente af te dwingen voor zich en zijn concubine 

en kon op die manier toch in zijn onderhoud voorzien. In 1670 deed de abt Hendrik 

Schungrave, die eerder zelf kelnaar was geweest, zijn beklag over vervolgingen die van 

protestantse zijde plaats vonden. Het kapittel kon hier ook weinig aan doen en raadde aan 
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„bij gebrek aan beter een minder kwaad te lijden om een groter daarmee te ontgaan". De 

laatste kelnaar was Anton Picard. Na de opheffing van de kelnarij bleef hij tot 1843 pastoor 

van Putten. 

De bezittingen van de kelnarij van Putten kenden een eigen hofrecht. Deze hofrechten, 

waarvan de oudste dateren uit 1152, werden door de abt van het klooster vastgesteld. Naast 

het ambtsgericht, dat jaarlijks in deze streken gehouden werd, kende de kelnarij een eigen 

hofgericht, waarbij een advocatus belast was met de rechtspraak. Van de eerste eeuwen van 

de kelnarij is weinig bekend. Niet zo vreemd als we bedenken dat en Paderborn en Putten 

verschillende keren zijn afgebrand, waarmee ook de archieven verloren gingen. Van de periode 

1031 tot 1332 weten we helemaal niets. Vanaf die tijd tot 1489 namen hoofdzakelijk leken de 

zaken van de abdij waar, maar na 1489 tot 1803 waren het op een uitzondering na monniken 

die als kelnaar optraden. In 1502 brandde de kelnarij tot de grond toe af. De kelnaar had alle 

registers en kostbaarheden in Harderwijk in veiligheid gebracht, maar helaas brandde een 

jaar later ook Harderwijk bijna geheel af en gingen de registers alsnog verloren. In 1517 werd 

de omgeving van Putten en Voorthuizen platgebrand en werd de kelnarij opnieuw een prooi 

van de vlammen. In 1572 werd de kelnarij door de Geuzen geplunderd en de kelnaar op de 

vlucht gejaagd. Deze keerde in 1575 terug en zag kans om de registers van de kelnarij van de 

Geuzen terug te kopen voor vijftien gulden. 

In 1802 werd de abdij Abdinckhof in Paderborn opgeheven; de goederen vervielen toen aan 
het koninkrijk Pruisen. Deze maakte ook aanspraak op de goederen in Putten, maar de heren 
van de Bataafse Republiek konden zich hier niet mee verenigen. Op 29 april 1803 legde de 
inspecteur-generaal beslag op de kelnarij en het daarbijbehorende land. In oktober 1810 werd 
het gehele gebied kroondomein en daarmee kwam een einde aan acht eeuwen geschiedenis 
van de kelnarij. De kelnarij werd in de vorige eeuw gesloopt en op die plaats staan nu de 
rooms-katholieke kerk en pastorie. 

Omdat de bezittingen van de kloosters moesten worden beheerd en dit vanwege de grote 
afstanden (zeker in die tijd) niet mogelijk was, werd dit beheer gevoerd vanuit filialen die hof 
of curtis genoemd werden. De Kelnarij was de hof van waaruit het klooster Abdinckhof haar 

bezittingen bestuurde.  

Deze hof werd in het jaar 1031 door de al eerder genoemde bisschop Meinwerck aan het 
klooster geschonken. Tot de hof van dit klooster heeft ook de kerk van Putten 
behoord. Aanvankelijk stond aan het hoofd van de Puttense hof de villicus, een wereldlijk 

figuur.  

Later werd dit beheer overgenomen door een geestelijke uit het klooster, de cellerarius. Deze 
term werd verbasterd tot kellenaar, vandaar dat de hof in de geschiedenis bekend is gebleven 

als de Kelnarij van Putten. 

De laatste kellenaar van de Kelnarij was Anton Picard. Hij bleef na de opheffing van de Kelnarij 
nog jarenlang, tot 1843, pastoor te Putten. Picard was een zeer geliefd kellenaar en pastoor, 

wat wel blijkt uit het volgende citaat.                                   

Toen voor weinige jaren de laatste kellenaar, de Eerwaarde Picard, 
In hoogen ouderdom den tol der natuur betaalde, toen treurden zonder onderscheid des geloofs 
velen op zijn graf en voorwaar niet het minst de armen. 

Van de Kelnarij is nu niets meer over. Waar eens de Kelnarij van Putten stond, heeft het 
gemeentebestuur in 1977 een parkeerplaats laten aanleggen. Wel worden we iedere dag nog 
herinnerd aan de geschiedenis van de hof die in de eeuwenoude historie van Putten altijd zo’n 
belangrijke plaats innam, door de vele straatnamen die ontleend zijn aan de geschiedenis van 

de Kelnarij. 

De stichter van het Abdinckhofklooster leeft voort in de Meinwerckstraat.  
De Leysbornstraat dankt haar naam aan Andreas Leysborn, een geestelijke uit het klooster 

Abdinckhof, die in 1538 kellenaar te Putten werd. 
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Naar de kellenaar Bruno Fabricius Dalenus werd de Bruno Fabriciusstraat genoemd. Hij werd 
in 1567 kellenaar en beleefde in Putten rumoerige tijden. Toen in 1572 de Geuzen de Kelnarij 
plunderden, vluchtte hij via Amersfoort en Kleef naar Paderborn. In februari van 1573 keerde 
Bruno Fabricius terug om op 30 april van dat jaar weer uit te moeten wijken naar Deventer. 
In 1574 moest hij voor de derde maal vluchten. Fabricius werd later 33e abt van het klooster 
Abdinckhof te Paderborn. De Molitorstraat is genoemd naar Liborus Molitor, die in 1710 
kellenaar werd. Zijn verblijf in Putten gebruikte hij om het archief van de Kelnarij te 

inventariseren. 
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Het Veluwe massief 

Het Veluwe-massief heeft altijd aantrekkingskracht uitgeoefend op de mens vanwege zijn hoge 

ligging en centrale positie. De grond is weliswaar niet zeer vruchtbaar, maar bood voldoende 

mogelijkheden voor een eenvoudige vorm van akkerbouw. Het zandige landschap van de 

Veluwe is echter zeer kwetsbaar. Dat kwam in de loop van de vroege Middeleeuwen pijnlijk 

aan het licht. Omdat het gebied steeds intensiever werd gebruikt verarmde de bodem. 

Geleidelijk aan verdween de vegetatie en kreeg de wind vat op het zand. Tussen de zevende 

en de negende eeuw hield men zich hier intensief bezig met de productie van ijzer, dat hier 

van nature voorkomt en vrij gemakkelijk kan worden gewonnen. Voor de smeltovens was zeer 

veel hout nodig. Door de massale kap van bomen werd het proces van bodemerosie zodanig 

verergerd dat we gerust van `woestijnvorming' mogen spreken. In de tiende eeuw ontvluchtten 

de meeste mensen het gebied. Onder het Veluwse zand liggen dan ook resten van verlaten 

dorpen, akkers en begraafplaatsen (Kootwijk en Vasse). 

Van archeologische waarde zijn ook de vele grafheuvels op de Veluwe.  Meer archeologische 

resten zijn te vinden rond het Uddelermeer, dat zelf overigens een overblijfsel is uit de ijstijd. 

De ijstijd is begonnen na de uitbarsting van de supervulkaan Toba op Sumatra. Een groepje 

mensen in Afrika overleefden de ramp. Het waren de enige mensen op aarde die in leven 

bleven. Dat groepje mensen zijn onze voorouders. Het zijn de voorouders waar iedereen in 

deze tijd van afstamt. 
Ook de Romeinen hebben sporen op de Veluwe achtergelaten. Zo is op de Ermelose heide een 
tijdelijk kampement bewaard gebleven.  

 

De dode werd doorgaans in een kuil begraven (een vlakgraf), maar soms is er een heuvel over 

de dode heen aangelegd. Hiervoor zijn twee verklaringen: de dode die een heuvel kreeg was 

blijkbaar een belangrijk persoon geweest of men wilde zijn leefgebied aangeven. Opvallend is, 

dat de meeste grafheuvels op markante punten in het landschap te vinden zijn. In diverse 

musea zijn de aardewerkbekers te zien.  

Bodemkundig gezien is de IJsselvallei het gevolg van de activiteit van gletsjers, 

tweehonderdduizend tot honderd vijfentwintigduizend jaar geleden. Tijdens deze IJstijd rukte 

landijs op vanuit het noorden, via het dal van de huidige IJssel. Als een bulldozer dreef de 

ijsmassa het omliggende materiaal opzij en opwaarts. Zo ontstonden stuwwallen, waaronder 

het Veluwemassief.  
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IJsselvallei  

Tegen het eind van de IJstijd smolt het ijs en stroomde smeltwater van het Veluwemassief af. 
Daarbij werd de stuwwalrand afgeslepen; keien, grind en grof zand werden door het water 
verplaatst naar de door het ijs verlaten dal. In latere ijstijden bleef Nederland buiten bereik 
van het landijs, al was de ondergrond permanent bevroren. 

Er waren bodemverschuivingen waarbij ontdooid grofzandig materiaal van de stuwwalhelling 
afschoof. Dat leidde tot verdere vermindering van hoogteverschillen tussen stuwwal en dal. In 
sommige perioden van de IJstijd werd het nóg kouder en viel er minder sneeuw, zodat zelfs 
rivieren droogvielen. Onder die omstandigheden kreeg de wind vat op de bodem. Hierbij traden 
grote zandverstuivingen op. Op de stuwwalhelling ontstond  opeenhopingen van fijn zand, 
pleistocene dekzanden, die door de wind verspreid werden. Zo zijn op de helling 
dekzandvlaktes ontstaan en treffen we richting de vallei dekzandruggen en 
dekzandopduikingen aan.  

Na de IJstijd kwamen de rivieren weer tot leven. Pas in de Bronstijd of de Romeinse Tijd moet 

de IJssel zijn gaan fungeren als zijtak van de Rijn. Ten oosten van de pleistocene dekzanden 

zette de IJssel materiaal af, uiteenlopend van vrij grove rivierduinzanden dicht bij de rivier 

(oeverwallen) tot zware klei in de kommen achter de oeverwallen. Daar waar water stagneerde 

(zowel in de kommen als in de beekdalen) ontstond plaatselijk veen. Door al die processen 

vertoont de bodem van de IJsselvallei een markant overgangspatroon, waarbij van west naar 

oost gestuwde rivierzanden, afgespoelde en afgeschoven stuwwalzanden, dekzanden en klei- 

en zandafzettingen van de IJssel, elkaar opvolgen. 

De opbouw van het watersysteem tussen Veluwe en IJssel is complex, doch zeer kenmerkend. 

Bepalend is de neerslag die inzijgt op hogere delen, zoals het Veluwemassief en de hogere 

zandgronden (dekzandruggen en oeverwallen). In de lager gelegen komgebieden tussen de 

Veluwe en IJssel treedt kwel op. Dit kan diepe kwel zijn, komende vanaf het Veluwemassief 

of het kan gaan om lokale kwel, afkomstig uit dekzandruggen en oeverwallen. Ook komt bij 

hoog water lokale kwel vanuit de IJssel voor. 

Noordelijke IJsselvallei  

� Gave gradiënt en ensemble van kom – oeverwal – uiterwaard. 

� Karakteristiek grootschalig open komgebied met weidebouw, doorsneden door lange 
zuid-noord lopende weteringen. Het komgebied is opgesloten door aan de westzijde de 
wat hogere gronden richting Veluwe, en aan de oostzijde de oeverwallen. De 
ontwatering geschiedt niet naar de aan de overzijde van de oeverwal gelegen IJssel, 
maar via de lange weteringen door het zeer licht naar het noorden hellende gebied, tot 
het benedenstrooms bij Hattem in de IJssel komt. 
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� Fijnmazige rechthoekige verkaveling haaks op de weteringen, boerderijen in linten 
langs de weteringen, weinig bebouwing. Weteringen scheiden de verschillende 
broeken, die elk variëren op de hoofdkarakteristiek van de strookvormige verkaveling 
haaks op de weteringen, met verschillen in richting en schaal. Deze structuur gaat 
terug op middeleeuwse broekontginning die in verschillende coalities plaatsvond met 
kerk, adel en boer. Over het algemeen vormen sloten de perceelsgrenzen. De 
boerderijen staan deels in linten, deels verspreid aan de rand van het gebied. 

� Karakteristieke kleinschalige oeverwal met afwisseling van buurtschappen en 
verspreide bebouwing, grasland en bouwland, onregelmatige blokverkaveling en 
houtsingels tussen de landwegen. Deze oeverwallen liggen bij Terwolde en 
Vorchten/Veessen. Boerderijen in buurtschappen en verspreid rond het oude 
bouwland. 

� Rond Nijbroek markante veertiende eeuws verkavelings- en slotenpatroon (slagen-
verkaveling).  

� Vrij uitzicht vanaf de dijk over het binnendijkse landschap en rivier met uiterwaarden. 

 Rust, ruimte, donkerte. 

 

 

Koolmees 

Veluwemassief 
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� De groene long van Nederland. De betekenis van de Veluwe voor de verstedelijkende 
Nederlandse samenleving wordt steeds groter: het omringende stedelijk gebied groeit, 
de Randstad is eigenlijk al nabij, de stedelijke druk uit het westen is aan de Veluwe al 
voelbaar bij Nijkerk, Barneveld en Wageningen. Maar ook is, meer vanuit eigen 
dynamiek, de stedelijke druk groot en groeiend aan de zuidkant (Arnhem), de oostkant 
(Apeldoorn) en de noordkant (Zwolle). Als groene contramal en producent van schone 
lucht is het Veluwemassief steeds belangrijker. De Veluwe is veruit het grootste 
aaneengesloten groene gebied van Nederland waar voor mens en dier een zekere 
‘eindeloosheid’ is te ervaren. Dat is een unieke kwaliteit. De identiteit van de groene 
long van het Veluwemassief wordt niet alleen bepaald door het ‘groen’ in de zin van 
natuur, maar ook door de unieke aardkundige kwaliteiten (reliëf en bodem) en de rijke 
cultuurhistorische kwaliteiten. 

 

Posbank  

� Stuwwal met grootschalige afwisseling van open heide, gesloten bos, uitgestrekt open 
stuifzand en vennen, agrarische enclaves. Deze afwisseling is in het westelijk deel 
sprekender dan in het oostelijk. Het westelijk deel kent meer open enclaves van heide, 
zand en landbouwgebied dan het oostelijk deel; dat laatste is een grootschalig besloten 
bosgebied. Behalve de interne afwisseling met de verschillen tussen oost en west is er 
sprake van een sterk contrast tussen de besloten randen van de Veluwe met de lager 
gelegen, en veelal intensiever bebouwde, omgeving. 

� Rijk aan aardkundige kwaliteiten (vooral het reliëf). Het Veluwemassief is een 
‘ijstijdrelict’. In de voorlaatste ijstijd is het reliëf in zijn hoofdvorm ontstaan door 
opstuwing van grotendeels zandige rivierafzettingen door het ijs. Daarna hebben 
smeltwater, bodemafschuiving, verstuiving en andere erosieverschijnselen het huidige 
reliëf doen ontstaan. De zandverstuivingen zijn het resultaat van menselijke invloed 
(overbegrazing, houtoogst, strooisel- en plaggenwinning). Het geheel van aardkundige 
kwaliteiten op deze schaal is internationaal zeer zeldzaam. 

� Afwezigheid van oppervlaktewater met uitzondering van de vennen en enkele beken. 
Door de zandige ondergrond beperkt oppervlaktewater zich tot de enkele plaatsen waar 
een ondoorlaatbare ondergrond is: de vennen maar ook het dal van de Hierdense beek 
die als Staverdensche beek diep in het Veluwemassief begint. In noord-zuidrichting 
loopt een waterscheiding onder het Veluwemassief. Het grondwater in het westelijk 
deel komt pas buiten het massief aan de oppervlakte in het Randmeergebied en de 
Gelderse Vallei; het grondwater in het oostelijk en zuidelijk deel wordt, deels nog op 
het massief, aangesneden door tal van sprengenbeken; hier komen ook veenachtige 
gebieden voor met zeer hoge waterstanden en kwel.  
 

� Weinig bebouwing. Bebouwing op het massief zelf beperkt zich tot enkele oude 
landbouwenclaves, bebouwing samenhangend met de ‘watereconomie’ van de beken, 
negentiende - en twintigste eeuwse landgoedbebouwing, negentiende en twintigste 
eeuwse bebouwing voor medische, zorg- en militaire instellingen. Tot deze bebouwing 
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behoren grote bijzonderheden, zoals het jachtslot St. Hubertus op de Hoge Veluwe, 
Radio Kootwijk, het militaire complex op de Kop van Deelen en voormalige sanatoria. 
Veel van de meer recente bebouwing is bedoeld voor recreatie, vooral huisjesterreinen 
met bijbehorende voorzieningen. Aan de zuidrand ligt relatief veel bebouwing binnen 
de begrenzing met onder meer de kernen van Doorwerth en Heveadorp, landgoederen 
en militaire en instellingsbebouwing. 

� Karakteristieke en cultuurhistorisch waardevolle open essen op de flanken. Dit betreft 
met name enkele complexen van oude bouwlanden ten noorden van Ede: de 
Doesburger Enk, Lunterense Eng, de Wekeromse Eng, en daarnaast de oude 
bouwlanden bij Harskamp en in de landgoedgordel tussen Velp en Dieren. Vele 
complexen van open oude bouwlanden liggen juist buiten de begrenzing van het 
Veluwemassief. De bouwlanden ten noorden van ’t Hof te Dieren (deels oud open 
bouwland, deels voormalig bos) verdragen toevoeging van opgaande elementen in het 
kader van ecologische verbinding.  

� Een ‘antropogene’ leegte van nu met een schatkamer van cultuurwaarden van toen: 
landgoederen, grafheuvels, boerderijen etcetera. De Veluwe is in de IJzertijd een 
kerngebied van bewoning geweest met omringende natte, onbewoonde gebieden. In de 
Middeleeuwen is dat omgedraaid. Van de prehistorische bewoning resteren 
grafheuvels en celtic fields. De ijzerwinning uit de tijd dat de Veluwe het eerste 
‘industriegebied’ van de lage landen was heeft geleid tot ontbossing en relicten zoals 
houtskoolbrandplaatsen met rode zanden. Een deel van de kleine landbouwenclaves 
zijn zeer oude nederzettingen die teruggaan tot de Vroege Middeleeuwen of eerder; tot 
die stokoude nederzettingen behoren Vierhouten, Drie, Garderen/Houtdorp, 
Koudhoorn, Boesschoten, Hoog Soeren, De Ginkel en Gortel. Uit de tijd dat de Veluwe 
een zeer extensief gebruikt doorgangsgebied was, dateren de hessenwegen die 
overwegend in oost-westrichting het massief doorkruisen. Tot de landgoederen 
behoren enkele zeer oude langs de Hierdensche beek: Staverden en Leuvenum. Andere 
landgoederen zijn als boslandgoederen gesticht nadat de heide functieloos was 
geworden en daarom bebost kon worden; in de meeste gevallen is een klein deel van 
het landgoed bijzonder verfraaid waar het landhuis staat.  

� Rijke variatie aan (cultuurhistorisch bepaalde) soorten bos: van zeer oude 
loofboscomplexen tot rechtlijnig verkaveld productiebos en recent ontwikkeld ‘oerbos’ 
met begrazers. Zeer oude loofboscomplexen komen voor bij sommige van de oudere 
nederzettingen. Ze komen vooral voor op de Noord- en Oost-Veluwe en plaatselijk in 
de zuidrand. Voorbeelden zijn: Speulderbos, Sprielderbos, Putterbosch, 
Vierhouterbos, Gortelsche Bosch, Hoog Soerense bos, Vreebosch en Meerveldsche 
bosch. Verspreid komen hakhoutbossen voor met een hoge ouderdom. Deels oude, 
deels jongere landgoederen en buitenplaatsen aan de zuidrand. Landgoedbossen uit 
de negentiende en twintigste eeuw naar de inzichten van de particuliere eigenaren met 
veelal over kleine oppervlakten parkachtige structuren met bebouwing. Staats- en 
gemeentelijke bebossingen in rechtlijnige patronen. 

� Rust, ruimte, donkerte    
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 Wiggen Oost-Veluwe 

� Beleefbaar deel van de gradiënt van Veluwe naar IJssel. Gradiënt bestaat uit gesloten 
droog bos op hooggelegen terrein, dan halfopen landschap met veengebieden, essen 
en vochtige graslanden langs beken, dan meer open gebied met vochtige graslanden 
in het laaggelegen gebied. Fraai kleinschalig mozaïeklandschap: afwisseling van weide 
en akkerland, uitlopers van bossen van de Veluwe, bosschages. Kleinschalige 
percelering met over het algemeen geen duidelijke richtingen, maar die zich voegt naar 
de structuur van reliëf, met name de west-oostgerichte zandige ruggen in combinatie 
met de beken. 

� Diversiteit aan bebouwingsvormen: dorpen langs de straatweg, buurtschappen, linten 
en verspreid.  

� Microreliëf: oost-westgerichte smeltwaterruggen met ertussen beekjes, steilrandjes en 
bolliggende landbouwgronden. Het betreft hier smeltwatervlakten die in de ijstijd zijn 
gevormd, en die later door beken zijn ingesneden en zijn geaccentueerd door via de 
wind aangevoerd zand (dekzand). Op het dekzand zijn plaatselijk essen (oude 
bouwlanden) ontstaan. Het microreliëf bevindt zich met name langs de beken en/of op 
de randen van de essen. 

 

� De flank wordt doorsneden door talrijke west-oost stromende sprengen en beken. 
Sprengenkoppen zijn bronnen die zijn ontstaan door de flank van de Veluwe tot op 
grondwaterniveau in te graven. De sprengenkoppen voeden sprengenbeken die 
dienden voor waterkracht (molens), wasserij, sierwater op landgoederen en voeding 
van het Apeldoorns Kanaal. Veel van de natuurlijke beken hebben een kunstmatige 
verlenging de Veluwe omhoog gekregen, en zijn voor de genoemde doelen vergraven, 
opgeleid e.d. Bijzondere sprengenstelsels zijn dat voor koninklijk Paleis ’t Loo, Kasteel 
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Cannenburch, voeding van het Apeldoorns Kanaal (Vrijenberger Spreng, Veldhuizer 
Spreng). 

� Openheid van gave essen en veen- en broekontginningen. Karakteristieke open essen 
bij Wissel, Emst en Tongeren. Karakteristieke open ontginningen, waarbij het 
onderscheid tussen veen, broek en vochtige heide gradueel was; gemeenschappelijk 
kenmerk was en is dat er sprake is van openheid en kwel.  

� Rijk cultuurhistorisch erfgoed, zoals de sprengen, watermolens, waardevolle open 
essen, landgoederen. Sprengen en beken vormen een door het water bijeengehouden 
systeem van relicten: natuurlijke beken, sprengkoppen, sprengbeken, kaden voor 
opgeleiding van water, watermolens met verschillende functies (malen koren, maken 
papier, houtzagen, koperslaan) en watermolenplaatsen, voormalige wasserijen, water 
voor kastelen en landgoederen. Tot de landgoederen behoort het op de grens gelegen 
Cannenburch.  

 Beekbergen en Loenen 

� Gave open oude bouwlanden, met bebouwing langs de randen. Oude nederzettingen 
op de flank van de Veluwe met nog goed herkenbare open essen (oud bouwland), met 
de (voormalige) hoeven op de overgang van es naar grasland. Het grootste 
essencomplex ligt ten zuiden van de lijn Beekbergen-Lieren-Oosterhuizen. Op de 
voormalige grens van de essen met de heide van de Veluwe liggen relicten van wallen 
die vroeger het vee uit het bouwland moesten houden. 

� Kleinschalig met afwisseling in landbouwgebruik en beplanting. Kleinschalige percelen 
met over het algemeen geen duidelijke richtingen, maar die zich voegen naar de 
structuur van beken en reliëf.  

� Gradiënt van besloten boslandschap naar open landschap. In de gradiënt zit vanaf de 
rand van het Veluwebos een overgang van oud bouwland (met de kleinschalige 
openheid van de essen), naar nederzetting (meer besloten, in de kernen recent sterk 
verdicht), naar nattere lage graslanden (overwegend open). 

� Sprengenbeken die van de stuwwal stromen. Een deel van de beken heeft een 
natuurlijke oorsprong maar is vergraven voor diverse doeleinden. Samen met de 
volledig gegraven sprengenbeken zijn ze uiting van de Oost-Veluwse watereconomie: 
elementen die hierbij horen zijn: de beken zelf met sprengkoppen en opgeleide 
gedeelten, watermolenplaatsen, water voor versterking en verfraaiing (kasteel ter Horst 
aan de Loenensche Beek), water voor voeding van het Apeldoorns Kanaal (Oosterhuizer 
Spreng en Veldhuizer Spreng). 

 Zuidelijke IJsselvallei 

� Overgang van stuwwal met besloten boslandschap via halfopen dekzandlandschap 
naar open rivierenlandschap IJssel. Onder aan de hellingen van de stuwwal komt in 
het dekzandlandschap een brede zone met veel kwel voor, daarna volgt een gordel van 
hogere en minder natte oeverwallen tot aan de IJsseldijk. 

� Kleinschalig mozaïeklandschap met grote afwisseling van relatief open tot besloten 
landschap en hiermee samenhangend een grote afwisseling van talrijke landgoederen, 
grondgebonden landbouw (met name weidebouw), bos, en beken die van de flank 
afstromen. De kleinschaligheid hangt samen met het patroon van vele kleinere beken 
die op relatief geringe afstand van elkaar van het Veluwemassief richting IJssel 
stromen. De schaal wordt tevens bepaald door bossen die verspreid in het 
dekzandlandschap voorkomen, op de landgoederen het grootste, maar ook daar 
doorschoten met landbouwgrond, vooral grasland. Beken zijn in veel gevallen lang 
geleden al vergraven voor waterkracht (molens), afwatering en landgoeddoeleinden 
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(grachten, vijvers). Vergraven zowel wat betreft de richting als de hoogte (opgeleide 
beken met kaden). Behalve de hoeveelheid van het water, was en is ook de goede 
kwaliteit een belangrijke karakteristiek, die ten grondslag lag aan papierindustrie en 
wasserijen. Al met al bezitten de beken een rijke cultuurgeschiedenis. Alle 
landgoederen liggen aan de beken; aan de landgoederen eigen is de karakteristieke 
verweving van natuur en cultuur: monumentale gebouwen, water, agrarisch 
grondgebruik, bos en lanen. 

� Blokverkaveling maar ook grote afwisseling in perceelsvormen. Op de oeverwal niet ver 
van de IJssel komen veel onregelmatig gevormde percelen voor. Langs de beken en 
andere watergangen in de kwelgebieden is de percelering kleinschalig en op veel 
plaatsen nog strookvormig.  

� Bebouwingspatroon in de vorm van dorpen langs de rand van het Veluwemassief en 
op de oeverwal. Verspreid vele buurtschappen. Dorpen en gehuchten liggen van 
oudsher op de hogere plaatsen aan de beken. Nijverheid en industrie op basis van 
waterkracht, met name papierindustrie, bevorderden de groei. Gehuchten op de 
oeverwal zijn over het algemeen klein gebleven en visueel sterk verweven met het 
omringende landschap.  

� Vrij uitzicht vanaf de dijk over het binnendijkse landschap en rivier met uiterwaarden. 

� Het Apeldoorns kanaal vormt een markant en cultuurhistorisch element in het 
landschap. Het Apeldoorns kanaal is een ensemble bestaande uit het water, de sluizen 
en bruggen, bijbehorende woningen en de weg, veelal als laan. Ook beken en 
sprengenbeken die uitmonden in het kanaal of er onderdoor lopen, kunnen tot dit 
ensemble worden gerekend; het kanaal wordt gevoed met water uit sprengen. 

 

Apeldoorns kanaal  

Oppervlaktewater 

De opbouw van het watersysteem tussen Veluwe en IJssel is complex, doch zeer kenmerkend. 
Bepalend is de neerslag die inzijgt op hogere delen, zoals het Veluwemassief en de hogere 
zandgronden (dekzandruggen en oeverwallen). In de lager gelegen komgebieden tussen de 
Veluwe en IJssel treedt kwel op. Dit kan diepe kwel zijn, komende vanaf het Veluwemassief 
of het kan gaan om lokale kwel, afkomstig uit dekzandruggen en oeverwallen. Ook komt bij 
hoog water lokale kwel vanuit de IJssel voor.  

De stromingsrichtingen van het grondwater zijn ook terug te vinden in het systeem van het 
oppervlaktewater. Regenwater gevallen op het Veluwemassief stroomt via beken (ontspringen 
vanuit natuurlijke bronnen)  en sprengenbeken (ontspringen vanuit gegraven bronnen) van 
west naar oost af richting de lager gelegen komgebieden. Oorspronkelijk kwam dit water uit 
in watergangen die in de komgebieden afstroomden in noordelijk richting. Later zijn deze 
natuurlijke stromen vergraven en zijn weteringen (Nieuwe Wetering, Groote Wetering), de Grift 
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en het Apeldoorns Kanaal ontstaan. Veel beken ten noorden van Apeldoorn komen uit in de 
Grift. De weteringen voeren het overige water richting het noorden af. In droge perioden wordt 
het Toevoerkanaal ten noorden van Twello gebruikt voor inlaat van water uit de IJssel.  

Ten zuiden van Apeldoorn komen enkele beken uit in het Apeldoorns Kanaal, maar ook 
stromen enkele beken onder het kanaal door. Samen met de beken die ontspringen op de 
dekzandruggen rond Twello en Brummen stromen deze beken in oostelijke richting naar de 
IJssel. Oorspronkelijk liepen de beken ten zuiden van Apeldoorn van Veluwe (of oeverwal) tot 
IJssel. Ook nu loopt een aantal beken nog door tot de IJssel, ook al liggen ze soms in een sifon 
onder het Apeldoorns Kanaal door. Zodra de beken ononderbroken kunnen stromen richting 
IJssel, dan zijn deze beken van hoge (potentiële) aquatische en ecologische betekenis en 
kunnen ze een belangrijke rol spelen in de afleesbaarheid van het landschap. De Zilvense 
Broekbeek en Eerbeeksche beek zijn hier een goed voorbeeld van. 

De regio Noord Veluwe bestaat uit de gemeenten Putten, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, 
Elburg, Oldebroek, Hattem, Heerde en Epe. De regio grenst aan de noord-westzijde aan de 
Randmeren met de provincie Flevoland aan de overkant, aan de oostzijde grotendeels aan de 
IJssel, tevens de grens met de provincie Overijssel en de zuidgrens van de regio loopt over het 
noordelijk deel van het Veluwemassief. 

De regio ligt tussen de middelgrote steden Zwolle, Amersfoort en Apeldoorn en wordt 
doorsneden door de A28 (Amersfoort-Zwolle), de A50 (Apeldoorn-Zwolle) en de spoorlijn 
Amersfoort-Zwolle.  

De ruimtelijke structuur van de regio wordt gekenschetst door de deelgebieden van het 
Veluwemassief, de flanken langs het Veluwemassief met oude cultuur-landschappen, de 
Randmeerkust met de open lage gronden en de IJsselvallei. Mede op basis van de regionale 
structuurvisie kunnen voor de regio in het algemeen en voor de deelgebieden specifiek de 
volgende identiteitsbepalende ruimtelijke en sociaal-culturele kenmerken worden 
onderscheiden. Met deze kenmerken is rekening gehouden bij de regionale vertaling van het 
generieke beleid naar de regio. Zij spelen een rol bij de invulling door de regio van de door 
haar gewenste sturing van gebiedsspecifieke opgaven en inrichting.  

 

 

Bron: Provincie Gelderland 
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De landschappen van de Noord-Veluwe vertonen onderling grote en sterke contrasten, 
variërend van het aanééngesloten bosgebied van het Veluwemassief gevuld met 
cultuurhistorie, de half-besloten en kleinschalige landschappen van zowel de smalle west- als 
de brede oostflank en het open en ruime landschap van de Randmeerkust en de IJsselvallei. 
De Noord-Veluwe is een regio rijk aan micro- en macro (voor Nederlandse begrippen) reliëf. 
De overgang van de stuwwal naar het rivierdal van de IJssel en de Randmeren wordt hoog 
gewaardeerd en aangeduid als een gouden gradiënt die op veel plaatsen nog compleet te 
beleven is. Met name de flanken van het Veluwemassief kennen voor wat betreft 
ruimtegebruik een sterke verweving tussen natuur, landbouw, recreatie en bebouwing en 
vanouds bestaat er een interessante interactie tussen waterkracht (sprengen) en landbouw, 
industrie (papier en wasserijen), steden en dorpen. Op deze flanken neigen de ruimtelijke 
ontwikkelingen naar verrommeling. De IJsselvallei en meer nog de Randmeerkust vormen met 
hun karakteristieke en behoudenswaardige openheid het sterkste contrast met het ‘dichte’ 
Veluwemassief. Tevens zijn het gebieden die een caleidoscoop van polders, verkavelingen, 
watersystemen, houtwallen, huisterpen en bewoningslinten laten zien.  

 

Oud Groevenbeek, Putten 

De Noord-Veluwe mag beschouwd worden als een bijzonder belevingslandschap waar de 
toeristen van het eerste uur hun vakantiebeleving en natuurervaring opdeden. In hun 
voetspoor wordt in de huidige tijd de regionale gebiedskwaliteit van groen, rust en ruimte 
thans nog steeds gewaardeerd door vele recreanten en toeristen. Andere belevingssferen 
worden opgeroepen door militairen, archeologen, bosbouwers, wildbeheerders, 
verhalenvertellers en grootgrondbezitters. In de regio speelt het Veluwemassief als ‘blauwe 
motor’ een belangrijke rol in het regionaal watersysteem van inzijging en kwel, van beken en 
sprengen, stromend naar randmeren en IJssel. Het kwelwater wordt naar de randmeren 
afgevoerd via het uitgebreide stelsel van sloten en beken. In de IJsselvallei vindt de afwatering 
naar het noorden plaats via de gegraven Grift. Tevens is het Veluwemassief een toonbeeld van 
rijke natuur, gegrift in het collectieve geheugen van Nederland. Wie Veluwe zegt, zegt bos en 
hei, edelherten en wilde zwijnen. Het Veluwemassief is een waardevolle aanéénschakeling van 
multifunctioneel bos met houtproductie en natuurbos, zoals oude loofbos-complexen. Tevens 
komen grote uitgestrekte heidevelden voor en grotere en kleine landbouwenclaves met essen 
en kampen en verspreid liggende natte biotopen als sprengen, beken, vennen en natte 
heideterreinen. Op het Veluwemassief voert thans de natuur de boventoon nadat eeuwenlang 
het Veluwemassief intensief is geëxploiteerd door of voor ijzerwinning, jacht, brandstof-
winning, plaggenmest, voedselproductie, wateronttrekking en houtproductie. Tevens hebben 
in de ‘leegte’ van het Veluwemassief militairen hun ruimte gevonden om ‘ongestoord’ te 
kunnen oefenen.  
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Het regionale netwerk van de Noord-Veluwe bestaat uit grotere dorpen en kleine historische 
steden, gelegen op de flanken van het Veluwemassief, met een goed voorzieningenniveau en 
een levendige lokale economie. Het netwerk draagt bij aan een aantrekkelijk toeristisch-
recreatief product. Harderwijk neemt in de regio een centrale positie in op het gebied van 
wonen, werken en voorzieningen. Kenmerkend voor deze regio is het grote aantal intramurale 
zorginstellingen, die meer en meer bezig zijn hun bewoners regulier (extramuraal) te 
huisvesten. Dit betekent een extra impuls voor de ontwikkeling van woonservicezones in 
steden en dorpen. Vanwege de nabije ligging van contrastrijke landschappen heeft Harderwijk 
eveneens een interessante positie. Elburg ligt meer in de luwte, maar herbergt evenals 
Harderwijk een Zuiderzee-verleden. Het oude Hanzestadje Hattem ligt op het snijvlak van de 
IJssel aan het Veluwemassief en blinkt ook uit in stedenschoon. 
In dorpen en buurtschappen is een sterke sociale verbondenheid aanwezig en diverse 
culturele en religieuze ontmoetingsplekken geven cohesie en identiteit aan de lokale 
gemeenschappen. Traditionele waarden gecombineerd met no-nonsense ondernemerschap 
tekenen de regio.  

 

De regio is goed ontsloten vanwege de oude straatweg op de flanken van het Veluwemassief, 
de aanwezigheid van de A28 (Amersfoort-Zwolle), de A50 (Apeldoorn-Zwolle) en de spoorlijn 
Amersfoort - Zwolle. De steden Amersfoort, Zwolle en Apeldoorn dragen bij aan het 
functioneren van de regio Noord-Veluwe. Maar de regio onderhoudt ook relaties met het 
nieuwe land (Lelystad, Zeewolde). 
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Op de overgang van het Veluwemassief naar de IJsselvallei ligt het bosrijke Landgoed 
Molecaten, ongeveer honderddertig hectare groot. Op het landgoed staat de Mariabeuk. De 
beuk is vierhonderd jaar oud en daarom een van de oudste beuken van Nederland. 
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De familie specht 

Spechten (Picidae) vormen een vogelfamilie van kleine tot middelgrote, robuuste vogels met 
scherpe snavels, een stijve staart en zygodactylische poten waarvan de twee middelste tenen 
naar voren staan en de buitenste twee naar achteren. Zij leven meestal in bomen en gebruiken 
hun scherpe snavel en lange kleverige tong om daaruit insecten los te peuteren. Zij gebruiken 
hun staart daarbij als steunpilaar. Zij leven meest in paren en hakken hun nest uit in een 
boomstam. 

De familie wordt verdeeld in drie onderfamilies: de draaihalzen (Jynginae), de dwergspechten 
(Picumninae) en de echte spechten (Picinae). Er worden op dit moment 
tweehonderdvijfentwintig soorten in de familie der spechten erkend.  

De specht slaat met zijn snavel tegen bomen om voedsel te zoeken of een hol te maken. De 
specht heeft een soort schokdemper in zijn kop net boven zijn snavel die de klappen opvangt. 
Ook zitten de hersenen zodanig verbonden met het inwendige van de schedel dat deze niet 
met dezelfde snelheid mee schudden. 

 

Bij de meeste spechten zijn de poten zygodactylisch. De tenen van de specht staan echter niet 
altijd in een X-verhouding wanneer deze op en neer klautert over een stam, de vierde teen is 
veelal in laterale verhouding t.o.v. de andere drie. Een uitzondering op de regel is de 
drieteenspecht, die zoals de naam verraadt er enkel drie heeft, en zijn vierde teen verloor door 
evolutie. De poten en tenen zijn relatief kort en voorzien van scherpe, sterke klauwen. 

Zygodactyl is een term uit de biologie die gebruikt wordt om de bouw van de poten van 
bepaalde dieren aan te duiden. De benaming komt van het Griekse woord ζυγοῦν, zygo wat 
betekent "gepaard gaan/met twee", en δάκτυλος, dáktulos dat "vinger" betekent. Zygodactyl 
betekent aldus gepaarde (zygo) tenen (dactylus). 

De meeste dieren hebben tenen en vingers die één kant op staan. Sommige dieren, met name 
vogels, hebben tenen die tegenover elkaar staan. Een dergelijke configuratie van uit elkaar 
staande tenen of vingers wordt zygodactyl genoemd. Een ander voorbeeld zijn kameleons, een 
groep van boombewonende hagedissen. Deze gebruiken hun gepaarde tenen en vingers om 
zich aan takken te hechten. Het komt echter het meest voor bij vogels, namelijk bij de 
klimmende soorten. Dit betekent dat de vogel vier tenen heeft. Twee tenen aan weerszijden 
van de poot, deze worden samen gebruikt. De vogel oefent hiermee grip uit op het oppervlakte 
waar deze op beweegt. De meeste spechten (inclusief de draaihals), papegaaien, koekoeken 
(inclusief de renkoekoeken) en sommige uilen hebben dit. Niet alle klimmende vogels plaatsen 
hun tenen in deze verhouding, er zijn uitzonderingen zoals de drieteenspecht. 

De tong van een specht is een handig gereedschap in het zoeken van voedsel. Ze zijn namelijk 
verzot op mieren, die ze met hun lange tong uit boomholtes halen. Dit wordt vergemakkelijkt 
door stekels of lijm aan het eindpunt waar mieren aan blijven kleven, ze kunnen ermee 
kronkelen. De tong is vastgehecht in het rechter neusgat en split daarna in tweeën, en gaat 
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onderhuids over de schedel heen naar beide zijden van de nek. Daarna komen de twee delen 
terug bijeen en komt omhoog onder in de onderkaak en zo in de bek. Deze tong is erg elastisch 
en de vasthechting is versterkt door vijf kleine beentjes, genaamd hyoidbeen. 

De spechten scheppen de voorwaarden voor ettelijke andere dieren door het maken van holen. 

• Middelste bonte specht Dendrocopos medius 

• Kleine bonte specht Dendrocopos minor 

• Grote bonte specht Dendrocopos major 

• Groene specht Picus viridis 

• Zwarte specht Dryocopus martius 

• Draaihals Jynx torquilla 
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De grote bonte specht is een vogel met een lengte van twintig tot zesentwintig centimeter en 
een gewicht van zestig tot honderdtien gram een vrij grote vogel, die bovenop zwart is en wit 
van onder. Hij heeft grote, ovale witte schoudervlekken en een rode anaalstreek. De ogen zijn 
bruinrood, de snavel en de poten zijn grijs. Het mannetje heeft een rode vlek op het 
achterhoofd, het vrouwtje heeft een geheel zwarte kruin. Juveniele vogels hebben een geheel 
rode kruin en een roze anaalstreek en lijken daardoor op de middelste bonte specht. Vaak 
hebben jonge vogels nog gebandeerde schoudervlekken. 

 
De groene specht is olijfgroen van boven en licht grijsgroen van onder, hij is zwart in zijn 
gezicht en het mannetje heeft een rode wangvlek, is rood boven op de kop en in de nek, geel 
op de borst, in de oorstreek, de kin en de keel witachtig. De vleugelveren zijn bruinzwart, gelig 
of bruinwit gevlekt, de stuurveren zijn groengrijs en zwart geband; de ogen zijn blauwwit en 
de poten en snavel zijn loodgrijs. Hij beweegt zich gemakkelijker op de grond voort dan de 
meeste spechten en timmert minder op bomen. Deze specht roffelt maar weinig, maar heeft 
een luide lach. De vogel is eenendertig tot vierendertig centimeter groot en honderdzestig tot 
tweehonderdvijftig gram zwaar. De tong is tien centimeter lang. De tong gaat onderhuids over 
de schedel en komt zo in de bek en kan zeer ver worden uitgestoken, teneinde insecten te 
vangen. Vrouwtjes hebben een zwarte streep onder het oog, die baardstreep wordt genoemd. 
Bij mannetjes is deze rood en zwartomzoomd. 
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De middelste bonte specht is ongeveer negentien en half tot tweeentwintig centimeter lang; 
dit is slechts iets kleiner dan de grote bonte specht, die drieentwintig tot zesentwintig 
centimeter lang is. De middelste bonte specht lijkt echter kleiner door de korte snavel en de 
ronde, lichte kop. Hij heeft een rode kruin en een roze anaalstreek. Dit onderscheidt de 
middelste bonte specht van volwassen grote bonte spechten. Jonge grote bonte spechten 
vertonen echter ook een rode kruin en een roze anaalstreek. Belangrijk om de middelste bonte 
van de jonge grote bonte specht te onderscheiden, is het 'open' gezicht. De snorstreep reikt 
namelijk niet tot de snavel en de streep op de zijkop raakt het achterhoofd niet. Bij de grote 
bonte specht raakt de snorstreep de snavel wel en ook wordt bij deze soort de streep op de 
zijkop wel verbonden met het achterhoofd. De buik en flanken van de middelste bonte specht 
zijn gestreept en hebben een gele tint.  
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Kleine bonte specht boven, zwarte specht onder 

 

 
Draaihals specht 

De draaihals (Jynx torquilla) vormt, samen met de roodkeeldraaihals (een Afrikaanse soort), 

een onderfamilie van de spechten. 

De draaihals is een vogel met een teruggetrokken manier van leven. De vogel heeft een 
uitstekende schutkleur van bruine, zwarte en grijzige strepen in het patroon van boomschors. 
De onderzijde is lichter van kleur en getekend met dunne dwarsstrepen. Over de ogen loopt 
een donkere streep. De rechte snavel heeft een scherpe punt. De vogel heeft korte poten met 
relatief lange tenen voor een betere houvast op boomschors. 

Zijn tong is lang en kleverig. Slangachtig kan hij zijn hals strekken en zijn kop zelfs 
honderdtachtig graden draaien in elke richting. De lichaamslengte bedraagt zestien 
centimeter en het gewicht dertig tot vijfenveertig gram. 
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Het voedsel van de draaihals bestaat uit larven en poppen van mieren, die hij met zijn kleverige 
tong uit opengebroken mierenhopen haalt. Hij zit vaak op de grond of op een horizontale tak 
en wordt daarom vaak over het hoofd gezien. 

Een legsel bevat vier tot zes eieren, soms twee tot zeven, maar maximaal tien. Het nest wordt 
gemaakt in vermolmde loofbomen. 

Hij broedt in een groot deel van Europa, Noordwest-Afrika en in Azië tot China en Japan. Hij 
is de enige trekvogel onder de spechten en overwintert in tropisch Afrika. 

De draaihals is een zeer schaarse broedvogel, vooral op de Veluwe en nog wat andere plaatsen 
in Nederland met bos op zandgronden. Het aantal broedparen rond het jaar 2000 is hoogstens 
vijfenzestig. Er zijn (meestal indirecte) aanwijzingen dat de draaihals in de twintigstee eeuw 
drastisch in aantal is achteruitgegaan. Daarom staat de vogel als ernstig bedreigd op de 

Nederlandse rode lijst en de Vlaamse rode lijst. Omdat de vogel voorkomt over een zeer groot 
gebied, is het internationaal gezien geen bedreigde diersoort en daarom staat hij als niet 
bedreigd op de IUCNlijst.  

Als trekvogel wordt de draaihals in kleine aantallen waargenomen. Vooral tijdens de 
voorjaarstrek in april en mei, maar er zijn ook vaak waarnemingen in de nazomer. 
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Het zwaartepunt van Nederland 

In 1983 berekende Frank Storbeck, informaticus, geoloog en wetenschappelijk medewerker 
van de Universiteit van Amsterdam de exacte ligging van het zwaartepunt van Nederland. De 
computer wees een akker in het Sprielderbos in de gemeente Putten aan, gelegen bij de 
kruising Peppelerweg - Oude Prinsenweg. Het zwaartepunt is iets anders dan het voor iedereen 
bekende middelpunt van Nederland dat op een heuvel in de bossen van Lunteren ligt. 
Sommigen noemen het zwaartepunt het punt waaromheen de massa van een lichaam 
gelijkelijk is verdeeld . Harrie Hageman kwam met het originele idee om de precieze plek van 
het zwaartepunt met een herkenningsteken te verrijken. 

Het is het zwaartepunt van het droge landoppervlak van Nederland.  
Men heeft daar toen een grote ring laten bevestigen aan een steen in de grond, met de 
inscriptie: 

Til Nederland op aan deze ring en niemand zal het merken.  

Als het IJsselmeer en de Waddenzee worden toegevoegd aan het landoppervlak verschuift het 
zwaartepunt naar Zeewolde. Lunteren, Putten, Oosteinde of een plaats buiten Nederland? 

Wat is het middelpunt van Nederland? De vraag klinkt eenvoudig maar het antwoord is 
moeilijker te vinden dan het op het eerste gezicht lijkt. Er wordt namelijk onderscheid gemaakt 
tussen het middelpunt en het zwaartepunt. En hoe bepaal je deze locatie? Reken je de 
Waddenzee en de territoriale wateren wel of niet mee? Een zoektocht langs verschillende 
plaatsen die eindigt op een plek hier ver vandaan! 

 

 

Bij het Veluwse Putten ligt dus het zwaartepunt van Nederland. Een enorme steen met een 

grote ring markeert het punt. Deze locatie is dus berekend door geoloog Frank Storbeck in 
1984 die bij de plaatsbepaling alleen van land (dus zonder zee en binnenwateren) is uitgegaan. 
Als de Waddenzee en het IJsselmeer meegerekend worden, ligt het zwaartepunt ergens in het 
Veluwemeer ter hoogte van Zeewolde. 
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Het is het zwaartepunt van het droge landoppervlak van Nederland. De geoloog Frank 
Storbeck digitaliseerde de randen van Nederland en van de binnenwateren, en berekende met 
de computer het zwaartepunt van het droge land. Storbeck deed dit in opdracht van de 
theatermaker Harrie Hageman, die zich ten doel gesteld had om een ludieke happening te 
organiseren met als thema de ontdekking van het zwaartepunt van Nederland. Hageman liet 
op de berekende plek een ijzeren ring verankeren aan een zwerfkei in de grond. Dit monument 
werd onthuld met de woorden "Til Nederland op aan deze ring en niemand zal het merken". 
De ring met steen werd in 2007 opgetild en ontvoerd in het kader van een oudejaarsstunt. 

Volgens het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (KNAG) ligt het geografische 
middelpunt van Nederland bij de Onze-Lieve-Vrouwe-toren in Amersfoort. Maar bij de 
Universiteit van Utrecht hebben drs. Klein Wassink en ir. Mekenkamp in 1994, op verzoek 
van het Gelders Dagblad, uitgezocht waar nu precies het middelpunt van Nederland ligt. Het 
blijkt niet Amersfoort te zijn. In Amersfoort ligt wel het ‘nulpunt’ dat gebruikt wordt bij het 
maken van topografische kaarten van Nederland. 

 

Kuifmees  

Ook ligt het middelpunt niet in Lunteren, zoals velen denken. Er ligt in Lunteren dan wel een 
zwerfkei met daarop de vermelding dat die kei het middelpunt van Nederland is, maar hoe dat 
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middelpunt precies bepaald is weet niemand. Het is waarschijnlijk dat de lokale VVV ooit 
bedacht heeft dat het wel leuk is om zo’n publiekstrekker op haar grondgebied te hebben. 
Voor het bepalen van het middelpunt van Nederland, zo werd op de Universiteit verteld, 
moeten twee dingen vastgelegd worden. Ten eerste: wat is Nederland eigenlijk, waar houdt 
Nederland precies op en moet je grote of kleinere wateroppervlaktes ook meetellen. En ten 
tweede, welke methode gebruik je voor het bepalen van het middelpunt. Mogelijkheden zijn 
bijvoorbeeld het middelpunt van de kleinst mogelijke cirkel die je om Nederland heen zou 
kunnen tekenen zonder dat ook maar een klein stukje Nederland op de rand van die cirkel 
ligt (kleinste omgeschreven cirkel), of de grootst mogelijke cirkel waarin nergens ook maar een 
stukje buitenland ligt (grootste ingeschreven cirkel). De mogelijkheid waar de heer Klein 
Wassink voor gekozen heeft, en die ook zeer goed verdedigbaar is, is het bepalen van het 
zwaartepunt van Nederland. Hij kwam uiteindelijk uit op een punt in het Nuldernauw, net 
over de dijk bij Zeewolde.  

Wanneer het IJsselmeer en andere grote wateroppervlaktes niet worden meegerekend, dan 
ligt het zwaartepunt van Nederland in de buurt van Putten. 

 

Zwaartepunt is een zelfstandig naamwoord uit de wiskunde. Het is een punt waaromheen het 
gewicht van een voorwerp gelijkelijk is verdeeld   Voorbeeld: Het zwaartepunt van een potlood 
ligt ongeveer in het midden.  
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De Mariahoeve 

Boerderij De Mariahoeve is een rijksmonument uit 1907. Bezoekers komen bij hun bezoek te 
weten hoe de boer en zijn gezin destijds leefden. Wie na een bezoek nog niet uitgekeken is, 
kan ook overnachten in de bed en breakfast. Dat geld wordt gebruikt voor exploitatie van de 
boerderij. De boerderij, de Mariahoeve, is een klein openluchtmuseum dat het vroegere leven 
op een Veluwse boerderij laat zien. Compleet met moestuin, boomgaard, knollenveld en 
paddenpoel. 

Een deel van de opstallen is ingericht als bed en broodaccommodatie. Er staan drie prachtige 
trekkershutten. En er kan gecampeerd worden op de kleine camping. De schenkerij naast de 
boerderij is een prachtige ruimte en zeer geschikt  voor groepen en bijeenkomsten. De 
Mariahoeve beschikt over royale parkeergelegenheid. Op afspraak kunnen groepen lunchen 
en dineren. Tijdens het oogstfeest wordt er de ouderwetse melkmoes (gortepap) verkocht. Elk 
jaar organiseert de Mariahoeve een oogstfeest. Met paard en wagen wordt de rogge van het 
land gehaald. 

De boerderij De Mariahoeve is een klein openluchtmuseum aan de Kiefveldersteeg. Het laat 
het vroegere leven op een Veluwse boerderij zien. De hele inboedel is bewaard, er is niets 
weggegooid. De sfeer van zuinigheid die er was, kleden en sokken die gestopt werden, de bijbel 
op de tafel waarvan de kaft met draadjes zorgvuldig bij elkaar wordt gehouden. Kortom, wat 
kapot ging werd hersteld. In de hoofdkamer, de heerd, is een kabinet met eenvoudig wit 
linnengoed, een opkamer, bedsteden, een originele hoge secretaire, schriftjes.  In het bakhuis 
zijn een oude snijbonenmolen, een wasteil, een potkachel, een nog werkende broodoven en 
melkbussen. In de kelder de goedgevulde weckpotten en in de schuur veel gereedschap zoals 
schoppen en harken. De bewoners maakten vroeger hun eigen gereedschap. Van rechte 
boomstammen werden stelen gemaakt voor spaden en schoffels.  
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Het is allemaal begonnen na  het overlijden van Maria, de laatste bewoonster van deze 
boerderij. Zij wilde deze nog authentieke boerderij uit 1907 behouden voor de toekomst. De 
gemeente Putten heeft de boerderij, bijgebouwen en grond aangekocht en verpacht aan het 
Puttens Historisch Genootschap. Omdat het pand op de rijksmonumentenlijst staat, kon met 
subsidie van overheden en sponsoring in september 2005 het startsein worden gegeven voor 
restauratie van de Mariahoeve. De woning en enkele opstallen zijn ingericht als 
boerderijmuseum. Een plek waar de tijd lijkt te hebben stilgestaan. 

Een volkomen authentiek klein boerderijtje uit 1907, waarbij tot in de finesses het "oude" 
bewaard is gebleven. Het ademt op een indringende wijze de sfeer uit van een kleine boerderij 
en de harde strijd om het bestaan door de drie zusters en een broer, de "erven Cors". De 
zusters zijn godvruchtige mensen met een bijzonder sobere levensstijl. Op hun Puttense 
Mariahoeve doen ze alles op handkracht en leven ze van het land. Na de dood van hun broer 
waren de drie gezusters Geertje, Steventje en Maria op elkaar aangewezen. Gedrieën zetten ze 
het boerenbedrijfje van hun familie voort: een klein, traditioneel gemengd bedrijf met wat land- 
en tuinbouw en veeteelt. En alles naar de menselijke maat, want moderne machinerieën 
hadden ze niet tot hun beschikking.  

 

De inrichting van de heert, het bakhuus, de goot en de deel en stal met het gebruikte 
boerengereedschap geeft een goed beeld hoe hun leven zich afspeelde. Hun regel "we gaan 
door met boeren zoals wij dat van onze vader hebben geleerd" betekende dat er in de afgelopen 
honderd jaar niets aan de boerderij is gemoderniseerd. 

 

Nadat de laatste zuster in 2003 is overleden is het gehele pand gerestaureerd zonder 
concessies te doen aan het origineel. Het boerderijtje met zijn erf is gelegen tussen oude bomen 
met een geriefbosje, een moes- en een bloemhof, twee bargen, diverse stallen en een bakhuus. 
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Ook hierin zijn de oude situaties gehandhaafd tot en met de ‘olde groente in de moeshof’. Het 
gehele erf met boerderij en bijgebouwen is tot monument verklaard en is museale ruimte.  

 

 

Buiten dit erf zijn een theeschenkerij en een woonhuis gebouwd welke passen in het 
landschap. De oude zichtlijnen zijn gehandhaafd. In het landschap zijn verder een paddenpoel 
aangelegd en een aantal recreatieve voorzieningen. De museumboerderij is een bezoek meer 
dan waard, waarbij altijd een gids u door de boerderij leidt. 
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De zusters waren lichamelijk misschien niet zo sterk meer, maar geestelijk des te krachtiger. 
Zo begint hun strijd om het eenvoudige en sobere  bestaan. De seizoenen en de etmalen 
bepaalden hun levensritme, het geloof was hun levenskompas. Ondanks de intensieve 
lichamelijke arbeid, ploegen, eggen, zaaien, planten, wieden en oogsten; maaien, hooien, 
voeren, melken en karnen, was er nooit gebrek aan tijd. Iedere dag had zijn stille momenten, 
gewijd aan rust en bezinning. Iedere week had zijn zondag, gewijd aan rust en kerkgang. De 
noeste arbeid en het gebrek aan enig modern comfort ten spijt werkten en woonden de zusters 
hun hele leven op de Mariahoeve tot zij, ieder op haar eigen tijd, ruim negentig jaar oud, 
stierven. Ze rusten in een naamloos graf, van God gekend. 
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Het dansende bomenbos 

De Westelijke Veluwe (omgeving Garderen, Ermelo, Speuld, Leuvenum) bestaat vrijwel geheel 
uit bossen, heide en stuifzanden. De provincie Gelderland en de Rijksdienst voor Archeologie, 
Cultuurlandschap en Monumenten vroegen Overland het historische verhaal van deze 
gebieden te beschrijven en een gedetailleerde historisch-geografische- en historisch-
ecologische kaart te maken.  Op de stuwwal van de westelijke Veluwe liggen de oude 
malebossen: het Speulderbosch, het Sprielderbosch en het Putterbosch. Van deze bossen 
wordt wel gezegd dat ze altijd bos zijn geweest. Het onderzoek van Overland gaf informatie 
over de ouderdom van de bossen. De bossen blijken uit enkele bijzonder oude kernen te 
bestaan, waar nooit modern bosbeheer heeft plaatsgevonden. Hier heeft nooit grondbewerking 
plaatsgevonden.  

De verjonging van het bos gebeurde natuurlijk. Toch is hier sprake van zeer oud productiebos. 
De maalmannen stonden agrarisch medegebruik toe, er werd gekapt, en de eik werd 
bevoordeeld voor de beuk. Dit beheer leverde de bijzondere boomvorm op die we nu nog 
kennen: de dansende beuken. 

De oude malebossen vormen nu, voor Nederlandse begrippen, grote onbewoonde gebieden. In 
de prehistorie waren dit, zo blijkt uit het onderzoek, echter dé woongebieden bij uitstek op de 
Veluwe. In het bos lagen nederzettingen, akkers en weidegebiedjes voor het vee. Grafheuvels 
uit de bronstijd, een celtic field uit de ijzertijd en een grafveld uit de romeinse tijd en de vroege 
Middeleeuwen getuigen hier nog van. In de achtste en negende eeuw werden lager gelegen, 
vochtigere gebieden geschikter voor bewoning en werd dit oude leefgebied omgezet in 
productiebos, dat werd beheerd door maalschappen. Deze oude bossen zijn nu, doordat ze 
nooit zijn bewerkt, archeologische schatkamers. 

Een boswandeling van achttien kilometer door een van de mooiste bossen van Nederland. In 
het hart van de Veluwe waar nog ruimte is voor everzwijnen en boommarters. Door een 
eeuwenoud malebos waarvan de houtopbrengst tussen de eigenaren van de maalschap werd 
verdeeld. De tocht voert van het bosreservaat Pijpenbrandje met oude, hoog kronkelende eiken 
en beuken naar de Wilde Kamp met mysterieuze eikenclusters. Het diepste punt van de 
wandeling is het Solse Gat, volgens geologen uitgesleten door gletsjerwater maar volgens de 
legende ontstaan door het in de aarde wegzinken van een zondig klooster. 

Oorspronkelijk was het malebos een door de markegenootschappen beheerd bos dat met mate 
geëxploiteerd werd. Zie ook tra, een weg rondom een dergelijk bos. Na (gedeeltelijke) 
ontbossing ontstonden verzande bosgedeelten waar mensen brand- en timmerhout 
verzamelden. 
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Omdat je voor timmerhout rechte bomen nodig hebt, bleven alleen de grilligste bomen staan. 

 
 
Het woord tra is een zelfstandig naamwoord en is een weg of opengehouden strook in een bos 
om bij brand, de verspreiding van ondergronds smeulend vuur te verhinderen/beperken. 

In het Speulder- en Sprielderbos loop je door het grootste aaneengesloten stuk oud loofbos 
van Nederland. Voor een wandeling tussen 'dansende bomen' lopen we vanaf Boshuis Drie 
eerst de weg terug richting Speuld. Bij de parkeerplaats De Driese Berg begint de wandeling 
die met blauwe paaltjes is aangegeven.  

Stil en geheimzinnig is het hier. Voor sommigen is het Speuldersbos zelfs het mooiste bos van 
Nederland. Het is een van de laatste restanten van een Malebos in Nederland. In de 
Middeleeuwen waren deze bossen gemeenschappelijk bezit van de boeren uit de omgeving. Er 
waren speciale boswetten waarin stond hoeveel de boeren mochten kappen en hoeveel varkens 
men er naar eikels mocht laten zoeken. Nu leven er vooral veel herten en wilde zwijnen.  

Omdat het hout veel voor de bouw werd gebruikt, werden vooral de rechte bomen en takken 
gekapt. De kromme bomen bleven zo over. Op verschillende plekken in de wandeling is dat 
nog goed te zien. De grillig gevormde bomen en takken bieden een onwerkelijke aanblik. Soms 
lijkt het alsof de wandelaar op de bodem van de zee is verdwaald tussen omhoog kringelend 
zeewier. Helaas kapt Staatsbosbeheer tegenwoordig ook veel kromme takken zodat die 
plekken schaarser worden. Tegenwoordig laat men veel van die takken gewoon los liggen om 
een natuurlijke leefomgeving voor allerlei insecten en andere dieren te creëren. Dat levert een 
prettig slordig bos op hier en daar. 
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De wandeling slingert eerst door een heel afwisselend loofbos, wat hier en daar wordt 

onderbroken door een open veldje. Na een paar kilometer komt het pad bij de Ermelose heide 

en die is in ieder jaargetijde mooi. Nog niet zo lang geleden deed de heide dienst als militair 

oefenterrein maar die tijd is gelukkig voorbij. Incidenteel landt er nog wel eens een helikopter 

van de luchtmobile brigade uit de nabijgelegen kazerne. Veel paden zijn nog wel op 

'tankbreedte'. Er staat een bankje aan de rand van de heide om van het uitzicht te genieten. 

De officiële uitgezette wandeling voorziet vreemd genoeg niet in een rondje over de heide maar 

het is zonde om het niet te doen. Hierna buigt het pad weer van de heide af en het pad zelf 

vormt een scherpe scheiding tussen loofbomen en hoge dennen. Bosbeheer beschermt de 

inheemse soorten. Voor eiken, beuken en berken wordt zelden een kapvergunning afgegeven 

aan particulieren. Dennen en sparren zijn vogelvrij. We moeten de Drieërweg oversteken, waar 

hard wordt gereden. Dit deel van de wandeling is niet aan te raden op zaterdagmiddag 

wanneer de Ermelose motorcrossclub op een dichtbijgelegen terrein oefent. 

 

 Oude walsystemen en wegenpatronen rond Drie 

Ongeveer honderd meter na de Drieërweg ligt links van het pad een 'sporensteen', waarop de 

pootafdrukken staan van verschillende dieren die in het bos rondlopen. Ga met de rug naar 

de steen staan en kijk recht vooruit. Vijftig meter verder zit een enorme zwam op een stam. 

Hij zit er al jaren en is zo groot geworden dat twee kinderen er bij regen onder kunnen 

schuilen. Het pad buigt links af richting buurtschap Drie. De buurtschap werd in 855 al 

vermeld onder de naam Thri, maar het huidige Boshuis stamt uit 1765. Op dit deel van de 

Veluwe kun je overal in het bos nog kleine boerderijen en akkertjes tegenkomen. In het 
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weilandje in de buurt van Drie staat Henkie, een ezeltje dat volgens de waarschuwing 'wel 

geaaid wil worden maar ook kan bijten'. Achter Boshuis Drie loopt een weggetje naar een 

natuurcamping van Staatsbosbeheer. 

Bij het Boshuis is ook een prettig terras. Daarna nemen we het grote pad richting Putten. De 

eerste afslag naar het Solse Gat is een pad voor fietsen en huifkarren. Het is beter nog even 

door te lopen en na een kilometer begint links bij een ANWB-paddestoel het wandelpad naar 

het Solse Gat. Na veertienhonderd meter kom je bij het gat aan. Je kunt er helemaal omheen 

wandelen maar er ook in afdalen. 

Er doen allerlei verhalen de ronde over het ongeveer twintig bij veertig meter grote gat in de 

grond. Volgens een van de meest gangbare legenden stond hier ooit een klooster. De broeders 

die er woonden hadden hun zielen aan de duivel verkocht. Ze leefden in overdaad en weelde. 

's Nachts kwamen er heksen uit de omgeving op bezoek. Er werd wijn gedronken uit emmers. 

De hele nacht werd er in het klooster gegeten en gedanst. Tot op een kerstnacht een 

verschrikkelijke storm over de Veluwe trok. Iedereen verschool zich angstig in huis tot er om 

middernacht een enorme donderslag klonk. Daarna ging de storm liggen. De volgende ochtend 

kwam een klein jongetje het grote nieuws vertellen: het klooster in het bos was weg. Er was 

alleen een groot gat overgebleven.' 

 

Dansende bomen 

De nuchtere verklaring is dat het gat in de ijstijd is ontstaan door het smelten van een groot 

blok ijs, een zogeheten doodijsgat.  

's Zomers worden bij het Boshuis avonden georganiseerd waar legenden worden verteld. Het 

schijnt dat er nog steeds af en toe een vreemd geluid te horen is. Vooral bij slecht weer gaan 

diep in de grond de klokken van het klooster luiden. Wie geen risico wil lopen, moet een bosje 

brandnetels plukken. Dat houdt boze monniken en heksen op afstand, zeggen ze. Bron: 

trouw.nl. 

Noordwest-Veluwe, tussen Putten en Garderen is een van de mooiste en oudste bossen van 

Nederland. Een soort oerwoud met kromme, in wonderlijke bochten gegroeide eiken- en 

beukenbomen. In de volksmond heet het Speulderbos ‘het bos van de dansende bomen’. Dit 

komt doordat de stammen in de nevel wel lijken te bewegen. De natuur mag hier haar gang 

gaan. Glanzende sparren, knoestige, groen bemoste eiken, varens en halfvergane stammen. 

Het bos is mysterieus en uniek, en ook nog een paradijs voor (roof)vogels, edelherten, dassen 

en wilde zwijnen. De boeren kapten vroeger de rechte boomstammen als ‘geriefhout’. Ze 

bouwden er boerderijen, schuren en gereedschap mee. Kromme bomen lieten zij staan en dat 

leverde in de loop der eeuwen een bos op met grillig gevormde eiken en beuken. Vele van deze 
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bossen zijn later gekapt en beplant met naaldhout. Het Speulder- en Sprielderbos is een fraaie 

uitzondering. Het wordt ook wel het Bos van de Dansende Bomen genoemd. 

 

Het Bos van de Dansende Bomen herbergt enkele geheimzinnige historische plekken. Er zijn 

grafheuvels te vinden en er is het Solse Gat. Hierover doen diverse verhalen de ronde. Het 

spannendst is de versie van het klooster. In een van de vele kloosters die de Veluwe vroeger 

telde, hadden de monniken het zó bont gemaakt dat de aarde het klooster verzwolg. Met volle 

maan, zegt men, hoor je de klokken luiden en de arme monniken kermen. De nuchtere versie 

is dat boeren de grond uitgroeven voor leem. Daarmee smeerden zij muren en vloeren aan. 

Ook kan het zijn dat de kuil is ontstaan tijdens de voorlaatste IJstijd. In de bodem bevond 

zich een grote klomp ijs, die na het smelten een diep gat met water achter liet. De bodem van 

het gat is drassig en een geliefde drink- en badderplek voor de dieren in het bos. Bron: 

dedansendeboom.nl. 
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Het verscholen dorp 

Het Verscholen Dorp was een schuilplaats voor onderduikers in de bossen in het zuiden van 
de gemeente Nunspeet, tussen het dorp en Vierhouten. Het Verscholen Dorp bevindt zich aan 
de Pas-Opweg. 

Het dorp werd in de Tweede Wereldoorlog tussen februari 1943 en oktober 1944 bewoond 
door onderduikers, waaronder vluchtelingen uit het doorgangskamp in Amersfoort, jonge 
mannen van de arbeidsinzet, joodse families en gestrande piloten. De bekendste bewoner was 
Godfried Bomans. Gemiddeld waren er per dag tachtig tot honderd onderduikers te vinden. 
In vier bosvakken waren "arbeidsketen, een houten huis, een barak, een blokhut van 
dennenstammen, hutten van Dempo-platen en strogedaakte houten huisjes" gebouwd door 
een lokale aannemer, sommige voorzien van gasfornuis op butagas en waterpompen.  

 

Het kamp was een initiatief van de jurist Von Baumhauer uit Vierhouten, hij werd daarbij 
ondersteund door onder anderen "opa" D.D. Bakker en zijn vrouw "tante" Cor. Eind oktober 
1944 werd het dorp ontdekt door twee SS'ers of twee Landstormers die aan het jagen waren. 
Acht van de zesentachtig werden gevangengenomen en op een later tijdstip gefusilleerd, zes 
personen werden aan de Tongerenseweg gefusilleerd en twee onderaan de heuvel bij het 
kamphuis de Paasheuvel. De rest wist te ontkomen. 

 

Ter herinnering aan de gefusilleerde onderduikers is in 1995 een gedenksteen aan de 
Tongerenseweg geplaatst. Deze duidt ongeveer de plek aan waar het drama zich heeft 
afgespeeld. Nabij de hutten aan de Pas-Opweg is sinds 1970 een grote kei met inscriptie ter 
herinnering aan het kamp geplaatst. 

In de receptie van hotel De Vossenberg in Vierhouten is een expositie ingericht over het 
Verscholen Dorp. Over het Verscholen dorp zijn diverse boeken geschreven, waaronder de 
roman: "Het geheime dorp". 
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'Het Verscholen Dorp' in Vierhouten (gemeente Nunspeet) is een nagebouwd 
onderduikersdorp uit de Tweede Wereldoorlog. Dit monument bestaat uit drie hutten en een 
herdenkingsmaquette. Zij geven de plek aan waar het dorp zich bevond. Een informatiepaneel 
geeft tekst en uitleg over het onderduikersdorp. In de omgeving van dit dorp zijn tevens een 
zwerfkei en twee gedenkstenen geplaatst. 

In het Verscholen Dorp, gelegen aan de Pas-Opweg nabij Vierhouten en Nunspeet, waren in 
de periode van juni 1943 tot eind oktober 1944 gemiddeld zo’n tachtig tot negentig 
onderduikers in een negental hutten ondergebracht. Niet alleen Nederlanders die onderdoken 
voor de bezetter of zich onttrokken aan de Arbeitsdienst in Nazi-Duitsland, maar ook boven 
Nederland neergeschoten Britse en Amerikaanse vliegers vonden hier soms onderdak. 

Op de plek waar in de oorlog tien primitieve hutten zijn gebouwd om tachtig tot honderdtwintig 
mensen van een onderduikadres te voorzien, zijn dus drie van deze hutten nagebouwd. 
 
Het dorp werd ontdekt en vernietigd door de bezetter. De aanwezige inwoners werden opgepakt 
of direct doodgeschoten. Veel andere onderduikers konden vluchten en de meeste van hen 
hebben de oorlog overleefd. 

 
Bij de hutten zijn de volgende plaquettes: 

 

Ter herinnering aan 

het onderduikerskamp en zijn OPRICHTERS, 

in het bijzonder TANTE COR en OPA BAKKER, 

aangeboden door de velen die in deze veilige haven mochten ankeren vanaf april 1943 tot november 1944 

4 mei 1970 

MET GROTE EERBIED VOOR HUN INITIATIEF EN INZET TIJDENS DE BEZETTINGSJAREN  

FEBRUARI 1942 - MEI 1945 

Yad Vashem - Verzetsherdenkingskruis 

Mr. E.H. von Baumhauer, Mr. H.J.J. von Baumhauer-Ribbink, C.D. Bakker, C.J. Bakker-van Rheenen, C. Karsten, J. 

Karsten-Rekers, A. Vos, A. Vos-van der Kolk, W. Wolffensperger, C.E.A. von Baumhauer, O.W. van der Linde, L.C. 

Schaarenburg, C. Mazier, I. Mazier-ter Velde, W. Mazier, M. Koster, W. Lindeboom, P. Doppenberg, G.J. ten 

Hoven, J.M. Vos, D. van den Bunte, J. Kattenburg, W. ter Flierbaar, J. Engel, G. Mulder, W. Westerhuis, E.J. Evers 

en anderen, die deze organisatie ondersteunden. 

IK LAAT HET VERLEDEN NU RUSTEN EN HOOP OP EEN TOEKOMST IN VREDE 

Het Verscholen Dorp werd begin 1943 opgericht aan de Pas-opweg te Vierhouten op de Noord-
Veluwe door verzetsman Edouard von Baumhauer.  

Door het toenemende aantal onderduikers had de opnamecapaciteit in de omgeving van 
Ermelo, Nunspeet, Epe, Doornspijk en Vierhouten bijna zijn grens bereikt. De kans om 
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ontdekt te worden werd daardoor steeds groter. In samenwerking met het Nunspeetse 
echtpaar Corry en Dionnysiu Bakker, ook wel ‘Tante Cor’ en ‘Opa Bakker’ genoemd, richtte 
Edouard von Baumhauer, bijnaam ‘De Boem’, daarom in de dichtbegroeide bossen het Pas-
op-kamp op.  

Von Baumhauer vroeg aan boer Karstens van de boerderij ‘Pas Op’, die langs de bosrand 
stond, of de keet achter het huis van boswachter Schaarenburg gebruikt kon worden als 
schuilplaats. Boer Karsten stemde in en benaderde de boswachter. Boswachter Schaarenburg 
adviseerde echter om de keet te verplaatsen naar een plek in het bos. Langs de bosranden 
werd streng gepatrouilleerd door de Duitsers. Het was niet meer veilig om grote aantallen 
mensen in dit gebied te laten onderduiken. Dieper in het bos werd niet gecontroleerd door de 
Duitsers. Patrouilles gingen zoals gezegd langs de bosranden, via paden die nog enigzins te 
belopen of te berijden waren.  

 

De onderduikers leefden in eerste instantie in de schaftkeet en in een tent, later in primitieve 
hutten midden in het bos. Het Pas-op-kamp ontstond. Er werden in totaal twaalf hutten 
gebouwd, sommige half ondergronds, andere geheel boven de grond. De hutten stonden in 
een zeer dicht bos van jonge dennen en werden zo aan het oog onttrokken.  

De dorpspopulatie groeide uit tot meer dan honderd onderduikers waaronder veel Joden, 
maar ook een Duitse deserteur, neergeschoten geallieerde piloten, een Pool en een Rus. 
Vandaag de dag wordt het Pas-op-kamp ook wel Het Verscholen Dorp genoemd.  

Tijdens de Tweede Wereldoorlog speelden mr. Edouard Henri von Baumhauer (1890-1950) en 
zijn echtgenote Hermien von Baumhauer-Ribbink (1895-1986) een belangrijke rol in het 
verzet. Von Baumhauer was een zelfstandige advocaat met uitgebreide contacten in het 
internationale zakenleven. Ook kende hij het lot van Joden en gevangenen. Eerder had hij in 
Duitsland gezien wat de Joden overkwam en Joden opgeroepen om te emigreren. Ook zelf is 
hij niet ontkomen aan gevangenschap. In mei 1942 werd hij gearresteerd. Hij bracht ruim een 
half jaar door in de gevangenis van Sint-Michielsgestel. Met kerstmis kwam hij vrij, nadat zijn 
vrouw de contacten van haar man had weten te benaderen.  

Na zijn vrijlating ging Von Baumhauer hard aan de slag om onderduikers te helpen. Samen 
met zijn vrouw richtte hij het Pas-op-kamp op voor onderduikers in Vierhouten. Hiermee 
redde het echtpaar Von Baumhauer met behulp van vele verzetsmensen het leven van 
tientallen onderduikers.  

Er ontstond vanaf de oprichting in mei 1943 een enorme toeloop van zowel Joodse en als niet-
Joodse vluchtelingen naar het dorp. Opa Bakker en Tante Cor hadden de coördinatie over het 
dorp. Zij zorgden voor de bevoorrading door bonkaarten te verzamelen en goederen te 
smokkelen. De bevolking hielp hieraan mee.  
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Iedere hut had een kistje met gegevens over het aantal bewoners. Aan de hand van deze 
gegevens probeerde Tante Cor de verkregen goederen zo eerlijk mogelijk te verdelen. De 
goederen werden door koeriers naar het dorp gebracht. Op de hoek van de Pas-opweg en de 
Tongerenseweg stond hoeve ‘Pas-op’, bewoond door de familie Vos, dat onder andere dienst 
deed als voedselopslagplaats. De hoeve ‘Pas-op’ stond langs een oude handelsroute, en dankt 
haar naam aan de waarschuwing voor struikrovers die er ooit actief waren.  

In de bossen had men geen beschikking over drinkwater. In de avonduren kon er 
watervoorraad gehaald worden bij huizen die aan de bosrand lagen. De huizenbezitters 
sympathiseerden met het verzet. Dit bracht uiteraard veel risico met zich mee. Het was 
onmogelijk om de ‘waterhalers’ op tijd te waarschuwen in geval van onheil. De bewoners van 
de woningen bedachten daarom een waarschuwingssysteem. Wanneer de kust tijdelijk 
onveilig was, hingen bewoners een lap stof aan een boom. Bleef het de hele avond onveilig, 
dan legden de bewoners hun waakhond buiten. Zodra de hond aansloeg wisten de 
onderduikers dat zij terug moesten naar Het Verscholen Dorp. Later plaatste het verzet een 
waterpomp dichter bij het dorp.  

De bewoners van Het Verscholen Dorp hadden geen beschikking over een ziekenboeg. Ook 
was het onmogelijk om naar een ziekenpost in omliggende dorpen te gaan. In Het Verscholen 
Dorp leefden wel twee artsen, een Joodse student geneeskunde en een tandarts. Ook hoeve 
Pas-op had een behandelkamer voor de tandarts. Toch kon niet altijd worden voorkomen dat 
een onderduiker naar het ziekenhuis moest worden overgebracht. Een ziekenwagen midden 
in de bossen zou echter te verdacht zijn. Verzetsmensen brachten de patiënt daarom op een 
brancard naar de Epenseweg waar een ziekenwagen klaar stond die de patiënt afleverde bij 
het ziekenhuis in Ermelo.  

Het verblijf in Het Verscholen Dorp betekende altijd een groot risico om ontdekt te worden. 
Daarom werden er regels opgesteld om ontdekking zoveel mogelijk te voorkomen. Het dorp 
bestond uit vier bosvakken die gescheiden werden door brandgangen. Overdag mochten de 
onderduikers naar buiten, maar uitsluitend in hun eigen bosvak en in absolute stilte. Alleen 
in het donker mochten zij naar een ander bosvak om bij de andere hutten langs te gaan of om 
water te halen bij de pomp.  

Niet alle bewoners konden zich aan deze regel houden. Sommige onderduikers raakten in de 
war van steeds weer dezelfde omgeving en steeds weer dezelfde mensen. Daarnaast was de 
bevrijding nog lang niet inzicht. Ze’ev Bar, een overlevende dorpsbewoner, verklaart:  

Ik was een kind en ik moest de hele tijd stil zijn en de hele dag fluisteren, en fluisteren is voor 
een kind vreselijk. Want ten eerste moet je fluisteren maar je mag ook niet kwaad worden want 
dan verhef je je stem. 

Het was dus totaal niet vreemd dat er spanningen tussen de bewoners optraden. De 
voortdurende spanning en het leven op een kluitje in het dichte struikgewas bezorgden 
sommigen bewoners de zogenaamde "boskolder". Ze hadden hun emoties niet meer in de hand 
en reageerden angstig, agressief of overdreven.  

Om de tijd te doden werd er veel geknutseld en gelezen en werden er maaltijden voorbereid en 
spelletjes gespeeld. Tevens kregen kinderen les van studenten. Leny Duyzend, een overlevende 
bewoner, vertelt hierover:  

Ik kan niet herinneren dat ik me verveelde, we hadden ‘Mens Erger Je Niet’ en dat soort dingen. 

Omdat het allemaal zo goed leek te gaan, gingen sommige bewoners slordig met de regels om. 
De onderduikers waren al eens door het oog van de naald gekropen, want in het voorjaar van 
1944 werd het dorp bijna ontdekt. Eén van de verzetsmensen had een filmpje gemaakt over 
het dagelijks leven in het dorp. Dit filmrolletje bewaarde hij thuis. Bij een huiszoeking vonden 
de Duitsers het filmrolletje en namen het mee.  
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Toen het filmrolletje in beslag werd genomen werd het dorp direct ontruimd. De bewoners 
werden door verzetsmensen naar onderduikadressen in de omgeving gebracht. Vier weken 
later mochten de onderduikers weer terugkeren naar het dorp.  

 

Het filmrolletje was door een fout onbruikbaar geworden waardoor de Duitsers het filmpje niet 
konden bekijken. Volgens de officiële lezing moet een Duitse opsporingsambtenaar de doos 
met het filmpje buiten een donkere kamer hebben geopend. In een ander verhaal zou het 
rolletje voor de bewerking in een Arnhems laboratorium tegen het licht zijn gehouden na 
tussenkomt van één van de contacten van ‘De Boem’. 

Op 29 oktober 1944 werd het dorp ontdekt. Twee SS’ers die aan het jagen waren, hoorden het 
geluid van houtzagen en houthakken in het bos. Ze gingen op het geluid af en stuitten op een 
jonge onderduiker. Ze’ev Bar:  

Op een bepaald moment werd er ineens heel luid geschreeuwd: "Raus du Jude, raus raus!". 

De SS’ers losten enkele waarschuwingsschoten waardoor een grote groep onderduikers kon 
vluchten. De SS’ers lieten de jongen gaan om versterking te halen bij ‘De Paasheuvel’ te 
Vierhouten waar de Duitsers hun onderkomen hadden. Ze verwachtten op een groep 
‘gevaarlijke terroristen’ te stuiten. Na de ontdekking gooiden de Duitsers handgranaten in de 
hutten en vernietigden het gehele dorp. Er werden acht Joodse onderduikers 
gevangengenomen en in de kelder van ‘De Paasheuvel’ gevangengezet.  

Eén van hem was Johnny Meijer, hij was pas zes jaar oud. Twee van de acht gevangenen 
werden aan de voet van ‘De Paasheuvel’ gefusilleerd. De anderen moesten op 31 oktober 1944, 
samen met een executiepeloton, naar het ‘Pas-Opkamp’ lopen om daar gefusilleerd te worden. 
Ongeveer een kilometer buiten Vierhouten ontstond een conflict toen twee van de 
onderduikers probeerden te vluchten. Een van hen werd op de vlucht doodgeschoten, de 
ander keerde terug toen zijn zesjarige zoontje begon te schreeuwen. Er werden drie kuilen 
gegraven waar de onderduikers in moesten gaan liggen. Vervolgens werden zij doodgeschoten. 
Ook het zesjarige jongetje ontkwam niet aan dit lot. Op de plek waar zij werden gefusilleerd, 
is nu een monument geplaatst.  

Edouard von Baumhauer had een aantal gevluchte onderduikers voortijdig ondergebracht. 
Vele onderduikers wisten zich in veiligheid te brengen en hebben de oorlog overleefd.  

Aan de Tongerenseweg werden op 4 mei 1994 twee gedenkstenen onthuld ter nagedachtenis 
aan de acht Joden die zijn ontdekt en omgekomen.  

Van de oorspronkelijke hutten is niets meer over. In vak 1, waar de waterpomp stond, zijn 
drie hutten nagebouwd. De nagebouwde hutten zijn gebouwd ter herinnering aan de 
honderden onderduikers, waaronder Joden, geallieerde vliegers, een Rus en een Pool. De 
hutten worden nu als monument in stand gehouden. Op de plek waar ooit Het Verscholen 
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Dorp zich bevond, staat nu een gedenksteen ter nagedachtenis aan het onderduikkamp en 
haar oprichters.  

Opa Bakker werd in februari 1945 gearresteerd en op 2 maart samen met zevenenveertig 
andere verzetsstrijders in Varsseveld gefusilleerd. Tante Cor overleefde de oorlog. Zij stierf in 
1989 en werd onder grote belangstelling begraven.  

In het voorjaar van 1984 werd het Verzetsherdenkingskruis uitgereikt aan Hermien von 
Baumhauer-Ribbink en haar dochter Clazien (1923-1984). Haar man had de oorlog weliswaar 
overleefd maar stierf in 1950. Vanwege hun hulp aan Joden werd het echtpaar Von 
Baumhauer in mei 2000 postuum geëerd met de Yad Vashemonderscheiding. De Yad 
Vashemonderscheiding is een eretitel die door Israel wordt gegeven aan niet-Joden die Joden 
destijds hebben geholpen met onderduiken, ontkomen en overleven.  

 

Tevens werd het Verzetherdenkingskruis uitgereikt aan vele die de organisatie van Het 
Verscholen Dorp ondersteunden: C.D. Bakker, C.J. Bakker-van Rheenen, C. Karsten, J. 
Karsten-Rekers, A. Vos, A. Vos-van der Kolk, W. Wolffensperger, O.W. van der Linde, L.C. 
Schaarenburg, C. Mazier, I. Mazier-ter Velde, W. Mazier, M. Koster, W. Lindeboom, P. 
Doppenberg, G.J. ten Hoven, J.M. Vos, D. van den Bunte, J. Kattenburg, W. ter Flierbaar, J. 
Engel, G. Mulder, W. Westerhuis, E.J. Evers en anderen.  

In 1987 begon familie Hendriks in hun schuur, ‘De Ouwe Schuure’, met het exposeren van 
oude prenten van Vierhouten en diverse andere spulletjes uit grootmoeders tijd. In 1991 werd 
deze collectie uitgebreid met een foto-expositie van het voormalig onderduikerskamp. In 1993 
kreeg de schuur de status van museum. Zo ontstond op 5 mei 1993 het museum Het 
Verscholen Dorp. Het museum was vanaf 2000 tot 31 maart 2012 gevestigd bij de VVV aan 
de Nunspeterweg. Binnenkort hoopt het museum een nieuw onderkomen te krijgen. Tot die 
tijd staat de collectie opgeslagen in de archiefkelder van het gemeentehuis in Nunspeet. Het 
museum is inmiddels gevestigd in Vierhouten in restaurant "de Vossenberg". Bron: 
go2war2.nl. 
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Grafheuvels  

Archeologische vondsten vertellen bijzondere verhalen uit een ver verleden. Zo zijn de 

grafheuvels op de Veluwe archeologische monumenten uit de prehistorie die nu nog zichtbaar 

zijn in het landschap. En dat niet alleen. De vondsten die hier gedaan zijn, geven inzicht in 

het leven, de gebruiken en de rituelen van de prehistorische bewoners. De bekers met voedsel 

die in de grafheuvels gevonden werden, tonen bijvoorbeeld aan dat men toen geloofde in een 

leven na de dood. 

Grafheuvels behoren tot die zeldzame categorie van archeologische monumenten uit de 

prehistoriedie tot op de dag van vandaag nog in groten getale zichtbaar zijn. In Eurazië zijn er 

honderdduizenden bekend, en ook in Nederland komen we grafheuvels veelvuldig in het 

landschap tegen. Officiële tellingen zoals die van ARCHIS reppen van rond de drieduizend 

heuvels waarvan het bestaan nu nog bekendis, maar aangezien aarden heuvels over 

grafmonumenten uit de Urnenveldentijd en latere IJzertijdmeestal niet meegeteld zijn, zal het 

aantal heuvels waarschijnlijk vele malen hoger zijn. Een van de meest grafheuvelrijke 

gemeentes van Nederland is Apeldoorn, waar nu nog zeker honderdvijftig heuvels bekend zijn. 

Een van de eerste professionele grafheuvelopgravingen in Nederland vond ook plaats in deze 

gemeente, in het plaatsje Hoog Soeren. Iets meer dan honderd jaar later vindt er in Apeldoorn 

opnieuw onderzoek plaats naar grafheuvels.  

De eerste grafheuvels in Nederland werden rond 2900 voor Chr. opgeworpen. Deze traditie bleef 

vervolgens met pieken en dalen duizenden jaren in zwang. Fascinerend is dat een grafheuvel, na 

aanleg, vaak een lange gebruiksgeschiedenis kan hebben. 

 
Mezen  

Heuvels uit het Laat-Neolithicum (2900-2000 voor Chr.) kunnen bijvoorbeeld in de Midden-Bronstijd 

(1800-1100 voor Chr.) opnieuw als begravingslocatie gebruikt zijn en grafvelden uit de 

IJzertijd of Romeinse Tijd werden geregeld rond grafheuvels aangelegd die op dat moment al duizend 

jaar oud waren. Zelfs in het landschap van de Late Middeleeuwen en Nieuwe Tijd blijken de dan al oeroude 

grafheuvels nog een rol van betekenis te spelen, bijvoorbeeld in lokale folklore, als landmarks bij 

landinrichting of als galgenbergen, waarbij ze soms opnieuw als begraafplaats worden gebruikt. 

Toen in de tweede helft van de negentiende eeuwde heidevelden werden ontgonnen, verdwenen grafheuvels 

in hoog tempo uit het Nederlandse landschap. Het besef dat dit niet zo maar mocht gebeuren 

leidde ertoe dat sommige grafheuvels archeologisch werden onderzocht. Het onderzoek in Apeldoorn 

uit 1906 stond aan de wieg van het wetenschappelijk onderzoek naar grafheuvels. Op uitnodiging van 

koningin Wilhelmina groef Holwerda bij Hoog Soeren voor het eerst op een wetenschappelijk gedocumenteerde 

wijze een grafheuvel op. Hij zou daarna nog een paar keer terugkomen, onder andere vooronderzoek op 
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de Kroondomeinen, maar ook bij het Uddelermeer. Dat was het begin van een periode waarin in Nederland 

grafheuvels eigenlijk het voornaamste opgravingsobject vormden en honderden grafheuvels opgegraven 

werden. Veel van dit onderzoek was van hoge kwaliteit en met de ontwikkeling van de 

kwadrantenmethode door A.E. van Giffen, en het onderzoek naar pollen onder grafheuvels bracht het 

Nederlandse onderzoek zelfs internationaal gezien een aantal belangrijke methodische innovaties 

voort. Het aantal opgravingen nam drastisch af in de jaren zeventig en vanaf de jaren tachtig werd er 

nauwelijks nog een grafheuvel opgegraven. De reden hiervoor was dat het gelukkig steeds beter lukte om 

grafheuvels als archeologische monumenten voor afgraving te behoeden. Ook was de tijd van de grote 

heideontginningen, die nog in de jaren vijftig tot zeer intensieve grafheuvelopgraafcampagnes 

noopten, voorbij.  En, niet onbelangrijk, het intensieve onderzoek in de eerste helft van de twintigste eeuw 

had een zeer rijk gegevensbestand opgeleverd dat uitgebreid geanalyseerd en gepubliceerd was. 

Daarna had het idee postgevat dat er inmiddels al heel wat van die grafheuvels bekend was 
en het onderzoeksaccent verschoof naar het terrein van de tot dan toe nog nauwelijks onderzochte 
nederzettingen uit de Late Prehistorie. 

 

Grafheuvels zijn in Nederland meestal aarden constructies die over een graf werden opgeworpen. Net 
als elders in Europa gaat het meestal om ronde heuvels, maar incidenteel komen ook langwerpige en ovale 
heuvels voor.  
 
Waarom nieuw grafheuvelonderzoek? 
Naar schatting zijn er in Nederland ongeveer achthonderd grafheuvels opgegraven. In de Leidse 
grafheuveldatabase zijn momenteel gedetailleerde gegevens van zeshonderdzevenenzestig heuvels 
ingevoerd; uitgaande van in totaal drieduizend in Nederland bekende heuvels is dat met 
tweeentwintig procent  dus een redelijk aandeel. Maar zoals al eerder aangegeven moet het 
aantal heuvels veel hoger zijn. Hoe het ook  zij, met zulke gegevensbestanden en data van goede 
kwaliteit mag verwacht worden dat er een representatief verhaal over die grafheuvels te vertellen is. 
Inderdaad zijn in de jaren negentig, lang na de hausse aan grafheuvelopgravingen, twee 
synthetiserende studies over grafheuvels verschenen die nieuwe inzichten uit de oude data wisten te 
winnen. 
 
Maar daarmee leek de kous wel af te zijn:  enthousiasme voor uitbreiding van het aantal beschermde 
grafheuvels was gering. Eerder werd gesproken van een oververtegenwoordiging van 
grafheuvels. Bij de herwaardering van de Archeologische Monumentenkaart werden vele  
beschermde terreinen met grafheuvels zelfs verkleind tot een zone met een diameter van tien meter rond 
de heuvel. Nieuw onderzoek stond niet op de agenda. Het algemene idee leek te zijn dat we inmiddels genoeg 
kennis hebben van grafheuvels. Genoeg voor een adequaat beheer-en-behoudbeleid, en genoeg om ons een 
representatief beeld van de Late Prehistorie te vormen.  
 
Maar weten we werkelijk ‘genoeg’? In 2005  begon David Fontijn aan de Universiteit van Leiden een 
verkennend onderzoek waarbij alle beschikbare gegevens van grafheuvels van het Laat-
Neolithicum tot en met de Midden-Bronstijd opnieuw geïnventariseerd en beoordeeld werden. Ook 
werden daarbij in bepaalde gevallen oude opgravingstekeningen en vondsten opnieuw uit musea en depots 
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gehaald, nieuwe dateringen verricht en AHN-gegevens geherinterpreteerd. De bedoeling was om 
te komen tot een volgens de nieuwste inzichten opgezette digitale database die het mogelijk zou 
maken grafheuvelgegevens te verbinden met gegevens van nederzettingen en de posities uit dezelfde 
omgeving. Dit gebeurde in het kader van het door NOW gefinancierde onderzoeksproject ‘Living in a dynamic 
(cultural) landscape’.  
 
Al gauw bleek dat veel noties die over grafheuvels de ronde deden niet klopten. Zo bleek bij een 
herwaardering van de 14 C-dateringen dat de meeste bronstijdgrafheuvels vooral in de eerste helft van 
de Midden-Bronstijd gedateerd moeten worden, terwijl de resten van de regelmatige huizen uit de 
Midden-Bronstijd juist uit de tweede helft van de Midden-Bronstijd bekend zijn. 
 

 
 
Over de rol en plaats van grafheuvels in het landschap en hun relatie met nederzettingen 
veranderden de ideeën ook sterk: grafheuvels bleken meestal niet dicht bij gelijktijdige 
huisplaatsen aangelegd te zijn, maar vaak ouder te zijn dan de resten van huizen die er omheen werden 
aangetroffen. 
 
Ook kwamen vele nieuwe vragen op. Waarom komen grafheuvels van vóór de Late Bronstijd vaak 
in een schijnbaar willekeurige strooiing over het landschap voor? Waarom zijn er geen echte 
grafvelden voor de Late Bronstijd zoals de latere urnenvelden dat zijn? 
 
Zelfs de opvatting dat de grafheuvels in ieder geval ‘gewoon’ graven zijn, bleef niet helemaal overeind. 
Er zijn betrouwbare voorbeelden van opgravingen als die van heuvel drie van Oss-Zevenbergen, 
waarbij een grote heuvel opgeworpen was over niet meer dan de resten van een verbrande 
reuzeneik, fragmenten van enkele gedeponeerde metalen voorwerpen en slechts één stukje verbrand 
menselijk bot. 
 
Maar het ging niet alleen om academische vragen. Vanwege de uitbreiding van de A50 werd bij Oss-
Zevenbergen in 2004 door de Universiteit Leiden en Archol BV voor het eerst sinds de jaren tachtig 
weer een grafheuvelgroep opgegraven. Hierbij bleek onder andere dat de grafheuvels deel waren van 
een omgeving die ingericht was met een aantal indrukwekkende, soms meer dan honderd 
meter lange monumentale palenrijen. Hoewel dit fenomeen nu nog niet helemaal begrepen wordt, 
kunnen we er in ieder geval van uit gaan dat het gaat om elementen van de prehistorische inrichting 
van een ‘dodenlandschap’. Zulke sporen zijn nooit eerder gevonden, eenvoudig omdat er vrijwel nooit 
buiten de directe omgeving van grafheuvels werd opgegraven. Het wees ons er op hoe weinig we eigenlijk 
weten van de plaats van grafheuvels in het prehistorische cultuurlandschap. Dat dit ook vanuit 
maatschappelijk oogpunt een urgente vraag is, bleek wel uit gebeurtenissen in Apeldoorn. Tijdens 
munitieopruimingen op de Veluwe werden complete trechterbekerbijlen en bijlen van de enkelgrafcultuur 
aangetroffen. Deze vondsten toonden aan dat ook buiten de grafheuvels activiteiten plaatsvonden. Helaas 
was het bodemarchief op moment van de vondsten al geheel vergraven. Ook bleken er vanuit de samenleving 
steeds meer vragen te komen over grafheuvels. De toenmalige gemeentelijk archeoloog van Apeldoorn, 
Maarten Wispelwey, werd bijvoorbeeld in toenemende mate geconfronteerd met vragen van het publiek en van 
grondbezitters met grafheuvels op hun terrein over de meer dan honderdvijftig grafheuvels in de gemeente. 
Wat zijn dat eigenlijk? Hoe oud zijn ze? Wat kunnen we over die heuvels vertellen aan een geïnteresseerd 
publiek, bijvoorbeeld in verband met de opkomst van cultuurtoerisme op de Veluwe? Er was eigenlijk 
bitter weinig te vertellen, omdat alleen in het begin van de twintigste eeuw een tiental grafheuvels 
was opgegraven; over de rest is zo goed als niets bekend. Dit bleek bijvoorbeeld toen binnen de gemeente 
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Apeldoorn het initiatief ontstond om drie grafheuvels in het Spainkbos, een parkje in de stad, te 
restaureren. Het besef drong door dat we eigenlijk eerst dienden te weten wàt we restaureerden, 
maar van deze grafheuvels was nauwelijks iets bekend. Op initiatief van de gemeentelijk archeoloog en in 
samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en RAAP werden pollenmonsters 
uit een van de heuvels genomen en onderzocht. De resultaten hiervan geven informatie over 
de vegetatie tijdens verschillende fasen van de heuvel en kunnen ook gebruikt worden voor 
datering. Alle vondsten uit de heuvels worden in Leiden onder de microscoop onderzocht. 
Voordat een schep de grond inging zijn de heuvels en de omgeving onderzocht door middel 
van boringen en grondradar. De stratigrafie in een grafheuvel is vaak complex en niet 
makkelijk te duiden op grond van deze methoden alleen. Nu is het mogelijk de resultaten te 
vergelijken met de opengelegde profielen en observaties in de opgraving van de heuvel. 
Hierdoor zijn in het vervolg resultaten van boringen en grondradar veel beter te interpreteren, 
ook zonder te spieken in een opgraving. Daarnaast wordt met de penetrologger de 
drukweerstand van de grond gemeten en onderzocht of op die manier het oude maaiveld en 
ophogingslagen onderscheiden kunnen worden. Dat biedt mogelijkheden als nieuwe non-
destructieve methode voor onderzoek aan grafheuvels.  
 
Archeologische vondsten vertellen bijzondere verhalen uit een ver verleden. Zo zijn de 
grafheuvels op de Veluwe archeologische monumenten uit de prehistorie die nu nog zichtbaar 
zijn in het landschap. En dat niet alleen. De vondsten die hier gedaan zijn, geven inzicht in 
het leven, de gebruiken en de rituelen van de prehistorische bewoners. 
 

 

De Veluwe is de meest grafheuvelrijke regio van Nederland. Met ongeveer honderdvijftig 
bekende grafheuvels behoort Apeldoorn samen met de gemeenten Ermelo en Epe tot de top 
drie. Het Veluwse landschap kenmerkt zich door veel hoogteverschillen. Bij het ontstaan van 
de meeste heuvels heeft de mens geen actieve rol gespeeld. -Echter een aantal 'verhogingen' 
zijn wel door mensenhanden gevormd. Dit zijn de bekende grafheuvels, welke onder andere 
te vinden zijn op de Ermelose Heide en op de Groevenbeekse Heide.   
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Ook in andere delen van Gelderland zijn dergelijke heuvels te vinden: op de Bergsham bij 
Garderen en op de Drieberg ten noorden van provinciale weg Ede-Arnhem. Op de hogere 
zandgronden in Drenthe, Overijssel, Utrecht en Noord-Brabant zijn eveneens verschillende 
grafheuvels door de mens gecreëerd. 

De grafheuvels op de Ermelose Heide dateren volgens archeologen uit het late neolithicum 

(2000-1700 voor Christus) en uit de vroege bronstijd (1700-1400 voor Christus). Enkele van 

de heuvels zijn duidelijk te zien vanaf de weg Kootwijk-Harderwijk. De heuvels zijn vaak in 

verschillende perioden gebruikt voor begrafenissen of crematies. Deze begraafplaatsen werden 

soms in de loop van de tijd verhoogd. In één bepaalde heuvel zijn zelfs eenentwintig 

bijzettingen aangetroffen. Deze heuvel is in vijf perioden gebouwd. 

Bij het archeologisch onderzoek in de eerste helft van deze eeuw zijn diverse 

gebruiksvoorwerpen in de grafheuvels gevonden. Verschillende hiervan, waaronder 

aardewerk, zijn tentoongesteld in de Oudheidkamer van het gemeentehuis van Ermelo. 

Afgezien van het beeld dat deze heuvels geven over het begraven, ''vertellen'' deze verhogingen 

ook veel over de toenmalige flora. 

 

Grondprofiel van een grafheuvel 

Door het opwerpen van zo''n heuvel werd het aanwezige maaiveld afgesloten van de jaarlijks 

terugkerende stuifmeelregen. Veranderingen hebben hierdoor geen invloed gehad op de 

samenstelling van het onder de heuvel verzamelde stuifmeel. Zo kwam men onder andere aan 

de weet wat de boeren in die tijd verbouwden. Bij ophogingen was het nog interessanter. Men 

kon hiermee een beeld krijgen van de ontwikkeling in de flora. 

In de afgelopen jaren zijn op de Ermelose heide in totaal zesenveertig grafheuvels 

gerestaureerd. Deze restauratie is uitgevoerd door de Rijksdienst voor het Oudheidkundig 

Bodemonderzoek, in samenwerking met de gemeente Ermelo en het ministerie van Defensie. 

De heuvels zijn in de oorspronkelijke vorm teruggebracht. Het oude talud is opgespoord door 

het maken van proefsleuven in de afzonderlijke heuvels. Bij de restauratie is teelaarde 

gebruikt, afkomstig uit het natuurlijke milieu. Hiervoor werden stroken heide gefreesd, zodat 

het zaad uit de struikheide in de aarde terecht kwam. Deze grond werd gebruikt om de 

grafheuvels weer de originele vorm te geven. 
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eieren van de mees en jonge mezen. 

Elke voltooide grafheuvel is op de top voorzien van een betonnen paal. Om deze paal zijn drie 

betonnen schampblokken aangebracht. Deze betonnen ''bekroning'' vormt een aanduiding 

voor oefenende militairen en beschermt tegen ''overenthousiaste'' kuilengravers. 

Grafheuvels zijn niet alleen te vinden in natuurgebieden of in het open veld. In de bebouwde 

kom van Ermelo bevinden zich vier van ''dergelijke heuvels. Deze zijn te vinden in de wijk 

Zuid. De grafheuvels zijn in het bestemmingsplan opgenomen onder "groenvoorzieningen". 

Bij de realisering van de nieuwbouwwijk Zuid, in de jaren 1968 tot 1971, is één grafheuvel 

volledig afgegraven. Deze heuvel, welke nabij de huidige Retiefstraat was te vinden, heeft veel 

archeologische gegevens opgeleverd. Bij eerdere opgravingen zijn in deze omgeving bijna 

tweehonderd resten van menselijke lichamen aangetroffen. Bovendien zijn tal van voorwerpen 

tevoorschijn gekomen, Hieronder bevonden zich onder andere schilden, gespen, kralen, 

armbanden en munten. De meesten hiervan zijn tentoongesteld in musea in Arnhem en 

Harderwijk. Ook in de Oudheidkamer van het Ermelose gemeentehuis zijn verschillende 

voorwerpen in de expositie opgenomen. 

Op grond van deze onderzoekingen is getracht de bewoningsgeschiedenis in kaart te brengen. 

Tot de negende eeuw na Christus zijn er nederzettingen geweest in de omgeving van de huidige 

Dirk Staalweg. de Pastorieweg en de Volenbeeklaan. De nederzettingen zijn in die tijd 

regelmatig verplaatst. Rond de negende eeuw zijn de kernen Telgud en Irminlo ontstaan. 

Aangenomen wordt dat de ligging van beide kernen overeenkomt met respectievelijk het 

huidige Telgt en Ermelo. 
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De grafheuvels op de Veluwe zijn uit de Nieuwe Steentijd en de Bronstijd. De mens als 
jager/verzamelaar ging over op landbouw. Hierdoor verbleven de mensen langere tijd op 
dezelfde plek. De eerste boerderijen verschenen. Er is weinig bekend over de mens in de 
Nieuwe Steentijd op de Veluwe. Wel bekend is, dat ze hun doden begroeven en dat de doden 
grafgiften, zoals vuurstenen en voedsel, meekregen. Het merendeel is in de loop der tijden 
vergaan, maar in de droge zandgrond is wel het meegegeven aardewerk deels bewaard 
gebleven. Zo weet men dat er achtereenvolgens sprake kan zijn van een Trechterbekercultuur, 
een Standvoetbekercultuur (wordt nu Enkelgrafcultuur genoemd) en de Klokbekercultuur. 
Dit aan de hand van de vorm van de aardewerkbekers die men in de grafheuvels gevonden 
heeft. 

 

De dode werd doorgaans in een kuil begraven (een vlakgraf), maar soms is er een heuvel over 
de dode heen aangelegd. Hiervoor zijn twee verklaringen: de dode die een heuvel kreeg was 
blijkbaar een belangrijk persoon geweest of men wilde zijn leefgebied aangeven. Opvallend is, 
dat de meeste grafheuvels op markante punten in het landschap te vinden zijn. In diverse 
musea zijn de aardewerkbekers te zien. 

Grafheuvels geven ons kennis over de rituelen van mensen die duizenden jaren geleden op de 

Veluwe woonden en hun doden op een zorgvuldig uitgekozen plek begroeven. De Veluwe is de 

meest grafheuvelrijke regio van Nederland.  

Een grafheuvel (ook: tumulus of cairn) is een heuvel uit de prehistorie waarin doden een laatste 
rustplaats kregen. De heuvels werden opgeworpen over menselijke resten (in grafkist of urn), 
vaak wordt de grafheuvel daarna gebruikt voor het begraven van resten van later overleden 
mensen. Grafheuvels gelijken op een hunebed of dolmen, een heuvel van aarde of plaggen, 
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zonder de grote stenen die in het hunebed een ruimte vormen. Tumulus is de Romeinse 
benaming voor een grafheuvel die opgetrokken werd boven het crematiegraf van een 
vooraanstaand burger. In de tweede eeuw na Christus werden meer dan honderdvijftig tumuli 

opgericht langs Romeinse heirbanen in de Civitas Tungrorum. Een goed voorbeeld hiervan 
zijn de 'Drie Tommen', de tumuli van Tienen in Vlaams-Brabant, die bij de opgraving in 1894 

belangrijke kunstschatten prijsgaven. Een cairn is een grafheuvel gemaakt van stenen. Een 
brandheuvel is opgeworpen op crematieresten. Men is ervan overtuigd dat de grafheuvels 
gebruikt werden als begraafplaats, doordat er menselijke resten zijn gevonden. Soms werden 
meerdere malen mensen in dezelfde grafheuvel begraven. Ook zijn er grafheuvels die in 
verschillende tijden zijn gebruikt en aangepast. Men vermoedt dat grafheuvels, behalve om de 
doden een laatste rustplaats te geven, ook gebouwd en gebruikt werden voor verering. 

 

Grafheuvels werden opgeworpen in de late steentijd, de bronstijd en de ijzertijd. Er zijn vijf 
perioden te onderscheiden, waarin op verschillende manieren de doden bijgezet werden en 
een grafheuvel aangelegd werd. 

• In de late steentijd, vroege bronstijd en ijzertijd werden er heuvels opgeworpen met 
vaak één of meer kransen van palen door de voet van de heuvel.  

• De grafheuvels uit de midden en late bronstijd zijn anders opgebouwd en worden 
ringwalheuvels genoemd. Dit type grafheuvel kenmerkt zich door een heuvel in het 
midden, met daaromheen een greppel, omgeven door een wal van aarde. 

• In grafheuvels die in de vroege bronstijd zijn opgeworpen bevinden zich soms keien. 

Ook de manier waarop doden ter aarde besteld werden verschilde per periode. Hieronder staan 
de perioden vermeld met erachter de manier van begraven/cremeren: 

• Late steentijd → begraven in kuil, waaroverheen de heuvel werd opgeworpen 

• Vroege bronstijd → crematie, urnen met asresten in heuvel 

• Midden bronstijd → dode in uitgeholde boom in heuvel (boomkist) 

• Late bronstijd → crematie, urnen met asresten in heuvel 

• IJzertijd → het lijk werd verbrand, en de heuvel over deze plek opgeworpen 

De Hallstatt-cultuur kenmerkt zich door enorme grafheuvels, waarvan sommige een stenen 
kern hebben. De graven zijn voorzien van vele bijgiften, zoals wapens, gebruiksvoorwerpen en 
in enkele gevallen grote bronzen emmers (z.g. Situlae), waarvan het doel niet helemaal 

duidelijk is. Uit enkele grafheuvels zijn prachtige houten wagens bekend, net als in de grote 
grafheuvels van het Hallstatt-kerngebied in Zuid-Duitsland/Oost-Frankrijk. 

Iedere grafheuvel werd tegelijkertijd om drie redenen gebouwd; het omvormen van energieën, 
een laatste rustplaats voor de doden en een heiligdom om te vereren en te offeren. Een 
heiligdom werd altijd op een kruispunt van leylijnen gebouwd, zo ook de grafheuvels. Met de 
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grafheuvels van de IJzertijd is iets bijzonders aan de hand. De grafheuvels uit eerdere perioden 
werden neergelegd op primaire (sterke) leylijnen. De grafheuvels uit de IJzertijd werden precies 
naast een kruispunt van primaire leylijnen neergelegd, maar wel op een kruispunt van 
secundaire (zwakkere) leylijnen.  
 
Net als de mensen van de trechterbekerculuur die hunebedden bouwden, vereerden de 
mensen van de klokbekercultuur de energie van de leylijnen en de energie van benkerlijnen. 
Grafheuvels hadden ook altijd een ingang, de plek waar de mensen de grafheuvel betraden. 
Deze was altijd gesitueerd op de plaats waar de sterkste leylijn de grafheuvel binnen ging. 
Wanner er in latere tijden de grafheuvel opnieuw gebruikt werd (nieuwe begraving) werd er 
gekeken of de sterkste leylijn nog steeds door de ingang ging. Het komt voor dat een leylijn 
zwakker is geworden en/of een andere leylijn sterker, waardoor de sterkste leylijn een andere 
leylijn was geworden. Wanneer hiervan sprake was werd de ingang van plaats verandert. 

 

De oudste grafheuvels in het huidige Nederland zijn ongeveer vijfduizend jaar geleden 
aangelegd bij Apeldoorn. Concentraties van grafheuvels uit de bronstijd bevinden zich op de 
Veluwe en in Drenthe. Grafheuvels staan geregistreerd op de lijst van archeologische 
monumenten en ze genieten bescherming volgens de Monumentenwet. Om de 
wetenschappelijke en landschappelijke waarde ervan te bewaren worden de overblijfselen 
geconsolideerd door het verwijderen van begroeiing en het herstellen van beschadigingen. In 
bepaalde gevallen worden, uit toeristische en educatieve overwegingen, heuvels die zijn 
verdwenen maar waarvan de gegevens nog wel bekend zijn geheel gereconstrueerd. Er is veel 
archeologisch onderzoek gedaan naar grafheuvels. Professor Albert van Giffen bedacht 
hiervoor de kwadrantenmethode. 

De eerste 'schatgraver' met wetenschappelijke belangstelling was dominee Johan Picardt. Hij 
deed al in de zeventiende eeuw onderzoek naar grafheuvels en hunebedden. 

Veluwe ligt vol met grafheuvels. Grafheuvels (tumuli) zijn heuvels, opgeworpen van aarde of 
plaggen, bovenop een graf. Soms bevindt zich onder de heuvel een hele grafkamer. Meestal 
worden er alleen urnen met crematieresten of lijkbegravingen in grafheuvels aangetroffen, 
vaak met bijgaven als wapens, gereedschap en sieraden. Rondom de heuvel werd een wal of 
greppel aangelegd of een krans van palen. Grafheuvels en urnenvelden spreken al eeuwenlang 
tot de verbeelding. De eerste generatie professioneel archeologen heeft begin twintigste eeuw 
grafheuvels op de Veluwe opgegraven. 
Grafheuvels zijn meer dan alleen een begraafplaats geweest, het waren de heiligdommen uit 
die tijd voor de toenmalige bewoners van de Lage landen. Hier vereerden en offerden ze. Maar 
dat waren niet de enige reden van het bouwen van een grafheuvel. Een grafheuvel heeft 
hoofdzakelijk gediend als omvormingsmiddel van een negatieve graancirkel naar een positieve 
plek. In Engeland worden momenteel de meeste graancirkels gevonden, waarvan er vele nep 
zijn. Tussen de neppe formaties zitten ook echte graancirkels, en deze liggen wel eens op een 
rechte lijn met grafheuvels en andere megalithische monumenten. Dat graancirkels niet alleen 
uit de laatste honderd jaar stammen bewijzen afbeeldingen zoals de Mowing-Devil en 
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verslagen die door priesters/bisschoppen onder andere zijn opgetekend in de zeventiende 
eeuw. De reden hoe we er toe komen dat de grafheuvels gesitueerd zijn op graancirkels is 
eenvoudig. Uit onderzoek naar graancirkels is gebleken dat er een bepaalde energiestructuur 
aanwezig is in niet-menselijke formaties. Precies diezelfde energiestructuur kan men ook 
vinden op de plaats van grafheuvels! 
 
De graancirkels die ze uitkozen hebben om een grafheuvel op te bouwen waren erg negatief.  
Zo'n plek wilden ze omvormen naar iets positiefs. Dit deden ze door middel van bepaalde 
rituelen, die ook de bouwers van hunebedden gebruikten. De bouwers van hunebedden en de 
grafheuvelbouwers waren verschillende volkeren. Tussen de volkeren zaten verschillen. De 
ideeën en methoden van de bouwers van hunebedden kwamen deels overeen met de ideeën 
en methoden van de grafheuvelbouwers. 
 
Zowel om een hunebed als een grafheuvel zat meestal een fysieke barrière. Om een grafheuvel 
lag (bijna) altijd een palenkrans of een ringgreppel met ringwal. Deze beschermden het 
heiligdom en begraafplaats van wat er buiten was. Op de plaats van de greppel, wal en 
palenkrans(en) lagen er altijd één of meerdere magische cirkels. Deze hadden als functie om 
de fysieke bescherming te versterken en als 'glazen stolp' de plek met de aanwezig energieën 
te beschermen. Precies waar de magische cirkels lagen waren er ook de fysieke barrières.  

 

De Groevenbeekse heide is een groot heidegebied omgeven door bos tegen de bebouwde kom 
van Ermelo. Er liggen nog veel oude grafheuvels die duizenden jaren oud zijn. Ze zijn op de 
hei te herkennen als lichte verhogingen in het landschap. Het gebied van circa tweehonderd 
hectare maakt deel uit van het stuwwallenmassief van de Veluwe. De Ermelosche Heide omvat 
een gebied van ruim driehonderdtachtig hectare en is gelegen tussen de kleinste stad van 
Nederland, Staverden en het dorp Ermelo. Het terrein is in eigendom van de gemeente Ermelo. 
Het gebied maakt deel uit van het stuwwallenmassief van de Veluwe. De Ermelosche Heide is 
een infiltratiegebied, met grondwaterstanden die gemiddeld meer dan tien meter beneden 
maaiveld liggen, tot maximaal veertig meter centraal in het gebied. De Ermelosche Heide is 
een droge, open heide, omgeven door loofbos, gemengd bos en naaldbos. Op de Ermelosche 
Heide liggen enkele tientallen grafheuvels die duizenden jaren oud zijn. Ze zijn op de hei te 
herkennen als lichte verhogingen in het landschap. De grafheuvels zijn helaas in de loop van 
honderden jaren nagenoeg allemaal leeggeroofd. In de buurt van de Flevoweg zijn nog resten 
te zien van een Romeins marskamp. Ter plekke staat een bord met een korte uitleg over het 
kamp.  

Het terrein is in 1999 onder andere onderzocht op het voorkomen van broedvogels en 
zandhagedissen. Tijdens dat onderzoek is ook gekeken naar het voorkomen van dagvlinders, 
libellen, sprinkhanen en overige reptielen. Uit het onderzoek is gebleken dat er op dat moment 
achtendertig soorten broedvogels voorkwamen waaronder zeven rode lijst-soorten. Dat waren 
de nachtzwaluw, de kneu, de roodborsttapuit, de geelgors, de torenvalk en de veldleeuwerik. 
Andere rode lijst-soorten die zijn aangetroffen zijn de gladde slang, de hazelworm, de tengere 
pantserjuffer, het heideblauwtje en de zandhagedis. 

Heide is een cultuurlandschap. In Nederland zal heide als er geen onderhoud aan wordt 
gepleegd op de lange termijn veranderen in bos. Teneinde dit cultuurlandschap met z´n 
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bijzondere waarden zoveel mogelijk te behouden en waar mogelijk verder te ontwikkelen geeft 
de gemeente Ermelo met betrekking tot het onderhoud van de Ermelosche Heide de voorkeur 
aan gescheperde begrazing met schapen.   

 

Deze manier van onderhoud heeft aanzienlijk minder drastische gevolgen voor het gebied dan 
bijvoorbeeld door te plaggen. Met het plaggen wordt namelijk de, enigszins met voedsel 
verrijkte, bovenste laag van de heide verwijderd zodat arme zandgrond overblijft waar na 
verloop van tijd weer heide zal gaan groeien. Het is een vrij rigoreuze manier van onderhoud 
waardoor delen van leefgemeenschappen (tijdelijk) verdwijnen. Plaggen en diep maaien op de 
Ermelose heide blijft overigens ook na de komst van de kudde nodig; maar dan wel in een veel 
kleinere omvang dan voorheen. 
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Parachutisten op de Ginkelse heide 

De Ginkelse heide is een heidegebied bij Ede dat wordt afgewisseld met bos. Op 18 september 
1944 vonden op de Ginkelse Heide geallieerde luchtlandingen plaats in het kader van Operatie 
Market Garden. De luchtlandingen worden jaarlijks herdacht bij het Airborne monument 
nabij de Verlengde Arnhemseweg (N224). 

 

In dit gebied ligt een vliegveldje, dat in gebruik is door twee modelvliegtuigclubs en waarvoor 
een vergunning is afgegeven. Bij de schaapskooi bevindt zich een gedoogzone voor het oplaten 
van vliegers. 

Verder loopt er op de Ginkelse Heide een schaapskudde van circa honderdzestig schapen. 

Op 17 september 1944 ging Operatie Market Garden van start. De geallieerden probeerden 
met een groot offensief een snelle bevrijding van West-Europa te bewerkstelligen. Het had het 
begin van de bevrijding van Zuid-Nederland moeten zijn, maar de Slag om Arnhem werd op 
25 september 1944 verloren. De oorlog duurde hierdoor nog ruim een half jaar langer. 

Het Airborne-monument op de Ginkelse Heide in Ede is een herdenkingsteken in Nederland. 
Het is onthuld op 19 september 1960 door generaal-majoor Urquhart. Het monument is een 
betonnen zuil van drie meter hoog. Bovenop de zuil staat een koperen adelaar met gespreide 
vleugels. Op de zijkanten van het monument zijn emblemen aangebracht. Op het eerste 
embleem staat een gevleugelde en gekroonde parachute afgebeeld, op het tweede embleem het 
wapen van de King's Own Scottish Borderer en op het derde embleem een beeltenis van een 
paarse Pegasus. Op de voet van de heuvel waar het monument zich bevindt staat een 
natuurstenen plaquette. Een kleine vijftien meter naast de zuil ligt een zwerfkei met het 
opschrift: LUCHTLANDING 17-18 SEPT.1944. 

Het monument is geplaatst om de parachutisten te herdenken die bij de Slag om Arnhem 
gesneuveld zijn. Op 17 en 18 september 1944 kwamen op de Ginkelse Heide 
honderdeenentwintig Dakota transportvliegtuigen aan. Vanuit deze vliegtuigen sprongen 
tweeduizend parachutisten om de troepen bij Arnhem te versterken. Er werden echter al vijf 
vliegtuigen neergeschoten voordat ze de heide bereikten. Voordat alle soldaten veilig op de 
grond aangekomen waren sneuvelden er al vijftig man en er raakten er meer dan 
honderdvijftig vermist. Het monument staat op het noordelijkste punt van het toenmalige 
slagveld. 

Ieder jaar wordt op de derde zaterdag in september ter herdenking door huidige parachutisten 
van het Britse 4th Battalion op de Ginkelse Heide een luchtlanding uitgevoerd. Aansluitend 
vindt een kranslegging bij het monument plaats.  

Zaterdag 21 september 2013 vond voor de negenenzestigste keer de herdenking plaats van de 
Slag om Arnhem. Bij de luchtlandingen in Ede op de Ginkelse Heide hebben bijna 
achthonderd parachutisten gesprongen. Een luchtlanding met zoveel parachutisten is uniek 
in Nederland. Elk jaar komen nog Arnhem Veteranen speciaal over uit Engeland voor deze 
herdenking. Het Airborne programma begint om 9.30 uur en duurt tot circa 15.00 uur. 
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Engelse parachutisten van het 4th Battalion The Parachute Regiment uit Engeland, militairen 
van de 11de Luchtmobiele Brigade uit Nederland, para’s uit onder andere Amerika en andere 
NATO landen en tientallen Pathfinders zullen springen tijdens de Airborne luchtlandingen uit 
verschillende vliegtuigen, waaronder Herculessen en een Dakota. De vliegtuigen komen, net 
als in 1944, aanvliegen vanuit het zuiden wat een mooi beeld geeft voor het publiek. Zoveel 
parachutisten en meerdere vliegtuigen naast elkaar bieden een goede weergave van hoe de 
Mass Drop er in 1944 uit heeft gezien. 
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Ongeveer tachtig Arnhem Veteranen uit Engeland zijn aanwezig om deze herdenking bij te 
wonen. De para’s zullen zowel voor als na de herdenking springen, zodat iedereen dit 
spectaculaire schouwspel kan meemaken.  

Het muziekprogramma begint om 10.00 uur met een optreden van de Harmonie Ede. Tijdens 
de officiële herdenking om 11.15 uur zal de Band of the Parachute Regiment samen met 
Pegasus Pipes and Drums de volksliederen en Highland Cathedral spelen. ’s Middags zal om 
13.00 uur de Band of Liberation een Airborne concert verzorgen, samen met de Engelse 
zangeres Rebecca Robinson. Toegang is gratis. 

Na de eerste Mass Drop begint om ongeveer 11.15 uur de Airborne Herdenking op de Ginkelse 
Heide bij het Airborne monument aan de N224. Deze herdenking bestaat uit enkele 
toespraken, kransleggingen en het spelen van volksliederen. Er worden kransen gelegd door 
vertegenwoordigers van het Engelse Parachute Regiment, vertegenwoordigers van het 
voormalig verzet, jongeren en civiele en militaire autoriteiten. De herdenking eindigt met het 
indrukwekkende Highland Cathedral, gespeeld door de Band of the Parachute Regiment 
samen met de Pegasus Pipes and Drums Band uit Barneveld. Daarna, rond 12.00 uur, worden 
de luchtlandingen vervolgd tot ca. 15.00 uur. 

Bij de Schaapskooi op de Ginkelse hei is een Airbornemarkt. Naast horeca zijn er allerlei 
activiteiten voor kinderen, die te maken hebben met de Airborne. Het programma is omlijst 
met muziek en living history. Na jaren afwezigheid is de Band of the parachute regiment weer 
aanwezig op de heide.  Er is een Airbornemarkt met kramen waar allerlei artikelen en militaria 
te zien en te koop zijn. De verenigingen Airborne Battlewheels (ABW) en Keep Them Rolling 
(KTR) zullen langs het droppingsgebied staan met historisch militaire voertuigen. Bij KTR gaat 
het om zo’n honderd voertuigen, die allemaal technisch in prima staat verkeren. ABW is meer 
een living history groep, waarbij in de ruim vijftig voertuigen ook de soldaten van 1944 te zien 
zijn. 

Er zijn speciale verkeersmaatregelen van kracht. De N224 wordt voor doorgaand verkeer 
afgesloten. Bezoekers komende vanuit Ede en Apeldoorn kunnen parkeren op het MOB-
complex Ede-Driesprong. Vandaar rijden vanaf 08.00 uur gratis pendelbussen naar de heide.  

 

Deze landingen symboliseren de grootschalige geallieerde inzet van parachutisten vanaf 17 
september 1944 op de heide terreinen rondom Renkum, Heelsum en Ede. Met deze landingen 
wordt het luchtlandingdeel van de operatie Market-Garden ingezet, met als doel de overgangen 
over de Waal en de Rijn zeker te stellen, zodat gemechaniseerde eenheden snel zouden volgen 
en konden doorstoten naar het hart van Nazi-Duitsland.  
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Diegenen die het meegemaakt hebben zien het nu nòg voor zich. De niet aflatende stroom 
vliegtuigen, in september 1944, waaruit honderden en nog eens honderden parachutisten 
springen om Nederland te bevrijden. Rondom de Ginkelse Heide ontstaan overal gevechten 
met Duitse troepen die zich hardnekkig verzetten.  

 

De Eerste Britse Luchtlandingsdivisie had de opdracht om de Rijnbrug bij Arnhem te 
veroveren. Ze landden in september 1944 in drie dagen ten westen van Arnhem. Het 
droppingterrein voor de tweede dag, 18 september, was de Ginkelse Heide bij Ede. Voor de 
verdediging van de heide wordt het 7e bataljon The King's Own Scottish Borderers ingezet. 
Dit bataljon was op 17 september met zweefvliegen ten noorden van Wolfheze geland. Hun 
stellingen rond de heide werden door verschillende Duitse eenheden, ondersteund door 
pantservoertuigen, aangevallen. De heide blijkt te groot om afdoende te verdedigen, de 
Schotten verliezen terrein. 

 

Op maandagmiddag 18 september landde de 4e Parachutistenbrigade. Vlak voor de landing 
verdrijven de Schotten met een verwoede aanval de Duitsers van de heide. Ongeveer 
tweeduizend mannen springen, totaal verrast,  in een inferno van kogels, rook en vuur. 
Ondanks de luchtafweer en problemen met het afspringen, landt negentig procent van de 
para's binnen de dropzone. Omstreeks 17.00 uur begint de opmars richting Arnhem. 
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De capitulatie in hotel de Wereld 

In augustus en begin september 1944 hadden de Geallieerden het noorden van Frankrijk en 
België bevrijd. In Nederland was grote paniek uitgebroken (Dolle Dinsdag). De Siegfriedlinie 
en de Rijn vormden echter forse obstakels. Veldmaarschalk Montgomery stelde daarop 
Operatie Market Garden voor, met als doel om de Duitse linies heen te trekken en Duitsland 
binnen te vallen via Arnhem. Parachutisten moesten enkele bruggen veroveren (operatie 
Market) en bezet houden tot de tanks er waren (operatie Garden). Niet iedereen was ervan 
overtuigd dat het mogelijk was de grote rivieren eenvoudig over te steken (een brug te ver 
gaan), maar het plan werd uiteindelijk geaccordeerd. 

De operatie begon zondagochtend 17 september 1944 om half twaalf met een inleidend 
bombardement dat bedoeld was om Duitse kazernes in Ede te treffen. 's Middags landden 
bijna tweeenvijftighonderd man van de Eerste Britse Luchtlandingsdivisie, deels per 
parachutes, en deels in zweefvliegtuigen op terreinen op grote afstand van Arnhem, namelijk 
in de buurt van Ede op de Ginkelse heide, bij Wolfheze en ten noorden van Heelsum. In 
sommige zweefvliegtuigen werden jeeps en antitankgeschut aangevoerd. 

Tijdens de overtocht vanuit Engeland ging door ongelukken een deel van de uitrusting 
verloren. Voorts bleek na de landing dat het radiocontact tussen de eenheden onderling en 
met het hoofdkwartier voortdurend haperde. De voornaamste tegenslag was evenwel de tot 
dan toe onopgemerkt gebleven aanwezigheid van twee SS-pantserdivisies, die in feite toevallig 
vlak ten noorden van Arnhem gelegerd waren. De Britse generaals waren echter door 
verkenners gewezen op de gecamoufleerde aanwezigheid van deze tanks en pantservoertuigen. 
Dit bericht werd door de Britten genegeerd. De 9de SS-pantserdivisie werd door de Duitsers 
naar Nijmegen gestuurd om de Amerikanen daar tegen te houden. De 10e SS-pantserdivisie 
omvatte in eerste instantie circa vijfenveertig manschappen, voorzien van tanks en artillerie. 
Snel optreden van deze divisie leidde ertoe dat het verrassingseffect van de luchtlandingen 
vrijwel terstond verloren ging. De Britse troepen raakten snel vast in hevige straatgevechten 
in Oosterbeek en Arnhem. Aan het eind van de dag slaagde slechts het tweede bataljon, onder 
leiding van luitenant-kolonel John Frost, erin een bruggenhoofd te vestigen bij de noordelijke 
oprit van de verkeersbrug in het centrum van Arnhem. De spoorbrug bij Oosterbeek was toen 
reeds opgeblazen. Voor het welslagen van Market Garden was het nu essentieel, dat het Britse 
bruggenhoofd stand zou houden totdat de grondtroepen van het Britse 30e Legercorps (XXX 
Corps) de brug zouden bereiken. 

In de dagen volgend op 17 september bleef het Britse bruggenhoofd echter geïsoleerd door de 
onverwacht snelle tegenaanvallen van de Duitsers onder SS-Brigadeführer Wilhelm Bittrich 
en veldmaarschalk Walter Model. Hierdoor werd de aanvoer van versterkingen belet. In hevige 
straatgevechten werden de Britten steeds verder teruggedreven. Reeds op 19 september was 
Urquhart gedwongen zijn troepen terug te trekken naar een gebied in Oosterbeek van circa 
één bij twee kilometer (de perimeter). Men was in feite in deze perimeter geïsoleerd. De 
dropping van voorraden mislukte vrijwel voortdurend: door het gebrekkige radiocontact kon 
niet worden doorgegeven dat de dropzones in Duitse handen waren, terwijl de piloten de 
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opdracht hadden signalen vanaf de grond te negeren. Later in de slag bleken de nieuwe 
dropzones te klein om effectief voorraden te kunnen droppen. Bijna alle afgeworpen voorraden 
kwamen daardoor in Duitse handen terecht. Uit Duitsland kwamen ook steeds meer 
versterkingen, waaronder Tiger II-tanks. 

Op 21 september landde bij Driel de Poolse 1e Onafhankelijke Parachutistenbrigade onder 
Stanisław Sosabowski. Hierdoor braken er ook gevechten uit in de Betuwe, het gebied ten 
zuiden van de Rijn. De landing van deze Poolse eenheden behoedde de Britse para's voor een 
vernietigende Duitse aanval die voor de daaropvolgende dag was gepland, maar bracht 
uiteindelijk onvoldoende soelaas. 

De opmars van de grondtroepen vanuit het zuiden van Nederland verliep aanmerkelijk trager 
dan gepland. Volgens de planning had het bruggenhoofd overigens circa drie etmalen 
behouden moeten blijven, hetgeen voor luchtlandingstroepen al een zeer lange periode is. Ten 
eerste viel de brug bij Son (op de route Eindhoven - Nijmegen - Arnhem) niet onbeschadigd in 
geallieerde handen, zodat kostbare tijd verloren ging met het bouwen van een noodbrug en 
duurde het lang voor de brug bij Nijmegen in geallieerde handen viel. Ten tweede bleek de 
Duitse tegenstand heftiger te zijn dan verwacht. Ten derde speelde de route zelf een rol: deze 
liep over een zeer smalle weg van Valkenswaard naar Arnhem en die tussen Nijmegen en 
Arnhem deels op een dijklichaam lag. Naarmate de tijd vorderde raakte de weg steeds vaker 
geblokkeerd door defect en kapot geschoten materieel door Duitse tegenaanvallen. De route 
werd door de geallieerde troepen aangeduid als Hell's Highway. 

Het gevolg hiervan was dat de grondtroepen niet tijdig de Arnhemse brug konden bereiken om 
Frost en zijn manschappen te ontzetten. Op donderdag 21 september waren zij genoodzaakt 
zich over te geven. 

Op zondag 24 september vond de Conferentie van Valburg plaats waar besloten werd de 
perimeter nog één maal te versterken. De oversteek van de 4th Dorsets van de 43e Divisie 
dezelfde avond mislukte, waarna het restant van de Britse Parachutistendivisie onder 
generaal-majoor Roy Urquhart zich op 25 september van het geallieerde opperbevel over de 
Rijn mocht terugtrekken. Op dat moment waren in de perimeter nog circa 
drieentwintighonderd man Britse en Poolse troepen aanwezig. Van hen slaagden circa 
tweeduizend in de nacht van 25 op 26 september erin de Rijn over te steken. De overigen 
gaven zich de volgende dag over of verstopten zich om later alsnog over de Rijn te ontsnappen 
(operatie Pegasus 1 en Pegasus 2). 

Na de Slag om Arnhem hielden de Duitsers rekening met een herhaling van de aanval. Daarbij 
zouden burgers alleen maar in de weg lopen of de geallieerden mogelijk helpen. Daarom 
dwongen ze op 24 september de vijfennegentigduizend inwoners van Arnhem om hun stad te 
verlaten. Ook de Zuid-Veluwe werd geheel ontruimd. Zo ontdekten veel Arnhemmers pas na 
de oorlog hoezeer hun stad als gevolg van de gevechtshandelingen was verwoest. 

De Slag om Arnhem wordt onder anderen beschreven in het boek A Bridge Too Far (1974) van 
de schrijver Cornelius Ryan; in Nederland verschenen als Een brug te ver. Het boek werd in 

1977 verfilmd door Sir Richard Attenborough. 

De verkeersbrug over de Rijn heet sinds 1978 de John Frostbrug. 

Nadat de Slag om Arnhem was verloren, ontstond bij de Britten de behoefte aan een zondebok. 
Vooral de generaals van het Britse landleger, het 30e Legerkorps, hebben actief en effectief 
geprobeerd de schuld in niet-Britse schoenen te schuiven, zie Conferentie van Valburg. De 
Nederlandse dubbelspion Christiaan Lindemans alias King Kong die op 28 oktober 1944 was 

gearresteerd door de Britten werd als zondebok gebruikt. Lindemans zou kennis over 
Operation Market Garden hebben doorgespeeld aan de Duitsers. Die kennis zou hij hebben 

opgedaan op het hoofdkwartier van Prins Bernhard, en daarmee zou de prins indirect mede 
schuldig zijn aan het mislukken van de Slag om Arnhem. Na de oorlog werd de rol van 
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Lindemans nog wat aangedikt in boeken van de Nederlandse contraspionage-expert in Britse 
dienst Oreste Pinto. 

In feite heeft Lindemans echter niet de luchtaanval op Arnhem verraden, maar het 
grondoffensief van Operation Comet dat later de basis van Operation Garden zou vormen. Aan 
Lindemans' verhaal werd door de Duitsers aanvankelijk weinig geloof gehecht. Toen echter 
Operation Market Garden van start ging, concludeerden de Duitsers dat hij toch gelijk had. In 

allerijl werd getracht de opmars van de geallieerden in Zuid-Nederland te vertragen. Juist het 
omzichtige en trage oprukken door het 30e Legerkorps, het Britse landleger, bleek fataal voor 
de operatie. Het 30e Legerkorps bereikte de Britse en Poolse parachutisten bij Arnhem eerst 
na zeven dagen in plaats van na de geplande twee dagen. Toen waren de Britse parachutisten 
al bij de brug in Arnhem door de Duitsers verdreven. 

Volgens historicus Dr. Loe de Jong ging de Slag om Arnhem niet verloren door het verraad 
van Lindemans, maar mede door de vondst op 17 september van het aanvalsplan van Market-
Garden op het lichaam van een neergehaalde Amerikaanse officier. Dit zou Generaloberst Kurt 
Student en Generalfeldmarshall Walter Model de mogelijkheid hebben gegeven om de 
verdediging rond Arnhem effectief te organiseren. (Loe de Jong, Het Koninkrijk deel 10a, eerste 
helft, pag. 329) Volgens andere bronnen werd het plan aangetroffen in een Waco-
zweefvliegtuig. Het duurde tien uur voor het naar het hoofdkwartier van Model kon worden 
overgebracht. Die vond ze te gedetailleerd om waar te zijn, en negeerde ze verder. Zelfs het 
Duitse opperbevel van Generalfeldmarshall Von Rundstedt werd niet ingelicht. 

Dat Lindemans zijn kennis over het grondoffensief had opgedaan op het hoofdkwartier van 
Prins Bernhard staat vast. De beveiliging van dat hoofdkwartier was gebrekkig; iedereen kon 
er in en uit lopen. Lindemans stond bovendien op goede voet met een naaste medewerker van 
de prins, Kas de Graaf, die hij eens het leven had gered. Deze De Graaf was het die door een 
simpel briefje met de tekst King Kong is allright de weg baande voor Lindemans' verraad.  

Op grond van het briefje werd hij door de Canadese Field Security geschikt bevonden voor een 
opdracht achter de linies. Lindemans ging door de linies naar Eindhoven, en vervolgens 
vertelde hij wat hij wist op een Duits hoofdkwartier in Driebergen-Rijsenburg. Prins Bernhard 
heeft altijd ontkend dat Lindemans al voor de Slag om Arnhem op zijn hoofdkwartier is 
geweest. Later zou hij nooit verder dan de tuin zijn gekomen. Frits Philips meldt in 1978 echter 
in zijn memoires dat Lindemans tijdens het eten aan tafel zat. 
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Het Solse gat 

De woorden sage en legende worden in de volksmond door elkaar gebruikt, maar dat is niet 

helemaal juist. Er zijn namelijk wel degelijk verschillen tussen de twee begrippen. Ook Putten 

kent haar eigen mysterieuze verhalen. 

 

Een sage is een traditioneel volksverhaal dat van generatie op generatie wordt doorverteld. 

Het is een vorm van volksgeloof met angstaanjagende en bovennatuurlijke elementen. Het 

woord sage komt uit het Duits: ‘Was gesagt wird’. Het heeft een historische kern en een 

duidelijke tijds- en plaatsbepaling. Een sage is een volksverhaal dat gebaseerd is op een waar 

gebeurde gebeurtenis uit het verleden. In tegenstelling tot de mythe heeft de sage geen 

religieuze achtergrond. Veel sagen zijn gegroepeerd rond koningen en helden. 

Een legende is een traditioneel christelijk volksverhaal en is ontstaan in de Middeleeuwen. 

Het woord legenda stamt uit het Latijn en betekent ‘wat gelezen moet worden’.  

Ook in Putten zijn sagen, bijvoorbeeld over het Solse Gat. Het gaat over een klooster, dat zich 

bevindt aan de zuidzijde van de scheidingsweg tussen het Speulderbos en het Sprielderbos. 

Daar waar de Laak de Solse passage kruist. Hier staan eeuwenoude bomen, het bos is ruim 

vijfduizend jaar oud. Hier stond het klooster Het Sol, waar tussen de zeshonderd en 

twaalfhonderd nonnen woonden. Handelsreizigers zochten hun toevlucht in het klooster. Als 

dank voor hun goedheid deelden de reizigers gul hun voorraden uit, zoals alcoholische 

dranken. Plots vergaten de nonnen hun geloften van armoede, gehoorzaamheid en kuisheid. 

Er werd veelvuldig gefeest tot het ochtendlicht de donkere nacht verdreef. Dit was heel 

verderfelijk gedrag. Op een kerstnacht brak een hevige storm uit. Er klonk een heftige 

donderklap en bomen werden ontworteld. De volgende dag bleek dat het klooster volledig was 

verdwenen. Wat overbleef was slechts een enorm gat. Men vond op de plaats waar eens het 

klooster had gestaan nog wel de klinkertjes van het binnenstraatje. Ook waren er sporen van 

de statige toegangslaan van het klooster. Verder was er niets meer. Toch klinken er vreemde 

geluiden op de eerste zondag na volle maan uit de diepte, waar eens het klooster stond. Uit 

de duisternis komen de geesten van de nonnen tevoorschijn. Rusteloos, zwijgzwaam en 

gebogen zweven zij rond tot het krieken van de dag. 

Het Solse Gat (officieel Solsche Gat) is een grote leemkuil in het Speulder- en Sprielderbos in 
de noordelijke Veluwe tussen de plaatsen Putten, Garderen en Drie. Het Solse Gat ligt in de 
gemeente Putten. 

Het Solse Gat is een zogenaamde leemkuil, waar boeren op de Veluwe leem afgroeven. 
Waarschijnlijk is de kuil al ontstaan tijdens de voorlaatste ijstijd als een pingoruïne. Een grote 
klomp ijs in de bodem liet bij het smelten een grote krater achter. Onderin het gat is een 
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moerassig terrein ontstaan met daarin een poel. In het drassige Solse Gat is een voor de 
Veluwe bijzondere plantengroei ontwikkeld. Zo groeien hier het waterdrieblad, de slanke 
sleutelbloem en de bosanemoon. Voor het wild in dit deel van de Veluwe vormt de poel een 
drinkplek. Amfibieën als breedbekbrulkikkers, kleine watersalamanders en padden planten 
zich in het moerassig gebied voort. Omdat verdroging van het Solse Gat dreigde heeft 
Staatsbosbeheer in 2002 de kuil weer hersteld. 

 

Volgens een oude legende stond op de plek van het Solse Gat eens een klooster met monniken. 
Vanwege het liederlijke gedrag van de monniken verzwolg de aarde het klooster, ook tijdens 
een kerstnacht. Eens per maand, bij volle maan, klinken er vreemde  geluiden van monniken 
die klagende lithaniën laten horen. Het is natuurlijk ook geen pretje om een vrolijk leventje te 
moeten inruilen voor een eeuwig verblijf in de modder. Vaak zouden de klokken van het 
klooster nog te horen zijn en zouden de geesten van de monniken verschijnen.  

Ook zou op deze plek in de oudheid zonneverering hebben plaatsgevonden. Het Solse Gat is 
daarom een populaire bestemming voor New Age' ers en wichelroedelopers, omdat zij hier 
leylijnen menen te vinden. Volgens gereformeerde politieke partijen vindt er een satanistische 
Walpurgisnacht (feest)viering plaats bij het Solse Gat. Vanuit deze visie pleiten deze partijen 
voor een verbod op een dergelijke viering.  

 

Daar stond eens een machtig klooster met veel torens. Het werd omgeven door een gracht en 
een brede, statige laan leidde naar de poort. 

Maar het was een boos klooster; de overste en alle monniken hadden hun ziel aan de duivel 
verkocht. Ze leidden een leven van overdaad en weelde. Midden in de nacht werd de zwarte 
mis gelezen waar alle heksen en spoken uit de omgeving aan deelnamen. Men dronk wijn uit 
emmers en de hele nacht werden er overvloedige maaltijden opgediend. De duivel zorgde 
ervoor dat de voorraad nooit opraakte en hij mengde zelf de wijn. Er werd gedanst, gezongen 
en gevloekt tot in de vroege morgen. Velen hadden 's nachts binnen het klooster vreemde en 
angstaanjagende geluiden gehoord en iedereen wist dat de hele nacht de vensters van alle 
zalen hel verlicht waren.  

Dat heeft geduurd tot in een stormachtige kerstnacht, nu al eeuwen geleden. De dorpelingen 
bleven tijdens die storm angstig in hun huizen en hoorden midden in de nacht plotseling één 
hevige donderslag. De volgende ochtend kwam een jongetje het dorp binnenrennen en vertelde 
dat het klooster in het bos geheel was verdwenen en er op die plaats een ijzingwekkend diepe 
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kuil ontstaan was. De bomen er omheen lagen ontworteld ter aarde. Alle bewoners wilden het 
wonder zien. Men vond nog een met klinkertjes geplaveid straatje en de brede, statige laan; 
dat was alles wat van het klooster restte. De aarde had zich geopend en zich weer gesloten. 
 
Sinds die tijd komt er om middernacht uit de diepte van het Solse gat een vreemd geluid. De 
klokken van het verzonken klooster beginnen onregelmatig en schor te luiden, alsof ze allen 
gebarsten zijn; eerst zacht, maar steeds harder en angstiger. Dan komen uit het duister van 
de brede laan de geesten van de monniken. Al klagend wandelen ze in een lange sombere rij. 
Langzaam en gebogen gaan ze rondom het gat, waaruit een blauwe gloed opstijgt. Dan zweven 
ze allen rusteloos uiteen, om opnieuw uit de schaduw van de laan in een lange rij langzaam 
naar voren te treden. Dit gaat door tot aan het daglicht, dan vluchten ze plotseling jammerend 
weg in het diepste duister van de sombere kuil. 

Zodra de zon schijnt is het alsof er niets is voorgevallen. Alles is er rustig en men zou er haast 

aan twijfelen, dat even tevoren de schimmen verdwenen zijn in het water midden in de kuil 

van het Solse gat. 

 

Voor een wandeling tussen 'dansende bomen' lopen we vanaf Boshuis Drie eerst de weg terug 

richting Speuld. Bij de parkeerplaats De Driese Berg begint de wandeling die met blauwe 

paaltjes is aangegeven.  

Stil en geheimzinnig is het hier. Voor sommigen is het Speuldersbos zelfs het mooiste bos van 

Nederland. Het is een van de laatste restanten van een Malebos in Nederland. 

In de Middeleeuwen waren deze bossen gemeenschappelijk bezit van de boeren uit de 

omgeving. Er waren speciale boswetten waarin stond hoeveel de boeren mochten kappen en 

hoeveel varkens men er naar eikels mocht laten zoeken. Nu leven er vooral veel herten en 

wilde zwijnen. 

Omdat het hout veel voor de bouw werd gebruikt, werden vooral de rechte bomen en takken 

gekapt. De kromme bomen bleven zo over. Op verschillende plekken in de wandeling is dat 

nog goed te zien. De grillig gevormde bomen en takken bieden een onwerkelijke aanblik. Soms 

lijkt het alsof de wandelaar op de bodem van de zee is verdwaald tussen omhoog kringelend 

zeewier. Helaas kapt Staatsbosbeheer tegenwoordig ook veel kromme takken zodat die 

plekken schaarser worden. Tegenwoordig laat men veel van die takken gewoon los liggen om 

een natuurlijke leefomgeving voor allerlei insecten en andere dieren te creëren. Dat levert een 

prettig slordig bos op hier en daar. 

De wandeling slingert eerst door een heel afwisselend loofbos, wat hier en daar wordt 

onderbroken door een open veldje. Na een paar kilometer komt het pad bij de Ermelose heide 

en die is in ieder jaargetijde mooi. Nog niet zo lang geleden deed de heide dienst als militair 
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oefenterrein maar die tijd is gelukkig voorbij. Incidenteel landt er nog wel eens een helikopter 

van de luchtmobile brigade uit de nabijgelegen kazerne. Veel paden zijn nog wel op 

'tankbreedte'. 

Er staat een bankje aan de rand van de heide om van het uitzicht te genieten. De officiële 

uitgezette wandeling voorziet vreemd genoeg niet in een rondje over de heide maar het is zonde 

om het niet te doen. 

Hierna buigt het pad weer van de heide af en het pad zelf vormt een scherpe scheiding tussen 

loofbomen en hoge dennen. Bosbeheer beschermt de inheemse soorten. Voor eiken beuken 

en berken wordt zelden een kapvergunning afgegeven aan particulieren. Dennen en sparren 

zijn vogelvrij. 

We moeten de Drieërweg oversteken, waar hard wordt gereden. Dit deel van de wandeling is 

niet aan te raden op zaterdagmiddag wanneer de Ermelose motorcrossclub op een 

dichtbijgelegen terrein oefent. 

Ongeveer honderd meter na de Drieërweg ligt links van het pad een 'sporensteen', waarop de 

pootafdrukken staan van verschillende dieren die in het bos rondlopen. Ga met de rug naar 

de steen staan en kijk recht vooruit. Vijftig meter verder zit een enorme zwam op een stam. 

Hij zit er al jaren en is zo groot geworden dat twee kinderen er bij regen onder kunnen 

schuilen. 

 

Het pad buigt links af richting buurtschap Drie. De buurtschap werd in 855 al vermeld onder 

de naam Thri, maar het huidige boshuis stamt uit 1765. Op dit deel van de Veluwe kun je 

overal in het bos nog kleine boerderijen en akkertjes tegenkomen. In het weilandje in de buurt 

van Drie staat Henkie, een ezeltje dat volgens de waarschuwing 'wel geaaid wil worden maar 

ook kan bijten'. Achter Boshuis Drie loopt een weggetje naar een natuurcamping van 

Staatsbosbeheer. 

Bij het Boshuis is ook een prettig terras. Daarna nemen we het grote pad richting Putten. De 

eerste afslag naar 't Solse Gat is een pad voor fietsen en huifkarren. Het is beter nog even door 

te lopen en na een kilometer begint links bij een ANWB-paddestoel het wandelpad naar het 

Solse Gat. Na veertienhonderd meter kom je bij het gat aan. Je kunt er helemaal omheen 

wandelen maar er ook in afdalen. 

Er doen allerlei verhalen de ronde over het ongeveer twintig bij veertig meter grote gat in de 

grond. Volgens een van de meest gangbare legenden stond hier ooit een klooster. De broeders 
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die er woonden hadden hun zielen aan de duivel verkocht. Ze leefden in overdaad en weelde. 

's Nachts kwamen er heksen uit de omgeving op bezoek. Er werd wijn gedronken uit emmers. 

De hele nacht werd er in het klooster gegeten en gedanst. Tot op een kerstnacht een 

verschrikkelijke storm over de Veluwe trok. Iedereen verschool zich angstig in huis tot er om 

middernacht een enorme donderslag klonk. Daarna ging de storm liggen. De volgende ochtend 

kwam een klein jongetje het grote nieuws vertellen. Het klooster in het bos was weg. Er was 

alleen een groot gat overgebleven.' 

De nuchtere verklaring is dat het gat in de ijstijd is ontstaan door het smelten van een groot 

blok ijs, een zogeheten doodijsgat. 's Zomers worden bij het Boshuis avonden georganiseerd 

waar legenden worden verteld. Het schijnt dat er nog steeds af en toe een vreemd geluid te 

horen is. Vooral bij slecht weer gaan diep in de grond de klokken van het klooster luiden. Wie 

geen risico wil lopen, moet een bosje brandnetels plukken. Dat houdt boze monniken en 

heksen op afstand, zeggen ze. 

Het  Solse Gat is een zeven meter diepe en bijna honderd meter lange kloof in het Speulder- 

en Sprielderbos Die kloof veroorzaakt mysterieuze echo’s, die je normaal nooit hoort in een 

bos. Hij veroorzaakt ook een toeloop van kruidenvrouwtjes, tovenaars, heksen, druïdes en 

wichelroedelopers die aan deze plek iets ontlenen dat in hun wereldbeeld past. En niet te 

vergeten een toeloop van wakkere hoplieden en stoere akela-types die hier hun padvindertjes 

kabelbanen over de kloof laten aanleggen, tussen twee bomen, om alvast te oefenen voor als 

ze in de Andes een keer een kilometers diep ravijn zouden moeten oversteken. 

In het midden van de kloof was een kwalijke poel met duister water en plantenresten. Er stond 
een laag houten hekje omheen. De kinderen bleven so wie so al op eerbiedige afstand want 
elke vakantie werden er wel één of twee kindertjes die er te dicht bij waren gekomen, de diepte 
gezogen. Althans zulke verhalen deden de ronde. 

 

Al sedert de oudheid was het Solse Gat een ding- en offerplaats voor de hier wonende 
stammen. Het Gat zou genoemd zijn naar hun god Sol – al betekent ‘sol’ volgens andere 
geleerden modder.  
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De legenden over het Solse Gat zijn zeer talrijk. Aan kinderen werd verteld dat het Gat was 
ontstaan door een boze reus die ergens over liep te stampvoeten van woede. Bekender is het 
verhaal van het middeleeuwse klooster dat ooit op deze plek gestaan zou hebben. De broeders 
en zusters leidden een liederlijk leven en gaven zich over aan seksorgieën en zwelgpartijen. 
Normaal gedrag dus voor katholieken, maar het was de Heer toch onwelgevallig en hij liet het 
klooster in de grond verdwijnen, waarna alleen dat Gat overbleef. Op kerstavond, of volgens 
sommige overleveringen ook in elke willekeurige donkere, koude, eventueel nevelige nacht, 
hoor je de klokken van het klooster nog luiden, gesmoord en gedempt van onder de grond. 

 

Allemaal verdichtsel, natuurlijk, maar het Solse Gat is nu eenmaal een wat mysterieuze plek. 
Er is nog een verslag van een wichelaar die deze plek angstwekkend vond. Zijn roede sloeg 
overal uit. Er was veel leed geschied, wie weet wel mensenoffers. 

Maar de veel serieuzere wetenschap worstelt ook met deze merkwaardige kloof, en heeft er 
meer theorieën over bij verzonnen dan er al sagen waren. Tegenover de geologen, die er een 
overblijfsel in zien uit de ijstijden die Nederland troffen vóór de klimaatopwarming, staan de 
historici en archeologen. Zij denken dat de kuil ontstaan is door afgraving van leem. Weer 
anderen menen dat de wind dit Gat bij elkaar heeft gestoven, al kunnen zij niet exact verklaren 
waarom nou juist dáár, en nergens anders. 

Maar ook de geologische ijsmeesters snappen niet helemaal hoe de kuil ontstaan kan zijn. Hij 
dateert uit het voorlaatste glaciaal, tweehonderdduizend jaar voor de geboorte van Christus. 
Daar zijn deze geleerden het over eens. Maar was het nou opstuwend pakijs dat die grote kerf 
aanbracht in het Speulder- en Sprielderbos? Of hebben we hier te maken met een pingoruïne?  

Misschien is het gat een pingoruïne.  Achter die grappige naam verschuilt zich een enorme 
ijsbal in de bodem, waarboven een bult in het landschap ontstaan is. Warmt nu het klimaat 
op, dan smelt die ijsbal en zijgt de bult daarboven als een pudding in elkaar, waarna een gat 
overblijft. Het Uddelermeer  is zeker een pingoruïne, maar van het Solse Gat staat dat nog te 
bezien.  

En nu is de biotoop hersteld, en kun je hier weer: de gele lis, het waterdrieblad, de 
bosanemoon, het slanke sleutelblad en de paarse, geelgevlekte, groengerande 
breedbekbrulkikker tegenkomen. 
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Er wordt ook verteld dat het Solse Gat een grote leemkuil in de  bossen tussen de plaatsen 
Putten, Garderen en Drie. Het is  waarschijnlijk ontstaan voor het verder werd afgegraven in 
de ijstijd door  een smeltende ijsklomp. De weg ernaartoe leidt door het bos van de 
dansende  bomen, daar ligt het mysterieus en onverwacht diep tussen de houten 
wandelhekken  die eromheen zijn geplaatst. De legende die aan deze plek is verbonden, 
vertelt  over een groot en machtig klooster met zware torens dat hier eens gestaan zou  hebben. 
Het werd omgeven door een gracht, een brede laan leidde naar de  toegangspoort.  

Volgens dit verhaal hadden de monniken hun ziel aan de duivel  verkocht en leidden zij een 
liederlijk leven: ze dronken wijn uit emmers en  droegen de zwarte mis op. Op een kerstnacht, 
volgens overleveringen in het jaar 1382, brak een zwaar onweer los boven het klooster. Toen 
de Puttenaren de volgende ochtend gingen kijken, was het hele klooster in het gat 
verdwenen. Sindsdien waren rond middernacht de geesten van de monniken rond het 
gat, waaruit nog het luiden klinkt van de gebarsten klokken. 

Maar wat is daar nu werkelijk gebeurd? Waarom komen elk jaar de Witte Wieven naar deze 
plek? Welk verhaal vertelt één van hen, zij die ze ‘De Solse’ van het Solse Gat noemen? Hoe 
komt het dat deze dochter van een molenaar nu een Wit Wief is? Voor welke misdaad werd 
ze zo gestraft? Heeft zij die misdaad wel begaan? Wie is de jongeman die bij het klooster 
aanklopt op zoek naar kennis? En wie is de sinistere zwerver die alles naar zijn hand zet?  

 

In de bossen bij Putten staat een klooster waar een Orde woont die het alleenrecht heeft op 
de keuring van alle pluimvee in de regio. Op een dag klopt een zwerver aan de poort. Hij vraagt 
om onderdak, naar hij zegt op zoek naar een plek om tot rust te komen, want in de wereld is 
geen rust te vinden. Al gauw ontpopt de vreemdeling zich tot een mooiprater die in moderne 
kleding enorme indruk maakt op de abt en zijn monniken. Zijn valse praatjes brengen hen 
ertoe hem hun ziel te verkopen, in ruil voor een nieuw privilege: het Appellation Controlee op 
alle wijn die hier voortaan rijkelijk zal vloeien.  

 

Om de deal te bevestigen wordt een groot feest gevierd, waar behalve alle wezens uit de 
onderwereld ook de Witte Wieven op afkomen. Onder hen het Witte Wief dat ze ‘De 
Solse’ noemen. Onwetend nog van wat zich hier afspeelt klopt ook een jongeman aan de poort 
van het klooster. Hij heeft stad en land afgereisd op zoek naar kennis en verwacht die hier te 
zullen vinden. Wat hij aantreft schokt hem diep. De vreemdeling, die zich nu bekend maakt 
als Mefisto, biedt hem de Solse aan als slavin. De jongen toont zich standvastig en is niet in 
haar geïnteresseerd, tot ze hem het tragische verhaal van haar korte leven vertelt. Ze blijkt de 
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schuld op zich te hebben genomen voor een moord die ze niet heeft gepleegd. Men hangt haar 
op, echter in plaats van te sterven zakt alleen haar lichaam uit haar weg en is ze gedoemd om 
als een Wit Wief in de mist te zweven. Zal de liefde haar nu redden? Ze voelt zich in de 
nabijheid van de jongeman al bijna weer een gewoon mens worden. Maar als ze hem kust zakt 
hij in elkaar, want de kus van een Wit Wief is voor een mens dodelijk. De Solse smeekt 
Mefisto nu hem het leven te redden. Mefisto stemt toe op voorwaarde dat ze voortaan elk jaar 
op deze plek zal moeten terugkeren om te vertellen wat hier heeft plaatsgevonden. De 
jongeman belooft haar elk jaar van zijn reizen terug te keren om haar gezelschap te houden 
in het klooster, waar ze als vorsten zullen verblijven. Ze weten dan nog niet hoe het klooster 
diezelfde nacht door een  zwaar onweer zal worden getroffen en voorgoed in het Solse Gat zal 
verdwijnen. 

 

 

 

 

 

 

 



104 

 

De Schovenhorst 

Landgoed Schovenhorst is een bijzondere beleving rijker: de Bostoren met op de veertig meter 

hoge top een bomentuin! De beklimming van de toren is een avontuur op zich. 

Ontdek de geheimen van de ‘wonderebomenwereld' van Schovenhorst! Een wandeling over het 

Noordwest Veluwse, honderdzestig jaar oude landgoed zit vol verrassingen. Historische 

bomentuinen en moderne architectuur, natuur en kunst, leren en spelen en genieten en 

ravotten: het is er allemaal. Dwalend door de bomentuinen ontdek je majestueuze bomen van 

exotische komaf, natuurlijke en door mens gemaakte kunstwerken en stille paadjes die je 

fantasie prikkelen. Het hoogtepunt, de Bostoren, laat je het bos van een andere kant zien. 

 

De Bostoren is een ontwerp van Bjarne Mastenbroek van Architectenbureau SeARCH uit 
Amsterdam. Zijn idee was om een verticaal boomkronenpad aan te leggen in de bossen van 
Schovenhorst. Het ontwerp werd een boom met zijtakken. De bomen die op de grond stonden 
en moesten wijken voor het ontwerp, werden opgetild en konden op veertig meter hoogte 
doorgroeien. Op diverse niveaus treedt u uit de toren en beleeft u het bos en de bomen op een 
unieke manier. De toren biedt een blik op stam, takken en de kruin van een boom. Vanaf de 
grond ervaar je die toch anders. Een klim naar boven via het vertikale boomkronenpad is 
daarmee een vernieuwende ervaring. 

Landgoed Schovenhorst is vanaf 1848 ontwikkeld uit de ontginning van woeste gronden. De 
landgoedeigenaar experimenteerde met allerlei vormen van grondgebruik. Hij teelde hop en 
andere landbouwgewassen en hij kweekte fruit buiten en in kassen. De bosbouw bleek het 
meest geschikt. 

Het landgoed bestaat dan ook grotendeels uit bossen en is vermaard om zijn bomentuinen. 
Om na te gaan welke boomsoorten geschikt zouden zijn voor de Nederlandse bosbouw zijn 
bomen uit de hele wereld hier samengebracht. Zo werd  Schovenhorst de bakermat van de 
douglasspar in Nederland. 
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Klein Schovenhorst 1910 

De oude kwekerijen op het landgoed zijn omgevormd naar bomentuinen en er is  een 
arboretum aangelegd. De naaldbomencollectie op Schovenhorst is onderdeel van de Nationale 
plantencollectie en  Landgoed Schovenhorst is lid van de Nederlandse Vereniging van 
Botanische tuinen (NVBT). 

 

Via een smal paadje dat door de oude bomen kronkelt komt u in het Kleine Pinetum. Hier 
begon mr. Schober in 1848 zijn proeftuin en boomkwekerij. Een aantal bomen dat toen is 
aangeplant, is in die honderdzestig jaar veertig meter hoog gegroeid. De tuin is besloten en 
biedt interessante doorkijkjes op de verschillende exotische boomsoorten die op deze plek 
verzameld zijn. Een Japanse Levensboom met spechtenflat, nu bewoond door boomklevers. 
Een kromgegroeide Kransspar waarvoor je door de knieën moet en de Mammoetboom die zo 
hoog is dat je bijna achterover slaat. 

Het Grote Pinetum werd ingericht omdat er geen plek meer was in het Kleine Pinetum. In 
2004 is de proeftuin omgetoverd in ‘De Verborgen Tuin'. Deze verborgen tuin heeft een eigen 
sfeer. De met mos begroeide paden dempen uw voetstappen: de stilte is er bijna oorverdovend. 
 
Het ontwerp van Bureau Alle Hosper uit Haarlem, is erop gericht de serene rust van deze tuin 
te versterken. Langs een ‘groene wand' en via een houten vlonder wandelt u de verstilde tuin 
binnen.  
 
In 2004 werd de tuin geopend in besloten kring, ter nagedachtenis aan mevrouw J.M.H. 
Willinge Gratama - Oudemans. Mevrouw Oudemans, Joos, was de laatste familiebeheerder 
van het Landgoed tot zij in 1992 stierf.  

‘Drie bomen samen 
vertellen elk hun verhaal.  
Of er één luistert?' 
(Iris van de Casteele, Brussel 2004) 
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Aan de overkant van de Gardenseweg ligt, eveneens op het grondgebied van landgoed 

Schovenhorst, ligt het Josinapark. Het park werd in 1929 beplant. 

In deze wat ruimer opgezette bomentuin loopt u over zachte graspaden tussen groene 
‘continenten' door. De naald- en loofbomen zijn gegroepeerd in clusters bomen die uit 
eenzelfde land of streek komen, gebaseerd op de plantengeografische indeling van Angler en 
Prantl. De bomen zijn afkomstig uit de gematigde zone van het noordelijk halfrond tussen 
Noord-Afrika en Midden- Finland. Het klimaat in deze zone komt overeen met het 
Nederlandse, anders konden ze hier niet groeien. Gevoel voor schoonheid wordt hier sinds 
1938 gecombineerd met wetenschappelijke teeltproeven. 

Naast de tuinen bestaat het landgoed uit honderdvijftig hectare bos.  

 

In het Driecontinentenbos groeien coniferen uit Azië, Noord Amerika en Europa. Het is een 
afwisselend bos, met veel jonge bomen, waar nog volop onderzoek wordt gedaan. Het Kolkbos 
is genoemd naar de diepe kuil die in het bos ligt. In de drooggevallen kolk, waar vroeger 
schapen dronken, groeien nu rododendrons tot diep in de kuil. 

In de rest van het bos domineren enorme Corsicaanse dennen de kroonlaag op vijfendertig 
meter hoogte. Op de open plekken ertussen groeit een nieuwe generatie bos. Tamme 
kastanjes, beuken en berken wisselen douglassparren af, en maken zo iedere stap verder het 
bos in anders. Hier en daar ligt een ontwortelde boomstronk, overgroeid met klimop en 
paddestoelen.  

Alle stadia van het leven in het bos zijn te zien: het aftakelen van een boomstam naast het 
ontkiemen van een verlegen jong sparretje. En stevige, volwassen bomen naast jonge, 
stakerige stammen volop in de groei. Het Kolkbos is zoals wij een bos graag zien. 
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Een botanische tuin – hortus botanicus – is een bijzonder soort tuin. Je kunt je afvragen 
waarom botanische tuinen niet , analoog aan de dierentuinen, gewoon plantentuinen heten.  
Dit heeft alles te maken met de geschiedenis. De oudste botanische tuinen ontstonden in de  
zestiende eeuw. Ze waren oorspronkelijk bedoeld als medische onderwijstuinen en werden  in 
die tijd aangeduid met de Latijnse benaming: hortus medicus. Al spoedig werden de tuinen 
ook plekken waar men zoveel mogelijk soorten planten bijeenbracht, beschreef, tekende, 
schilderde en systematisch ordende. Men bracht zaden en planten mee van verre reizen. 

 

Deze plantencollecties dienden oorspronkelijk voor universitair onderwijs en wetenschappelijk 
medisch en botanisch onderzoek. Later breidden de tuinen ook door een intensieve 
uitwisseling van zaden met andere botanische tuinen wereldwijd hun collecties uit. Dit 
gebeurt tot op de dag van vandaag. Botanische tuinen anno 2014 herbergen zo nog steeds 
een groot aantal waardevolle, wetenschappelijk gedocumenteerde collecties planten, waarvan 
de kwaliteit bewaakt wordt door de Stichting Nationale Plantencollectie.  
Van hortus medicus naar hortus botanicus; in Nederland is de vertaling naar plantentuin niet 
in gebruik genomen, in België wel. 
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Landgoed Schovenhorst is lid van de Nederlandse Vereniging van Botanische tuinen (NVBT) 
die als koepelorganisatie in 1998 opgericht is. Alle aangesloten tuinen zetten zich in voor het 
behoud van biodiversiteit van planten. Er is een grote diversiteit onder de tuinen die zijn 
aangesloten bij de NVBT. Hieronder bevinden zich onder meer universitaire botanische 
tuinen, arboreta en dierentuinen met een botanische afdeling. 
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Pingoruine Uddellermeer 

Een pingo (Inuktitut voor kleine heuvel) is een bolvormige heuvel die ontstaat in een gebied 
met permafrost waar door het uitzetten van bevroren/bevriezend grondwater (hydrostatische 
druk) een laag bevroren grond wordt opgetild. 

De kern van een pingo, die soms nauwelijks kleiner is dan de totale pingo zelf, bestaat uit een 
lensvormig lichaam van zuiver ijs. Pingo's worden tot negentig meter hoog met een doorsnede 
van soms meer dan twee kilometer en zijn meestal rond of ovaal van vorm. 

Hedendaagse pingo's komen voor in continentale toendra's en bevinden zich overwegend 
tussen vijfenzestig en vijfenzeventig graden noorderbreedte. 

Door het scheuren van de bovenlaag wordt de ijslaag blootgesteld aan de zon en dan kan een 
krater of meer ontstaan. 

 

Als het klimaat warmer wordt, bijvoorbeeld aan het einde van een ijstijd, blijft van een pingo 
een cirkelvormig meer of krater over die pingoruïne wordt genoemd. Veel pingoruïnes worden 
na het afsmelten van het ijs langzaam opgevuld met veen. Dit opvullen kan vele duizenden 
jaren in beslag nemen. Doordat in het water in pingoruïnes veel pollen en zaden van planten 
terechtkomen, wordt in het veen informatie opgeslagen over de vegetatie. Deze informatie kan 
gebruikt worden om het klimaat dat tijdens de opvulling heerste te reconstrueren. Om deze 
reden zijn pingoruïnes bij Kwartairgeologen erg in trek als klimaatarchieven. Pingoruïnes 
kunnen gedateerd worden door middel van bijvoorbeeld tephrochronologie (op basis van in de 
afzetting gevonden vulkaanas). 

In Nederland komen pingoruïnes met name voor in het grensgebied van Groningen, Friesland, 
kop van Overijssel en Drenthe. Een prachtig exemplaar is het Esmeer bij Norg (tussen 
Veenhuizen en Bovensmilde). In de kop van Overijssel, te Steenwijkerwold, ligt een kleine 
pingoruïne. Ook de meertjes op de Kampsheide bij Balloo en in het Nieuwe Veen in 
Bruchterveld zijn pingoruïnes. Bij het ven De Wieke in het Daarlerflier ten zuidwesten van 
Daarle is een pingoruïne te vinden. Het Uddelermeer op de Veluwe is ook een pingoruïne net 
als de in de nabijheid liggende meertjes; Bleeke meer, Groot Zeilmeer, Klein Zeilmeer en 
Mottenkuil. In de omgeving van Uddel liggen ongeveer tien pingoruïnes. In het Leenderbos is 
het Klein Hasselsven een voorbeeld van een pingo-ruïne. In België komen pingoruïnes voor op 
de Hoge Venen in de provincie Luik. 
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Een oude naam voor pingoruïnes is gletsjerkom - vroeger dacht men dat dergelijke kuilen 

ontstaan waren door achtergebleven brokken landijs. Een op deze wijze gevormde depressie 
wordt echter aangeduid met de term doodijsgat. 

Vennen, meren en moerasjes waarvan verondersteld wordt dat het om pingoruïnes gaat: 

• Uddelermeer (met een diameter van ongeveer 240 m) 

• De Poepedobbe, een ven nabij Bakkeveen 

• Het Hondenven, ten westen van Tubbergen (met een diameter van ongeveer 140 m) 

• Het Bolmeer, ten westen van Zevenhuizen (Leek) 

• Het Esmeer, ten westen van Assen 

• De Stokersdobbe bij Ureterp 

• Ven op de Kampsheide bij Balloo 

• Het Mekelermeer, boswachterij Gees 

• Mokkelengoor, ten zuiden van Wierden (het betreft hier een verland ven) 

• Het Vagevuur tussen Roden en Leek (met een diameter van ongeveer 90 m) 

• De Wieke in het Daarlerflier ten zuidwesten van Daarle met een doorsnede van 70 à 
80 meter 

• De Bruuk tussen Breedeweg en de Horst in de gemeente Groesbeek 

• Het Klein Hasselsven in het Leenderbos tussen Leende en Valkenswaard 

• 't Rond Venneke, Strabrechtse heide (Heeze) nabij grenspaal de Hoenderboom 

• Klein meer in de Appelbergen in de gemeente Haren 

• 12 meertjes ten westen van Bergum, in natuurgebied Dobben Hurdegarypsterwarren 

Een pingo is een heuvel in het landschap waaronder zich een ijslens bevindt. Pingo's bestaan 

daarom alleen in gebieden met een heel koud klimaat. Tegenwoordig vinden we deze pingo's 

in bijvoorbeeld Alaska en Groenland. Gedurende het Weichselien, honderdvijftienduizend tot 

tienduizend jaar geleden heerste er in Nederland een toendraklimaat. Ook in Nederland 

kwamen toen pingo's voor. De restanten van deze pingo's vinden we nu terug in het landschap; 

we noemen ze pingoruïnes. 

Pingo betekent in de taal van de Inuit (eskimo's) 'heuvel die groeit'. De geologie duidt met dit 

begrip heuvels met een kern van bodemijs aan. Dergelijke heuvels bevinden zich tegenwoordig 

in de permafrostgebieden van Alaska, Canada, Groenland en Siberië. Pingo's ontstaan door 

de aangroei van ijslenzen vlak onder het oppervlak. Ideaal voor pingovorming zijn plaatsen 

waar de permafrost niet helemaal gesloten is en kwelwater door gaten in de permafrost kan 

komen. Daardoor groeit de ondergrondse ijslens en wordt de bovenliggende grond 

omhooggeduwd. Zo vormen zich heuvels die in de huidige toendragebieden wel zestig meter 

meter hoog kunnen worden. 
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Zodra de ijskern van de pingo begint te ontdooien, zakt de heuvel in en glijdt sediment langs 

de flanken omlaag. Tenslotte blijft er meestal een depressie in het landschap achter, omringd 

door een wal met van de heuvel gegleden materiaal: een pingoruïne. Vaak vormt zich een 

meertje in de depressie, waarin fijn, organisch materiaal als slib bezinkt en veengroei kan 

optreden. De opvulling van de pingoruïnes begint meestal in het Laat-Weichselien (13.000 tot 

10.000 jaar geleden) en eindigt met veenvorming tijdens het Holoceen (10.000 jaar geleden tot 

heden). Pollenonderzoek aan deze opvullingen heeft veel inzicht verschaft in de 

vegetatiegeschiedenis en de klimaatontwikkeling tijdens het laatste deel van het Weichselien 

(115.000 tot 10.000 jaar geleden) en het Holoceen. Dit soort meersedimenten vormen de best 

gedocumenteerde geologische klimaatarchieven van dit tijdsbestek in ons land. In Nederland 

zijn de pingoruïnes meestal enkele meters diep. Zij kunnen, zoals bijvoorbeeld in het 

Uddelermeer, ook diepten van vijftien tot zeventien meter bereiken.  

Het Uddelermeer ligt op de Veluwe, tussen de dorpen Uddel en Garderen, aan de weg van 

Harderwijk naar Apeldoorn (N302). Het meer zelf ligt in gemeente Apeldoorn, maar het 

restaurant dat op het meer uitkijkt bevindt zich in de gemeente Ermelo. Bij het restaurant 

kun je parkeren.  

Het Uddelermeer ligt tussen Uddel en Garderen en heeft een bijzondere 

ontstaansgeschiedenis. Aan het eind van de laatste IJstijd was er op de plek van het 

Uddelermeer een pingo. Een pingo is een heuvel met een kern van ijs. Na verloop van tijd 

groeit deze kern van ijs door grondwater van onderaf en dat zorgt ervoor dat de bedekkende 

laag aarde openscheurt. De warmte van de zon krijgt toegang tot het ijs. De pingo smelt en er 

blijft een gat in de bodem over, gevuld met water. Het Uddelermeer is zo ook ontstaan en dat 

heet een pingoruïne. Het Uddelermeer is zeventien meter diep. De meeste pingoruïnes in 

Nederland zijn zo'n vijf tot zes meter diep. Aangezien het meer nooit uitgebaggerd is, is de 

bodem bedekt met meer dan tienduizend jaar geschiedenis. Van oudsher haalden mensen 

water uit het meer. Uit stuifmeelonderzoek blijkt dat er in de zeventiende eeuw hennep werd 

gekweekt in de omgeving van het meer. De hennep was bedoeld om touw van te maken. De 

hennep werd in het meer gelegd om te rotten zodat de taaie delen overbleven. In de tijd van 

Koning Willem I was het meer in gebruik als Koninklijke visvijver. 

Met de fiets is het meer gemakkelijk vanuit Garderen of Uddel te bereiken: wanneer je van 

Garderen naar Uddel fietst, of andersom, kom je er vanzelf langs. Vanuit Garderen is het 

ongeveer vier kilometer en vanuit Uddel twee kilometer. Nog leuker is het om vanaf kasteel 

Staverden over de Uddelermeerweg langs de Staverdense Beek naar het Uddelermeer te rijden. 

 

Het Uddelermeer is een ovaalrond meer van ongeveer tweehonderd bij driehonderd meter. Het 

is een eigenaardig meer omdat het zich midden op de hoge zandgronden van de Veluwe 

bevindt, ver boven het eigenlijke grondwaterniveau. Het meer ligt vierentwintig meter boven 

zeeniveau en dat is voor een natuurlijke meer in Nederland erg hoog. Je zou verwachten dat 

het water hier onmiddellijk in de zandgrond zou wegzakken, maar blijkbaar gebeurt dat niet.  
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Vanuit de zuidkant van het meer ontspringt de Staverdense of Leuvenumse Beek. Dit is een 

van de laatste schone en natuurlijk kronkelende beken in Nederland.  

 

Het Uddelermeer is bijzonder omdat het niet alleen een van de grootste pingoruïnes van 

Nederland is, maar ook omdat het sediment op de bodem gebruikt wordt als een 

ononderbroken geologisch archief van het klimaat vanaf de laatste ijstijd tot heden.  

 

In extreem koude gebieden is de bovenlaag van de grond permanent bevroren. Dat noemt men 

permafrost. In permafrostgebieden komen veel pingo's voor. Een pingo is een heuvel met een 

kern van zuiver ijs die zich in de permafrost ontwikkelt wanneer grondwater onder druk langs 

een scheur van onderen de permafrost binnendringt en daar bevriest. Het bevroren 

grondwater vormt een ijslens die de grond erboven omhoog duwt waardoor er een heuvel 

ontstaat. Deze heuvel zal langzaam groter worden, omdat er steeds weer nieuw grondwater 

van onderen wordt aangevoerd en de ijslens aangroeit.  

   

Wanneer de ijskern doorgroeit, kan de grond erboven op een gegeven moment niet meer de 

hele ijslens bedekken. De heuvel barst open en doordat nu de zonnewarmte de heuvel kan 

binnendringen smelt de ijskern en glijdt de grond ervan af. Er ontstaat zo een centrale krater, 

waardoor de pingo op een vulkaan begint te lijken. Die afgegleden grond komt rond de heuvel 

terecht. Ook als de heuvel niet openbarst zal de permafrost bij een warmer klimaat op den 

duur smelten en dan van de ijskern afglijden. Wanneer daarna ook de ijskern smelt blijft er 

een gat in de grond achter dat zich meestal met water vult. Zo onstaat er een meertje met daar 

omheen een ringvormige wal van afgegleden materiaal. Zo'n meertje noemen we een 

pingoruïne. Later zal meestal de wal verdwijnen omdat het zand wegspoelt of verwaait en blijft 

alleen het meertje over. In het meertje bezinkt fijn organisch slib, dat veenslik of ook wel gyttja 

wordt genoemd en kan vervolgens veengroei optreden.  

 
  

 

Het Uddelermeer is dus een uitzonderlijk diepe pingoruïne van ruim zeventien meter. Dat 

betekent dat de pingo heel groot moet zijn geweest met een erg dikke ijslens. De pingo bij 

Uddel is ontstaan tijdens de laatste ijstijd, het Weichselien. Hij kon toen waarschijnlijk zo 

groot worden doordat er daar smeltwaterklei uit de ijstijd ervoor, het Saalien, in de bodem zit. 

Deze kleilaag voorkwam dat het grondwater in de ondergrond weg kon zakken toen de 

permafrost dikker werd. Het grondwater raakte opgesloten tussen de steeds dikker wordende 

permafrostlaag en de kleilaag en werd langs een scheur onder druk omhoog geperst, de 

permafrost in.  

 

De smeltwaterklei heeft niet alleen een extra grote pingo veroorzaakt, maar ook gezorgd voor 

een grondwaterstand die veel hoger is dan elders op de Veluwe. Er is sprake van een 
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schijngrondwaterstand: de kleilaag houdt het water vast waardoor de grondwaterstand vijf tot 

tien meter hoger staat dan in de directe omgeving. Dankzij de kleilaag kunnen er op de hoge 

zandgronden van de Veluwe  beken en meren voorkomen.  

 

Vanaf de Weichselien ijstijd is het Uddelermeer opgevuld met allerlei plantenmateriaal, zoals 

blad, zaden en stuifmeel, maar ook met wat klei en fijn zand dat door de wind het meer in is 

geblazen. Elk jaar kwam er weer een nieuw dun laagje bij en wat eenmaal op de bodem lag 

bleef daar onverstoord liggen. Sinds het ontstaan van het meer, zo'n dertienduizend jaar 

geleden, is er zo een pakket van ruim vijftien meter veenslik afgezet, oftewel gemiddeld iets 

meer dan een millimeter per jaar.  

   

Het stuifmeel in die laagjes laat zien wat voor planten er vroeger groeiden en vormt zo een 

uniek archief van de vegetatie en dus het klimaat over een periode van meer dan tienduizend 

jaar. De bovenste laag van de meerafzettingen is echter niet op een normale manier te 

bemonsteren, omdat die laag veel te waterig/drabbig is. Je zou daar alleen vloeibare monsters 

van kunnen nemen, maar dan zouden wel de laagjes vermengd raken. Door het slappe 

veenslik te bevriezen met vloeibare stikstof is het een aantal jaar geleden gelukt om 

onverstoorde bodemmonsters uit de bovenste laag te nemen.  

 

 

  

 

Uit de bovenste meters veenslik, die de laatste duizend jaar omvatten, komt interessante 

informatie naar voren. Zo blijkt dat in de lagen uit het midden van de zestiende eeuw de 

hoeveelheid hennepstuifmeel sterk toeneemt. Het hennepstuifmeel komt in de zeventiende 

eeuwse lagen (Gouden Eeuw) het meeste voor. Het stuifmeel is afkomstig van hennep die men 

toen in de buurt verbouwde en gebruikte om touw te maken voor de scheepvaart. In de lagen 

die dateren van na de Gouden Eeuw, toen het economisch veel slechter ging, neemt de 

hoeveelheid hennepstuifmeel weer af. Blijkbaar was er in die tijd niet zoveel touw meer nodig. 

Bron: geoplogievannederland.nl. 

 

Frederik van Eeden beschreef het idyllische watertje bij Uddel, maar een eeuw later is het 

Uddelermeer hard toe aan een schoonmaakbeurt.  

Het water is nog geen driehonderd meter lang en minder dan tweehonderd breed. Het wordt 

omzoomd door een brede rietkraag, akkerland en bos. Wie er op weg van Uddel naar Garderen 

toevalig langs komt, kijkt er nauwelijks van op en toch heeft vrijwel iedereen er wel eens van 

gehoord. Het Uddelermeer op de Veluwe heeft een grotere naam dan zijn omvang doet 

vermoeden. 

Toeristen kennen het hoogstgelegen meer van Nederland als het enige natuurlijke zwemwater 

in de wijde omgeving. Archeologen zijn er al jaren in geïnteresseerd vanwege de omvangrijke 

'huneschans' aan de oostelijke oever en vanwege het meer zelf, dat een interessante pingo-

ruïne is uit de laatste ijstijd. En in de Veluwse sagen speelt het Uddelermeer, met zijn 

schijnbaar onpeilbare diepte, precies die mysterieuze rol die diepe meren in volksverhalen 

schijnen te moeten vervullen. 
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Maar inmiddels is het Uddelermeer ook onderwerp van een beschaafde wetenschappelijke 

ruzie. Die stak eind 1998 de kop op vanwege het plan van Waterschap de Veluwe om het meer 

grondig schoon te maken. Vijftig jaar bemesting door omliggende boerderijen had het water 

ernstig vervuild met fosfaat en stiksof, waardoor er 's zomers veel algen groeien en er 

nauweliks meer te zwemmen valt. 

De schoonmaakoperatie, die tweeënhalf miljoen gulden gaat kosten, is op het laatste moment 

afgelast vanwege protesten van palynologen - onderzoekers van stuifmeelkorrels in historische 

grondlagen - en ook de stadsarcheoloog van de gemeente Apeldoorn. 

 

Volgens de wetenschappers zou de schoonmaak van het Uddelermeer een vrijwel uniek, 

onverstoord historisch archief vernietigen van stuifmeelpollen die in het slib van het meer zijn 

vastgelegd. Daarmee gaat de mogelijkheid verloren om precies na te gaan hoe de vegetatie op 

de Veluwe zich van jaar tot jaar heeft ontwikkeld. 'Het is een voor Nederland relatief grote 

vindplaats en een van de weinige die onverstoord zijn gebleven', zegt palynoloog Sjoerd 

Bohncke, wetenschappelijk medewerker van de faculteit Aardwetenschappen van de Vrije 

Universiteit Amsterdam. 

Vergelijkbare meren in Nederland zijn, omdat ze kleiner waren of minder diep, al geruime tijd 

geleden dichtgeslibd en verdroogd, waardoor de samenstelling van de bodem is veranderd. 

Soms is er zelfs veen in gewonnen waardoor ze voor wetenschappelijk onderzoek helemaal 

onbruikbaar zijn geworden. In het Uddelermeer is die schat vrijwel compleet bewaard 

gebleven. Bohncke: 'Als ze het slib eruit halen, hebben we er helemaal niets mee aan.' 

In doorsnede ziet het meer eruit als een kom waarvan het diepste punt zich zo'n zeventien 

meter onder de waterspiegel bevindt. Dat is de pingo-ruïne: een overblijfsel van een 

ondergrondse ijsberg die in de laatste ijstijd aangroeide en de bodem naar boven en opzij 

wegdrukte. Toen het ijs smolt, bleef een gat over, dat met regen- en smeltwater werd gevuld. 

Door het instuiven van zand en plantenresten heeft zich sinds het ontstaan van het meer op 

de bodem een steeds dikkere laag slib gevormd. Die laag is nu bijna vijftien meter diep. Het 

onderste materiaal is twaalfduizend jaar oud en de bovenste, gelei-achtige modderlaag is van 

deze eeuw. 

Volgens beleidsmedewerker Henk Rem van het Veluwse waterschap zou de huidige sliblaag 

tot acht meter moeten worden afgegraven om alle verontreiniging weg te krijgen. Tot aan die 

diepte wordt namelijk aan ijzer gebonden fosfaat teruggevonden. Misschien is afgraven tot 

aan zes meter nog net genoeg, maar minder heeft volgens hem zeker geen zin meer. 'Dan zou 
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nog steeds fosfaat terugspoelen in het water, terwijl we juist willen voorkomen dat dit weer 

voedselrijk wordt.' 

Door de bemesting van de laatste decenia is er namelijk niets meer over van het 'natuurlijke', 

schrale, zure en voedselarme Uddelermeer dat Frederik van Eeden rond de eeuwwisseling nog 

heeft beschreven, zegt Rem. De toen iele rietkraag is stevig aangegroeid. En de snoek - die 

helder water nodig heeft - is vrijwel verdwenen ten gunste van de brasem. 

Van die laatste vis moeten er nu zo'n twaalfduizend rondzwemmen, en het waterschap ziet 

die liefst allemaal afgevoerd naar de vismeelfabriek. Brasem eet de algeneters (zoöplankton) 

op, zodat het meer steeds troebeler wordt - waardoor er meer brasem komt, enzovoort. Rem 

denkt ook dat de vis de bovenste sliblagen flink omwoelt. Als dat klopt, heeft het materiaal 

vrijwel geen wetenschappelijke waarde meer. 

Maar palynoloog Bohncke gelooft niets van die theorie. Volgens hem komt geen vis dieper het 

slib in dan twee meter, en is alles daaronder een onaangeroerd geschiedenisboek. Met de 

modernste methoden wordt het misschien mogelijk om in het pakket slib 'jaarringen' vast te 

stellen, waardoor uiteindelijk het weer op de Veluwe kan worden gereconstrueerd, wat een 

bijdrage kan leveren aan klimaatonderzoek. 

'In de eerste zes meter slib zit de hele periode opgeslagen van deze eeuw tot aan achthonderd 

voor Christus', zegt hij. 'Dat is dus inclusief de Romeinse ijzertijd, de Middeleeuwen en de 

kleine ijstijd daarna.' Een nieuw, onafhankelijk onderzoek moet nu uitwijzen of de Uddeler 

sliblaag inderdaad die unieke archeologische waarde heeft. Mocht dat zo zijn, dan gaat het 

waterschap zich volgens Rem bezinnen op het schoonmaakplan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met enige tegenzin, dat wel. 'Het zou betekenen dat we het meer moeten opgeven als 

zwemwater en we het vanaf nu langzaam laten dichtgroeien.' Daarvoor, bedoelt hij, zijn 

waterschappen niet opgericht. Bron: wwwvolkskrant.nl. 

Restaurant Theehuis Uddelermeer is met het Uddelermeer, Blekermeer en de Hunneschans 
gelegen in een historisch interessant gebied.  

Het Uddelermeer is, als overblijfsel van de IJstijd, een merkwaardig fenomeen. Na de IJstijd 
ontdooiden grote stukken bevroren grond op enkele stukken na. Onder die enkele stukken 
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bevonden zich nog enorme ijsklompen in de bodem. Uit die ijsklompen zijn het Uddelermeer 
en het Blekemeer ontstaan en zijn dus restanten van de vorstheuvels uit de laatste IJstijd.  

Schapen wassen in het Uddelermeer was een eeuwenlange traditie. Ook landelijk is het 
Uddelermeer bekend. Menig schoolreisje ging vroeger naar het Uddelermeer waar men zich 
prima vermaakten. Vele badgasten namen een duik in het Uddelermeer of vertoefden op het 
strand. In de wintermaanden is het Uddelermeer bij voldoende vorst een uitgelezen plaats om 
heerlijk te schaatsen. Tegenwoordig grazen in het voorjaar en zomermaanden weer schapen 
rond de oevers van het Uddelermeer.  Het Uddelermeer is het hoogst gelegen natuurmeer in 
ons land. Naast het Uddelermeer ligt de Hunneschans. Deze is waarschijnlijk gebouwd als 
versterking in een tijd dat met name de Noormannen de Veluwe teisterden.   

Na het Trechterbekervolk werd de Veluwe bewoond door mensen die eveneens bekend zijn 
geworden om hun aardewerk, het Standvoetbekervolk. Akkerbouw en veeteelt waren de 
belangrijkste middelen van bestaan. In de zogenaamde late Steentijd, maar vooral in de 
Bronstijd, zo omstreeks achttienhonderd voor Christus drukten twee culturen een duidelijke 
stempel op het leven in  en rond Uddel. Het reeds eerder genoemde Standvoetbekervolk maar 
vooral het Klokbekervolk. In de graven van de Klokbekermensen werden de eerste metalen 
voorwerpen aangetroffen.  

Van die bewoning bleek zelfs een grafheuvel zich gedeeltelijk onder de aarden wal van de 
Hunneschans te bevinden. Deze grafheuvel is heden ten dagen nog duidelijk zichtbaar. Een 
wandeling op de Hunneschans, gelegen tegenover het Restaurant Theehuis Uddelermeer, is 
dan ook zeer de moeite waard. Diverse bronzen plaquette's bij het Uddelermeer en de 
Hunneschans vertellen over de geschiedenis.  

 
Uddelermeertjes  

De Hunenschans, ook wel Hunneschans of Hunnenschans genoemd, is een vroeg-
middeleeuwse ringwalburg aan het Uddelermeer op de Veluwe. Het ligt ten zuidwesten van 
het dorp Uddel en ten oosten van het Uddelermeer, in de gemeente Apeldoorn. 

De burcht is vermoedelijk een Saksische versterking geweest. De naam is net als bij 
hunebedden geen verwijzing naar Hunnen maar mogelijk naar "Hūnen" ofwel Saksen.  

Volgens legenden stond op deze plek de broodoven van de reus van Uddel. De god Donar 
verbrijzelde de oven met een mokerslag, waardoor de Hunenschans ontstond. 

De oudste burchten in Nederland hebben over het algemeen een ronde of ovale plattegrond. 
Hieruit blijkt hun herkomst met verdedigingswerken uit de oudheid. Ook de Hunenschans 
valt onder deze categorie. 
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De burcht bestaat uit een ovaal lichaam met een doorsnede tussen tachtig en honderdtien 
meter. Rondom ligt een hoge hoefijzervormige aarden wal en een gracht. De wal was voorzien 
van een dubbele palissade met een zandvulling die een soort weermuur moet hebben gevormd. 
De wal is nu nog vier meter hoog en ongeveer twintig meter breed. Het gedeelte zonder wal 
wordt afgesloten door het Uddelermeer, dat vroeger een veel hogere waterspiegel had. 

 

Veel burchten vinden hun oorsprong in het versterkte huis van rijke boeren. 

Er zijn verschillende archeologische opgravingen geweest. De eerste vond in 1872 plaats. 
Andere opgravingen zijn die van: 

• Jan Hendrik Holwerda aan het begin van de twintigste eeuw 

• J.G.N. Renaud in 1966 

• H.A. Heidinga in 1983 en 1984 

Volgens Holwerda, die ook opgravingen deed aan de Hunenborg in Volthe, moet de burcht 
rond het jaar 700 zijn aangelegd, en tot in de elfde eeuw in gebruik zijn geweest. Er zijn sporen 
van een tweede bewoning in de dertiende eeuw gevonden. 

Binnen de wal zijn sporen van enkele woningen gevonden en restanten uit de 
Klokbekercultuur, wat er op zou kunnen wijzen dat de oudste bewoning dateert van ongeveer 
2700 tot 2100 v.C. 
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Vrouwen van Putten 

 
Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog in 1945 bestond er in het Veluwse dorp Putten een 
groot vrouwenoverschot. Dat kwam omdat een deel van de mannelijke bevolking was 
weggevoerd naar Duitse concentratiekampen en nooit meer is teruggekomen. Ruim 
driehonderd weduwen hebben zich in die jaren zonder hulp van mannen of volwassen zoons 
moeten redden. Vaak dreven zij boerenbedrijfjes, die ze voor de oorlog met hun man hadden 
opgezet. Ze stonden alleen voor de opvoeding van ruim zeshonderd jonge kinderen. Maar 
weinig weduwen hertrouwden. Over Putten en wat daar gebeurd is in het laatste oorlogsjaar, 
is maar heel weinig geschreven. Over de weduwen helemaal niets. De Puttenaren hebben altijd 
afwijzend gestaan tegenover publicaties. Er waren vreselijke dingen gebeurd, die toch 
niemand kon begrijpen, dus daar kon je maar beter over zwijgen. Bevrijdingsdag wordt in 
Putten niet gevierd. Putten heeft z’n eigen dag, waarop sober herdacht wordt hoe op zondag 1 
oktober 1944 de inwoners het slachtoffer werden van de zwaarste represaillemaatregel die de 

Duitse bezetter in Nederland tegen een woongemeenschap trof. 

Het beeld de ‘Vrouw van Putten’, werd vervaardigd door de beeldhouwer Marie Andriessen, en 
de door Prof. Bijhouwer ontworpen herdenkingshof houden het verleden levendig. Het 
zandstenen beeld van de Puttense vrouw in klederdracht kijkt in de richting van de Oude 
Kerk, met in haar hand een zakdoek. De zeshonderd vakjes stellen de laatste rustplaats voor 
van hen die werden weggevoerd en nooit meer terugkeerden. Op de sokkel van het monument 
staat de tekst en de belofte die kracht geeft, die haar staande houdt en haar over de lege 

graven doet heenzien.  

 

Putten telt in september 1944 met de buurtschappen samen tienduizend inwoners. Er zijn 
aan de rand van de Veluwe nogal wat onderduikers, vooral uit Amsterdam. In de loop van de 
maand komen er ook evacués uit de omgeving van Arnhem. Die stad is op 16 september het 
doel geworden van een massale aanval van de geallieerden. Het verzet in en om Putten is geen 
zaak van de Puttenaren, maar van ‘import’ en onderduikers. De bevolking heeft tot nu toe 
weinig last gehad van de oorlog. Honger werd er niet geleden. Integendeel, er is genoeg om te 
verkopen aan de stedelingen uit het westen tegen behoorlijke prijzen. In september 1944 lijkt 
aan de oorlog een einde te komen. De geallieerden rukken snel van Normandië naar het 
noorden en oosten, staan begin september al in Brussel en een week later aan de Nederlandse 
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grens. Het gewapende verzet wordt op last van de regering in Londen gebundeld en door 

koningin Wilhelmina onder bevel van prins Bernhard gesteld.  

Uit angst voor revolutionaire toestanden na de bevrijding moeten de los opererende 
verzetsgroepen betrouwbare commandanten boven zich krijgen, die orders kunnen en willen 
uitvoeren. Het gaat met name om drie verzetskernen: de Raad van Verzet, de Knokploegen en 
de Ordedienst. Tussen de groepen onderling bestaan in sommige streken van het land 

politieke tegenstellingen.  

 

Men wantrouwt in veel gevallen elkaars bedoelingen na de bevrijding. De OD en KP 
wantrouwen de RVV omdat men de groep te links vindt. De RVV en KP kijken met argusogen 
naar de Ordedienst, die uit zou zijn op een ‘koninklijk bewind’. De Binnenlandse 
Strijdkrachten, zoals het gefuseerde verzet gaat heten, krijgt van hogerhand kader uit de 

Ordedienst aangewezen. De geallieerde legers kunnen hulp achter het front best gebruiken. 

Op 12 september krijgt het verzet bevel zich gereed te houden. Zondag 17 september moet het 
spoorwegpersoneel het werk neerleggen in verband met de luchtlandingen bij Arnhem en 
Nijmegen. Generaal Eisenhouwer vraagt het verzet op grote schaal sabotage te plegen achter 
het front; dat is dus onder meer op de Veluwe. De sabotage moet zich richten op het transport, 
op koeriers en op officieren. ‘Vanuit hinderlagen vijandelijke troepen neerschieten, met name 

koeriers en stafofficieren’. 

De in het kader van de Binnenlandse Strijdkrachten nieuw gevormde verzetsgroep Putten, 
deel uitmakend van gewest zes (Veluwe) krijgt net als de andere groepen order om de vijand 

te hinderen en zijn verbindingen te saboteren. 
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De groep bestaat uit zeven man: een aantal studenten, waaronder de verloofde van de dochter 
van de (ontslagen) burgemeester van Putten en twee Amsterdamse communisten. Als 
commandant krijgen ze de in verzetswerk onervaren jonge gereformeerde politieman Witvoet 
aangewezen. Tussen de groep en de nieuwe commandant botert het niet. Men ziet hem als 
een indringer en voelt zich onder curatele gesteld. Desondanks wordt besloten op zaterdag 30 
september een eerste verzetsdaad te plegen. Putten ligt aan de – in die tijd – belangrijke route 
Zwolle-Amersfoort. Van de weg werd veel gebruik gemaakt door Duitse koeriers. Met behulp 
van een Engelse parachutist, die zich na het debacle bij Arnhem bij de groep heeft aangesloten 
en goed met wapens kan omgaan, wordt een plan gemaakt om Duitse ordonnansen te doden. 
Als er die avond laat een Duitse auto aan komt rijden bij de Oldenaller brug, wordt die tot 
stoppen gebracht. De bedoeling is dat de inzittenden gedood worden. Dat mislukt omdat het 
machinepistool hapert. Er ontstaat een vuurgevecht waarbij een van de leden van de 
verzetsgroep dodelijk gewond raakt. Commandant Witvoet raakt in paniek en vlucht het bos 
langs de weg in om pas na de bevrijding weer op te duiken. Bij de Duitsers vallen twee 
gewonden, het zijn officieren. De ene zwaar, de andere licht gewond. De eerste ontsnapt, de 
tweede wordt door de resterende leden van de groep gevangen genomen. Twee andere 
inzittenden – korporaals – weten te ontsnappen. Zij melden de overval aan hun superieuren 
in Harderwijk. De reactie van de Wehrmacht laat niet lang op zich wachten. Overste Fullrede, 
de commandant van de divisie waartoe de officieren behoren, geeft onmiddellijk opdracht de 
straten rondom Putten af te zetten en naar de vermiste officier te zoeken. Hij waarschuwt de 
Befehlshaber der Wehrmacht Niederlande General der Flieger Christiansen in Hilversum. Die 
is des duivels. De Wehrmacht is toch al zenuwachtig gezien het verloop van de oorlog en heeft 
niet de minste behoefte aan speldenprikken achter het front. Christiansen schreeuwt: ‘Das 

ganze Nest muss angesteckt werden und die ganze Bande an die Wand gestellt’. 

Tussen zeven en acht uur die zondagmorgen is heel Putten omsingeld. De soldaten hebben 
de opdracht op vluchtenden te schieten. Dat zal zeven onschuldige slachtoffers opleveren. Net 
als andere zondagen gaan de mensen uit Putten op 1 oktober naar de kerk. Langzaam dringt 
iets door van razzia’s in de buurtschappen. De bewoners van de boerderijen in de omgeving 
van de plaats van de overval worden uit hun huizen gehaald en met personen die toevallig 

passeren naar het centrum van het dorp gebracht. 
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De nazi’s vormen met Nederlandse politieagenten patrouilles die erop uit trekken om de 
vermiste officieren te zoeken. De bewoners van de huizen die doorzocht worden, krijgen bevel 
zich naar de grote kerk te begeven. Kerkgangers die het centrum willen verlaten worden 
teruggestuurd. De mannen worden verzameld op een terrein tussen een grote schuur en de 
openbare school. De vrouwen en kinderen moeten naar de kerk. In het begin van de avond 
mogen ze naar huis. De vrouwen krijgen opdracht de volgende morgen met eten voor de 
mannen terug te komen. Zondagavond worden de mannen boven de zestig jaar vrijgelaten. De 
rest gaat naar de kerk. Maandagmorgen moeten de mannen tussen de achttien en vijftig naar 
het marktplein. De rest is vrij, net als de NSB-ers, zij die voor de Wehrmacht werken en de 
Duits-vriendelijken. Ambtenaren en politiefunctionarissen waren al ongemoeid gelaten. 
Zondagavond hadden de nazi’s beslist dat het dorp in brand zou gaan en de mannen tussen 
de achttien en vijftig naar een kamp afgevoerd zouden worden voor dwangarbeid, als de 
vermiste officier niet terug zou keren en de daders zich niet zouden melden. De laatsten 
zouden dan gedood worden. Hoewel een van de leden van de verzetsgroep bij de mannen op 
het marktplein is, meldt hij zich niet. (Hij overleeft het kamp niet). Ook de resterende leden 
van de groep besluiten zich niet te melden, ondanks dat een van de studenten er voor pleit 
om onschuldigen niet het slachtoffer te laten worden. Wel wordt de gewonde Duitse luitenant 
’s maandagsmorgens om tien uur bij een boer afgeleverd, met het verzoek hem naar de 
dichtstbijzijnde Duitse post te brengen. Dat gebeurt, maar het verandert niet in de plannen 

van de Duitsers. Misschien niet omdat de bevelvoerende Fullriede het niet te horen krijgt. 

 

Om twaalf uur krijgen de mannen te horen dat ze naar kamp Amersfoort gebracht zullen 
worden, dat het dorp platgebrand zal worden en om die reden binnen twee uur ontruimd moet 
zijn. De dominee vertaalt het oordeel. Op het station staat een trein gereed. Die brengt ruim 
zeshonderd man naar Amersfoort onder bewaking van Nederlandse SS-ers. In het dorp 
worden een honderdtal huizen verbrand, vooral in de arbeiderswijk. Huizen van 
gemeenteambtenaren, notabelen en politie blijven gespaard. In totaal zijn zeshonderdzestig 
mannen weggevoerd. Binnen enkele dagen worden achtenvijftig mannen uit Amersfoort naar 
huis teruggestuurd, vooral vaders van grote gezinnen. De laatste vrijgelaten mannen arriveren 
op donderdag 12 oktober. Zij brengen het gerucht mee dat de anderen naar een 
concentratiekamp in Duitsland worden gebracht. Dat gerucht is juist. Midden oktober gaan 
vijfhonderdnegenentachtig mannen uit Putten met een grote groep politieke gevangenen uit 
Amersfoort naar het kamp Neuengamme bij Hamburg. Dertien mannen springen tijdens de 
reis uit de trein, zodat uiteindelijk vijfhonderdzesenzeventig mannen het concentratiekamp in 
gaan. In het kamp worden de Puttenaren tewerkgesteld bij het graven van tankversperringen 
en moeten ander zwaar lichamelijk werk doen. Na de bevrijding blijkt dat slecht 
negenenveertig mannen het regiem overleefd hebben. Vijf van deze overlevenden overlijden 
snel na hun terugkeer. De sterfte onder de groep mannen uit Putten is relatief erg groot. Als 
belangrijke oorzaak daarvoor is het feit aangevoerd dat de mannen zich niet ‘drukten’ maar 
werkten tot ze erbij neer vielen. Bij de slechte voeding betekende deze houding een zekere 
dood.  Een strenge orthodoxe opvatting, waarin sprake is van berusting, de voorbeschikking, 
uitgedrukt in het ‘alles gaat zoals het moet gaan’, is de houding van de overlevenden en de 
vrouwen. Dat is een reden waarom de gebeurtenissen in Putten zo weinig bekend zijn 
geworden. Het tweede is dat in de jaren direct na de oorlog het klimaat niet aanwezig was om 
het amateuristische optreden van de verzetsgroep en de desertie van zijn commandant 
publiekelijk aan de orde te stellen. Toen eind 1945 de balans kon worden opgemaakt bleek 
dat vijfhonderdtweeënvijftig mannen de ramp niet hadden overleefd. Ze lieten 

driehonderdacht weduwen en zeshonderdzevenenzestig kinderen achter.   



122 

 

De opvang van oorlogsslachtoffers in het bevrijde Nederland is achteraf gezien beneden de 
maat geweest. Dit geldt met name voor de mensen die terugkeerden uit de 
concentratiekampen zoals de joden, maar ook politieke gevangenen. De ambtelijke instanties 
hadden het te druk met hun eigen problemen. De weduwen uit Putten zijn te vroeg weduwe 
geworden om te kunnen profiteren van welzijnsinstellingen. Zij hebben zich er zelf door heen 
moeten slaan. Geestelijke zorg verleende de kerk. En zelfs die lijkt het in de eerste naoorlogse 
jaren te hebben laten afweten. De gemeentelijke sociale dienst moest voor de materiele zaken 
zorgen. Pas in 1952 verklaarde de regering op de Puttense weduwen de wet van toepassing, 
die de zorg voor de slachtoffers van represailles regelde. De Stichting 40-45 werd belast met 
de uitvoering van deze wet buitengewoon pensioen oorlogsslachtoffers. De Puttense weduwen 
kregen op basis van deze wet een pensioen dat uitging van het inkomen van een man in 1947, 
als hij toen in leven zou zijn geweest. In de praktijk betekende dit dat een weduwe zonder 
kinderen veertien gulden in de week kreeg, een vrouw met een kind negentien gulden en 
vijfentwintig cent, een vrouw met twee kinderen drieëntwintig gulden en vijftig cent. De 

pensioenen zijn welvaartsvast en tussentijds nog aanmerkelijk verhoogd.  

 

De oud-verzetsstrijder Wim Lodeizen (Bob) vertegenwoordigde tot zijn dood in 1978 de 
Stichting 40-45 in Putten. Hij was een geboren Amsterdammer, tijdens de oorlog als lid van 
de groep van Gerrit van der Veen gearresteerd en via Vught naar Dachau overgebracht. Na de 
bevrijding ging Lodeizen in Putten wonen. In 1959 startte hij zijn werk daar, dat voornamelijk 
uit de zorg voor het materiele welzijn van de weduwen bestond, zoals de verdeling van de extra 
Wiedergutmachung, die de Duitse regering beschikbaar stelde; ook regelde hij het jaarlijkse 
dagje uit. In november 1945 trok een groepje Amsterdammers zich het lot aan van de wezen 

van Putten. Zij richtten dat jaar de Stichting Puttens Jeugd op.  

 

Hun doel was het verlenen van financiële hulp aan de kinderen van hen, die als gevolg van de 
Duitse terreurdaad op 1 oktober 1944 in Putten, hetzij terstond, hetzij later in gevangenschap, 
om het leven zijn gekomen. Het ging om bijna zevenhonderd kinderen, net geboren of heel 
jong, van wie de stichting de toekomst min of meer wilde veilig stellen. Het ging voornamelijk 
om de opleiding van de kinderen. Er kwam geld voor twee kleuterscholen, voor leermiddelen 
en voor muziek- en handwerklessen, terwijl ook beurzen voor studie aan universiteit en 
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reiskosten voor voortgezet onderwijs buiten Putten beschikbaar kwamen. De Stichting 
Puttens Jeugd is in november 1965 opgeheven. In die periode van negentien jaar is een half 
miljoen gulden ingezameld en besteed. Een van de effecten van het werk van de stichting was 
dat vrijwel elk kind muzieklessen wilde.  Zo nodig werden zelfs muziekinstrumenten 
aangeschaft. De bijna zevenhonderd halfwezen zijn opgegroeid en er, ironisch genoeg, beter 
op geworden dan ze zouden zijn geweest als er geen oorlog was uitgebroken en hun vaders 
niet waren weggevoerd. 
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Putten  
 

Al in een akte uit 855 wordt de naam Puthem vermeld als buurtschap of dorp. Vanaf de 
stichting van een kerk wordt Putten een kerspel. Hiermee behoort Putten tot de oudste 
kerspels op de Veluwe. Eeuwenlang omvat het een zeer groot gebied. Gedurende haar 
geschiedenis tot aan de huidige dag is de agrarische sector in Putten van overwegend belang 

gebleven.  

Vanaf het midden van de negentiende eeuw komt het toerisme op gang. Halverwege de 
twintigste eeuw neemt de kleinschalige (schone) industrie in betekenis toe. Putten kent een 
rijk verenigingsleven, zowel op kerkelijk, sportief, sociaal en cultureel gebied. De inzet van de 

vele vrijwilligers is hierbij bijzonder belangrijk. 

Putten is een oud dorp, gelegen in het kustgebied van de vroegere Zuiderzee (of het nóg 

vroegere Flevomeer). Het is één van de, vanuit agrarisch oogpunt bezien, beste plekjes van de 

Veluwe.  

 

 

De oudste akte waarin de naam Putten wordt genoemd, is de akte van Folckerus uit 855 
waarin hij goederen overdraagt aan het klooster van Werden. In deze akte wordt Putten 
genoemd 'in vico qui dicteur Puthem', dus als vicus (buurtschap of dorp), een plaats waartoe 
zowel omvangrijke agrarische complexen als bossen behoren. Vanaf de stichting van een kerk 
in Putten in het begin van de tiende eeuw wordt deze buurtschap het centrum van het complex 
van buurtschappen die samen het kerkdorp (kerspel) Putten vormen. Putten behoort zo tot 

de oudste kerspels op de Veluwe en heeft enkele eeuwen lang een zeer groot gebied omvat.  

 

Gemeentehuis  

Naast het gebied van de huidige gemeente Putten hebben ook delen van het grondgebied van 
Nijkerk, Voorthuizen en de zeewaarts gelegen ontginningen er deel van uitgemaakt. Later zijn 

Nijkerk (1416) en Voorthuizen van het kerspel Putten losgemaakt.  
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Van de zeewaarts gelegen ontginningen is in de loop der eeuwen, als gevolg van bodemdaling 
door ontwatering voor de landbouw, tijdens stormvloeden veel verloren gegaan. Sinds de 

dijkaanleg in de latere Middeleeuwen (vanaf 1356) is de kustlijn enigszins gefixeerd.   

Putten is een gezellig dorp op de Veluwe met een eeuwenlange geschiedenis. Talrijke 
monumenten, boerderijen en straatnamen herinneren in het hedendaagse Putten aan de rijke 

historie. Putten wordt omringd door heide, bossen, randmeren en polders.  

 

 

Door zijn centrale ligging en de afwisseling van landschappen is Putten een geliefde 

toeristenplaats. De natuurgebieden Speulder- en Sprielderbos, Putterbos, Delta Schuitenbeek 

en het Nationaal Landschap Arkemheen-Eemland bieden een afwisselend decor waarin je 

urenlang kunt fietsen en wandelen. 
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Van Eeghenlaan 

Naast bos en heide op de hogere delen van de gemeente bestaat Putten vooral uit agrarisch 
gebied. De meeste Puttense boerderijen behoren gedurende het Ancien Régime tot het 
goederenbezit van drie kloosters: Elten, Werden en de Abdinckhof te Paderborn. Het bezit van 
Werden is in 1559 aan de Abdinckhof overgedragen waardoor de Abdinckhof verreweg de 
grootste grondeigenaar werd in het Puttense en Nijkerkse gebied. Dit omvangrijke complex is 
tot de secularisatie van deze goederen in 1803 namens de Abdinckhof bestuurd door een 
rentmeester, de kellenaar (vanaf  de zestiende eeuw uitsluitend paters van de Abdinckhof), 
gevestigd op een 'hof', de Kelnarij (vroeger gelegen aan de huidige Brinkstraat).  

Tot 1530 vormen Putten en Nijkerk één scholtampt. Dan wordt het gesplitst in de nieuwe 
scholtampten Nijkerk en Putten. Het nadien bestaande scholtampt Putten is later, na de 
veranderingen in de bestuurlijke organisatie van de Bataafse Republiek, het Koninkrijk 
Holland, het Franse keizerrijk en het Koninkrijk der Nederlanden, gecontinueerd als gemeente 
Putten.  

In Putten wordt ieder jaar in oktober stilgestaan bij een traumatische gebeurtenis uit het 
verleden. In 1944 hield de Duitse bezetter in het kleine Veluwse dorp een razzia, waarbij 
vrijwel de gehele mannelijke beroepsbevolking werd afgevoerd. Maar liefst 
zeshonderdeenenzestig mannen werden op transport gezet naar concentratiekampen. Van 
hen keerden er slechts achtenveertig terug. 

Het beeld ‘De vrouw van Putten’ spreekt boekdelen. Een vrouw alleen die met een zakdoek in 
haar hand kijkt naar de Oude Kerk, de plek vanwaar de mannen werden weggevoerd.  

Ieder jaar op 2 oktober wordt de razzia van Putten herdacht. Winkels sluiten dan eerder en in 
het centrum is een indrukwekkend soort stilte te voelen. Voor ‘De  Vrouw van Putten’ is een 
groot perk te zien waarbij zeshonderdzestig vierkanten de weggevoerde mannen uitbeelden. 
Bij het monument worden tijdens de herdenking kransen gelegd en de honderden aanwezigen 
zingen gezamenlijk psalm 84. Dat lied zongen de weggevoerde mannen ook voor ze op 
transport werden gesteld.  

De Duitsers besloten een razzia te houden in het dorp nadat in de nacht van 30 september 
op 1 oktober 1944 leden van het Puttense verzet een aanslag pleegden bij de Oldenallerbrug 
tussen Putten en Nijkerk. Een auto van de Duitse Wehrmacht werd beschoten en een Duitse 
officier en een van de verzetsleden kwam om het leven. Twee Duitse korporaals wisten te 
ontvluchten en een zwaargewonde officier vluchtte naar een boerderij. Vanuit die boerderij 
contacteerde hij de hulptroepen. 

 



127 

 

De Duitsers besloten dat de verzetsactie gewroken moest worden. Generaal Friedrich 
Christiansen liet het hele dorp omsingelen en zorgde er voor dat de mannen van de vrouwen 
werden gescheiden. Vervolgens werden ruim honderd woningen in brand gestoken. Zes 
mannen en een jonge vrouw werden rond die tijd neergeschoten. 

Zeshonderdeenenzestig mannen worden op transport gesteld naar Kamp Amersfoort. Hier 
worden negenenvijftig mannen vrijgelaten. De overige mannen worden naar 
concentratiekampen als Bergen-Belsen, Beendorf en Ladelund gebracht. Dertien mannen 
weten tijdens het transport naar deze kampen te ontkomen. Ze springen uit de trein. 

Vlakbij het monument ter nagedachtenis aan de razzia is en herdenkingscentrum te vinden. 
De Puttense stichting Oktober 44 onderhoudt dit centrum. Op de website van deze stichting 
is veel documentatie te vinden over de Puttense razzia.  

 

Bij de Oude Kerk van Putten is een gedenkteken te vinden met het opschrift ‘van hier werden 
zij weggevoerd’. Koningin Juliana onthulde dit monument op 2 oktober 1947. 

Naast bos en heide op de hogere delen van de gemeente bestaat Putten vooral uit agrarisch 
gebied. De meeste Puttense boerderijen behoren gedurende het Ancien Régime tot het 
goederenbezit van drie kloosters: Elten, Werden en de Abdinckhof te Paderborn. Het bezit van 
Werden is in 1559 aan de Abdinckhof overgedragen waardoor de Abdinckhof verreweg de 
grootste grondeigenaar werd in het Puttense en Nijkerkse gebied. Dit omvangrijke complex is 
tot de secularisatie van deze goederen in 1803 namens de Abdinckhof bestuurd door een 
rentmeester, de kellenaar (vanaf  de 16e eeuw uitsluitend paters van de Abdinckhof), gevestigd 
op een 'hof', de Kelnarij (vroeger gelegen aan de huidige Brinkstraat).  

Vlakbij Putten ligt het recreatiestrand Horst, waar een fraaie jachthaven plaats biedt aan 
honderden schepen. Daarnaast is een uitgebreid toeristisch fietspadennet door alle 
buurtschappen. Strand Horst is een surflocatie in Nederland, aan de Gelderse kant van het 
Wolderwijd, ter hoogte van het dorp Horst (gemeente Ermelo). In de zomermaanden wordt 
Strand Horst gefrequenteerd door dagrecreanten. Het strand wordt beheerd en geëxploiteerd 
door RGV. Sinds 2009 is Horst-Noord toegekend als officiële kitesurfzone. Op Horst-Zuid is 
een Pitch and putt-golfbaan. 
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Parkhotel, nu Hof van Putten 

 

 

 

 

De Reformatie heeft zich in Putten pas laat voltrokken. Tot aan het eind van de  zestiende 
eeuw bleef de Pancratiuskerk rooms-katholiek en tot 1608 bleef de pastoor van Putten op zijn 
post als zieleherder. Daarna vond een bijna volledige reformatie plaats. Door de aanwezigheid 
van de Abdinckhofse pater(s) op de Kelnarij kon de rooms-katholieke zielzorg in beperkte mate 
worden voortgezet, zodat naast het grote protestantse deel van de Puttense bevolking altijd 
een kleine rooms-katholieke gemeenschap is blijven bestaan. Bron: wwwputten.nl. 
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Aan de Engersteeg bij Putten heeft de Papiermolen van het Huis Vanenburg gestaan. De molen 
is in 1661 of kort daarna aan de Schoonderbeek op het landgoed Vanenburg gebouwd. In 
1871 werd de papierproductie beëindigd en in 1874 werd de molen voor afbraak verkocht. Er 
bleef een watervalletje maar ook deze is na 1918 afgebroken. Ook werd de beekloop verlegd 
en naast en parallel aan de Engersteeg gebracht.  

 
 
Kasteel De Vanenburg 
 
Er zijn echter nog altijd muurresten van de waterval in de oude beekloop te zien. Het Puttens 
Historisch Genootschap heeft het plan om de oorspronkelijke waterval te herstellen. Daarbij 
wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de originele aanwezige stenen. Om de waterval te 
laten functioneren moet ook de oorspronkelijke beekloop worden hersteld. Het genootschap 
hoopt dat de werkzaamheden nog dit voorjaar beginnen. 

Kasteel De Vanenburg is een negentiende eeuwse buitenplaats in Putten.  De naam 
Vanenburg, of in die tijd Vaenborch, wordt voor het eerst genoemd in 1389 toen het als 
bezitting van de abdij Abdinghof te Paderborn aan Wolf van Putten te leen werd gegeven. De 
meeste informatie uit de vroege Middeleeuwen die van het kasteel beschikbaar is, is afkomstig 
uit de archieven van drie kloosters, namelijk: het klooster te Werden, het Sint-Vitusklooster 
te Elten en Abdinghof te Paderborn. De kloosters ontvingen van grootgrondbezitters stukken 
land als geschenk. Omdat de afstand tussen de kloosters en de cadeaugegeven stukken grond 
zo groot was, werd het dagelijks beheer van de landerijen overgedragen aan de bewoner van 
de belangrijkste boerderij van de goederen. In 1559 kocht het klooster in Paderborn de 
landerijen in Putten van het klooster in Werden erbij. Tot deze goederen behoorde ook het "gut 
tho Nulde", wat later de Vanenburg zou worden. Nadat het landgoed in de tijd daarop 
verschillende malen is verhuurd en doorverkocht, was het in 1622 compleet in handen van 
Jan van Angeren. Na zijn dood werd het landgoed verdeeld onder zijn kinderen, en uit een van 
de documenten uit die tijd is vastgesteld dat er een huis op het landgoed stond. Dit huis zou 
niet op dezelfde plaats hebben gestaan als het huidige huis van de Vanenburg staat, maar 
volgens de overlevering "een kwart uur gaans westelijk van de nieuwe". Over dit huis is verder 
niets met zekerheid bekend. In 1637 werd het landgoed verkocht aan Peter van Appeltoorn 
waarna het na zijn dood in het openbaar werd geveild. De hoogste bieder was Hendrick van 
Essen die het landgoed kocht. In 1664 gaven Hendrik van Essen en zijn tweede echtgenote 
Geertruid Margarethe van Varick de Amsterdamse architect Philips Vingboons opdracht een 
landhuis te ontwerpen op het landgoed Vanenburg. Dit huis was zoals Vingboons schreef 'soo 
sterck gebouwt van dicke Muuren, swaer van balcken en andersints, als een sterck Landt-
huys soude kunnen gemaeckt worden'. Het wapen van de opdrachtgevers met het jaartal 1665 
werd boven de ingang geplaatst. Deze steen met het alliantiewapen van Van Essen-Van Varick 
bevindt zich nu in het fronton van het huidige landhuis. De vorm die hij aan het gebouw gaf, 
is nog steeds de basis van het huidige Kasteel De Vanenburg. 

1645 - 1868 : De oorspronkelijke functie 

Van 1389 tot 1645 had het landgoed een agrarische functie. Hendrick van Essen, die het 
nieuwe huis liet bouwen, gaf het meer het karakter van een buitenplaats, met behoud van die 
agrarische functie. Zijn nabestaanden hielden het tot aan het eind van de achttiende eeuw in 
stand. Het is moeilijk om achteraf een goede scheiding aan te brengen tussen de economische 
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en de recreatieve functie van de Vanenburg in deze periode. Het kasteel was enerzijds een 
plaats waar ‘de heeren’ zich even konden ‘vermeyen’, zich konden ontspannen in een 
natuurrijke omgeving. Anderzijds leek de buitenplaats toch ook heel veel op een agrarisch 
bedrijf. In 1745 huwde Philips Hendrik van Goltstein met de erfgename Judith Margareta van 
Essen. Hun zoon jonkheer Evert Jan Benjamin van Goltstein was zeer Oranjegezind en raakte 
het landgoed kwijt in de patriottentijd. In 1820 kocht de zoon van Evert, de zojuist baron 
geworden Hendrik Rudolph Willem van Goltstein van Oldenaller (1790-1868), het landgoed 
terug. Inmiddels was het huis van bouwmeester Vingboons verdwenen, misschien omstreeks 
1795 in brand gestoken door de Patriotten of later afgebroken, dat is niet zeker. 

 
 
Voorterrein van De Vanenburg na 1924 

1868 - 1931 : Een nieuwe buitenplaats 

Na het overlijden van Hendrik in 1868 werden zijn dochter Anna Frederika Everdine (1829-
1917) en haar man, Frederik Willem Jacob van Aylva baron van Pallandt (1826-1906), 
eigenaar van de Vanenburg. Zij gaven opdracht een nieuw huis te ontwerpen en te bouwen. 
Mogelijk inspireerden twee villa’s die in 1860 aan het Willemspark in Den Haag werden 
gebouwd, de tekenaar. De basis van het kasteel bleef met de nieuwbouw intact; de nog 
bestaande bijgebouwen werden afgebroken en vervangen. De steen met het wapen van Van 
Essen-Van Varick werd teruggevonden in de gracht van het nabijgelegen kasteel Oldenaller 
en in het fronton geplaatst. 

1931 - heden 

De twintigste eeuw is voor de Vanenburg uiterst bewogen geweest. Na de dood van de 
kinderloos gebleven Anna Frederika in 1917 verbrast haar neef Hugo ‘Joep’ baron van 
Pallandt de gehele erfenis en wordt de Vanenburg in 1931 geveild. Sindsdien is het huis niet 
meer particulier bewoond geweest. Het kasteel was in gebruik als vakantiekolonie, als 
gevangenkamp voor joden tijdens de bezetting, en als opleidingsschool Bescherming 
Burgerbevolking van de overheid. Door verval en moderniseringen dreigde het complex zelfs 
verloren te gaan. In 1996 nam de Vanenburg Group haar intrek in het pand, en bracht het 
kasteel terug in zijn oorspronkelijke staat. Tegenwoordig wordt het landgoed gebruikt als 
congres-, vergader- en hotelaccommodatie. 
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Sprengen en beken 

Een spreng, sprang of sprengebeek is een door mensen gegraven of verlegde beek met zodanige 
gegraven bronnen dat er onder druk staand grondwater aan de oppervlakte wordt gebracht. 
Op de Veluwe heeft het woord spreng een bijzondere betekenis, spreng wordt hier gebruikt 
voor een gegraven bron of sprengkop. Een sprengebeek is dan ook een gegraven beek en deze 
werden met name gebruikt voor de aandrijving van watermolens, voor het maken van papier 
en/of voor water voor de wasserijen. 

Sprengen worden gemaakt door een gat te graven in de helling van een heuvel tot de 
grondwaterspiegel bereikt is op een plek waar voldoende waterdruk is. Uit deze sprengkop 
stroomt dan het bronwater eerst naar de oppervlakte en vervolgens door een kanalenstelsel 
naar de gewenste plek. Soms worden sprengebeken gevormd uit een complex van meerdere 
sprengkoppen, zoals de koppelsprengen en de heerdersprengen. 

Sprengen kunnen water voeren afkomstig uit verschillende aardlagen. Er zijn daarom zowel 
sprengen met troebel ijzerrijk rood water (rodolm) en sprengen met helder water. Merkwaardig 
is, dat veel sprengebeken rood water voeren, terwijl de bijbehorende (dieper uitgegraven) 
sprengekop geheel helder water voert. De afvoer van zo'n beek hangt voornamelijk af van de 
druk van het diepe grondwater en is daardoor tamelijk constant. 

 
 
De Loenense Molenbeek en de Stroobroekse Beek kruisen elkaar nabij Loenen via een houten 
aquaduct; dit aquaduct is inmiddels vervangen door een betonnen exemplaar. 

Soms werden de stroompjes kunstmatig 'opgeleid' ten opzichte van de bodem van een dal. 
Door zo veel mogelijk de hoogtelijnen te volgen en dus de zijkant van de dalen te zoeken blijft 
op de plaats van de watermolen zo veel mogelijk verval over. Dit werd zowel met aangelegde 
als natuurlijke beken gedaan. Van een aantal sprengebeken wordt aangenomen dat ze van 
oorsprong natuurlijk waren, zoals de Renkumse beek, veel andere zijn volledig mensenwerk. 
Het 'op hoogte houden' van een spreng kan ertoe leiden dat er een 'ongelijkvloerse kruising' 
met een andere waterloop nodig is. Zo zijn er een aantal aquaducten op de Veluwe, zoals de 
kruising van de Loenense Molenbeek en de Stroobroekse Beek bij Loenen en een bij kasteel 
De Cannenburgh bij Vaassen. 

Op de Veluwe vindt men enkele watervallen in de Vrijenberger Spreng. Het Trekvogelpad doet 
zowel de grote als de kleine waterval aan. 

Veel sprengen zijn met de komst van de mechanisering overbodig geraakt en verwaarloosd; 
omdat ze echter een unieke biotoop vormen met een buitengewoon goede waterkwaliteit 
worden veel sprengen tegenwoordig gerestaureerd en onderhouden. Op de Veluwe is hiervoor 
de Stichting tot Behoud van de Veluwse Sprengen en Beken actief. 
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Aan de voet van de duinen aan de Noordzeekust zijn enigszins vergelijkbare gegraven 
waterlopen: duinrellen. Hier kan kwelwater uit de duinen afstromen naar het lager gelegen 
land (vaak een polder). 

Levada's zijn ook een soort spreng, ze zijn door mensen aangelegd om regenwater uit 
natuurlijke reservoirs naar drogere gebieden te leiden. Dit werd op Portugese eilanden als 
Madeira veel gedaan met het oog op irrigatie ten behoeve van de landbouw. 

Bijzondere en typerende planten van sprengebeken zijn met name paarbladig goudveil en het 
mijtertje, een opvallend gekleurd paddenstoeltje. 

 

De beek bij Staverden – foto: Geldersch Landschap en Geldersche Kastelen 

Op de Veluwe neemt de Hierdense Beek, waarvan de bovenloop afhankelijk van de plaats 
Staverdense of Leuvenumse Beek heet, een aparte plaats in. Deze beek ontspringt in de grote 
agrarische enclave Garderen, Uddel, Elspeet, Speuld. Deze enclave is te beschouwen als een 
dal geflankeerd door stuwwallen. De grootste is de stuwwal van de Oostelijke Veluwe. Aan de 
westzijde ligt de stuwwal van Garderen en aan de noordzijde de kleinere stuwwal van 
Stakenberg. De beek mondt in de buurt van Hierden in het randmeer uit. 

De beek wordt deels gevoed door regenwater en deels door kwelwater en is dichter bij het 
randmeer een typische laaglandbeek, deels vergraven ten behoeve van watermolens. De totale 
lengte van de hoofdloop (bovenloop èn benedenloop) van de Hierdense Beek bedraagt 
omstreeks zeventien kilometer, waarvan twaalf kilometer bovenstrooms van de rijksweg A28. 
Het verval is ongeveer zevenentwintig meter. Bovenstrooms van Leuvenum monden negentien 
zijbeken uit in de hoofdbeek. Het Zilverbeekje bij Hulshorst is een van oorsprong zelfstandige 
sprengenbeek. 

Al omstreeks 1300 is een korenmolen op Staverden gesticht waarvoor de beek is vergraven. 
Er was toen een Hof te Staverden. Later werden papiermolens stroomafwaarts gerealiseerd. 
In 1368 werd de Leuvenumse Beek verpacht en vergraven om er molens bij te zetten. In 1525 
kreeg de eigenaar toestemming om het Uddelermeer af te tappen voor extra water. In 1730 
kwamen er in de omgeving van de Essenburgh ook papiermolens. In 1736 waren er in de 
omgeving van Staverden drie molens en verder stroomafwaarts nog eens zes. 
De eerste papiermolen werd gebouwd in de jaren 1660. Het betrof de Wasmolen op de 
Koudebeek. Deze zijtak wordt door meerdere beekjes gevoed en mondt nabij huis Leuvenum 
in de Leuvense Beek uit. In 1692 volgde de eerste van de beide Zandmolens. De molen bij het 
Gellegat is vóór 1702 omgebouwd tot papiermolen. Een sterke groei vond plaats in de jaren 
dertig van de achttiende eeuw. Toen werden de tweede Zandmolen, de beide Ottermolens bij 
de Essenburgh, de dubbele molen bij het Heiligenhuis en de Hessenmolen gebouwd. Nadien 
begon het aantal molens al snel terug te lopen. Als eerste verdween omstreeks 1743 de molen 
bij het Gellegat, terwijl de laatste molens in de jaren zestig van de negentiende eeuw werden 
stilgelegd. De spreng aan de voet van de Stakenberg zal dateren uit de periode waarin de 
papiermolens werden gebouwd: ca. 1660-ca. 1740. 
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Het Zilverbeekje bij Hulshorst was oorspronkelijk een kleine sprengenbeek die, misschien 
omstreeks 1813, is gegraven om de vijvers van het huis Hulshorst van water te voorzien. Toen 
de rijksweg A28 werd aangelegd kwam deze precies op de spreng en sprengkop te liggen. 
Rijkswaterstaat heeft aan de oostzijde tegen de rijksweg aan een nieuwe sprengkop gegraven. 
Het water wordt nu onder de snelweg door naar het landgoed Hulshorst gevoerd. De spreng 
ligt niet aan de voet van een stuwwal en is weinig productief. Daarom is een verbinding 
gemaakt tussen de Hierdense Beek en de Zilverbeek. Deze verbinding ligt tussen de rijksweg 
en de spoorlijn. Een deel van het water van de Hierdense Beek wordt op deze wijze gebruikt 
om de vijvers van Hulshorst te voeden. 

 

De Staverdense Beek ontspringt bovenstrooms van het Uddelermeer en wordt daar gevoed 
door kwelbeekjes met ondiep grondwater van vooral de oostelijke stuwwal. Het Uddelermeer 
is een op zich staand meer gevoed door grondwater. De Staverdense Beek heeft geen 
verbinding met dit meer op een gegraven verbindingsslootje na, waarin alleen na hevige 
regenval water stroomt. 

De beek stroomt langs kasteel Staverden. Iets westelijk van kasteel Staverden bevindt zich 
een niet meer functionerende watermolen. Daar is ook het Bezoekerscentrum-
landschapswinkel Staverden van het Geldersch Landschap. De molen staat aan een gegraven 
beek, de Molenbeek, die bovenstrooms van de Staverdense Beek aftakt en na de molen ook 
weer in deze beek uitkomt. De opgeleide Molenbeek ligt (stroomafwaarts gezien) op de hogere 
dalrand rechts van de beek. De molen ligt links van de beek. Net boven het kasteel wordt de 
Molenbeek dwars door het dal, over de lager gelegen Staverdense Beek heen, naar de molen 
gevoerd: een van de weinige voorbeelden van een dalkruising. De waterpartijen van kasteel 
Staverden worden eveneens gevoed door deze opgeleide beek. 

 

Verder stroomafwaarts even voorbij hotel Het Roode Koper heeft één van de Zandmolens 
gestaan. De plaats wordt aangegeven door een informatiebord. Het witte huisje met op de 
gevelbalk de naam ‘DE ZANDMOLEN’ is de enig overgebleven getuige van de oude watermolen. 
De molenbeek is gegraven en recht. Ook de waterval is verdwenen en vervangen door een 
vistrap. De beek zelf, die inmiddels Leuvenumse Beek heet, stroomt meer oostelijk. Waar de 
beek, die dan Hierdense Beek genoemd wordt, achtereenvolgens de A28 en de spoorlijn 
Amersfoort-Zwolle kruist, is tussen de weg en de spoorlijn de aansluiting van het Zilverbeekje 
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op de beek goed te zien vanaf de weg naar het viaduct over de A28. Het Zilverbeekje voedt de 
vijvers van Hulshorst en komt daarna weer uit in de Hierdense Beek. Een waterval bij het 
oude station Hulshorst geeft de voormalige molenplaats van de Hessenmolen aan. De 
Hierdense Beek stroomt langs kasteel Essenburgh naar het Veluwemeer. Even ten 
noordoosten van het kasteel ligt de boerderij ‘De Ottermolen’ die herinnert aan de 
Ottermolens. 

Het oorspronkelijke natuurlijke karakter van de Staverdense Beek is over een grote lengte – 
van een paar kilometer stroomopwaarts van Staverden tot Het Roode Koper – te herkennen 
aan het kronkelende dalletje met steile kantjes. Die kronkels zijn ontstaan in de tijd voordat 
de beekloop gereguleerd werd, vanaf bijna een millenium geleden, toen de beek nog vrij kon 
meanderen. 

 

Hierdense beek 

Het beekdal is nogal drassig. Voorzover het ligt in het landgoed Staverden wordt het beheerd 
door Het Geldersch Landschap. Een aangepast hooibeheer zorgt ervoor dat zich in de natte 
beekdalgraslanden een rijke (en ook kleurrijke) flora heeft kunnen handhaven of herstellen. 
Kleur in deze graslanden brengen in het voorjaar pinksterbloemen, dotters en echte 
koekoeksbloemen. In broekbosjes komt het verspreidbladige goudveil voor, een op de Veluwe 
veel zeldzamer zusje van het uit verscheidene sprengen bekende paarbladig goudveil. 

Voorbij ‘Het Roode Koper’ is er geen sprake meer van een slingerend beekdalletje. Hoge 
stuifzandheuvels begrenzen vooral aan de westkant de beek. De vraag hoe het komt dat de 
beek ooit zijn weg heeft kunnen vinden door het stuivende zand is eenvoudig te verklaren. De 
beek is ontstaan na de laatste ijstijd, en was er misschien al eerder. De zandverstuivingen 
dateren uit de Middeleeuwen, vooral als gevolg van te intensief gebruik van de heidegronden. 
De belanghebbenden bij de beek, vooral de molenaars dus, zullen zich heel wat inspanning 
hebben moeten getroosten om de beek te vrijwaren voor het stuivende zand. In het 
Leuvenumse Bos zijn mooie wandelingen te maken waarbij regelmatig de beek te zien is. Soms 
gaat de wandeling parallel aan de beek, soms kruist de wandeling de beek over houten 
bruggetjes. Bij droog weer bevat de beek weinig water. Maar na zware regenval kunnen 
tientallen hectares bos tussen Leuvenum en Hulshorst blank staan. 
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De intensieve veehouderij breidde zich rond Uddel en Elspeet sterk uit. De ondoorlatende 
bodem van het dal tussen de stuwwallen maakte dat dit kwalijke gevolgen had voor de flora 
en fauna van de beek en de aangrenzende natte graslanden. Toenemende verrijking en 
vervuiling van het aan de oppervlakte afstromende regen- en grondwater bedreigden de aan 
betrekkelijk voedselarme biotopen gebonden levensgemeenschappen. 

Intussen is er veel gedaan om de kwaliteit van het beekwater te verbeteren. De bouw van de 
kalvergiervoorzuivering, aangescherpte mestwetgeving, bewustere agrarische bedrijfsvoering 
en beriolering van het gebied hebben hieraan bijgedragen. De verbeterde kwaliteit van het 
beekwater komt ook de visfauna van de beek ten goede, o.a. het bermpje, kleine 
modderkruiper en de rivierdonderpad zijn vrij talrijk en enkele jaren terug is de beekprik 
(her)ontdekt, nadat hij vele decennia niet meer was waargenomen. 
De laatste jaren is er veel ten goede veranderd. Zo legde men de beek bij Leuvenum weer in 
zijn oude loop en werden veel natte graslanden weer in ere hersteld. 

 

Roodborstje  

Er wordt gewerkt aan plannen om tussen Hierden en Hulshorst, de benedenloop van de 
Hierdense Beek, de functie natuur en ecologische verbinding te versterken. Dit is de 
zogenoemde ‘Hierdense Poort’. Het doel is de Veluwe met het Veluwemeer te verbinden door 
een grotendeels agrarisch gebied met redelijk open structuur waarin boskernen, houtwallen, 
nieuwe natuurterreinen en agrarisch natuurbeheer een plaats moeten krijgen of behouden. 
Daarnaast zal er ook plaats zijn voor agrarische exploitatie en recreatief (mede)gebruik. 

Relatief nieuw zijn de wensen ontstaan vanuit de Kader Richtlijn Water (KRW) om de 
ecologische en waterhuishoudkundige kwaliteiten van de beek te versterken. Sinds 
2008/2009 ligt de Hierdense Beek weer op de tekentafel. Het Waterschap Veluwe (thans Vallei 
en Veluwe) en Natuurmonumenten wilde diverse natuurherstelmaatregelen uitvoeren in de 
natuurterreinen Bloemkampen en Dal Leuvenumse Beek en ook in de Hierdense Beek zelf. 
Het Waterschap richt zich daarbij vooral op de beek terwijl Natuurmonumenten zich meer 
richt op de aan de beek grenzende natuurterreinen. De toekomstige maatregelen zijn primair 
gericht op verdrogingbestrijding van de natuurterreinen in vooral de benedenloop van de beek 
en op verbetering van de ecologische situatie van de Hierdense Beek volgens de KRW. 
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Inmiddels is er ook een ecoduct over de A28 aangelegd (2012) die het mogelijk moet maken 
dat edelherten en andere zoogdieren (exclusief wilde zwijnen) de autosnelweg kunnen 
oversteken. Enkele duikers moeten het mogelijk maken dat amfibieën en kleine zoogdieren 
kunnen migreren tussen de Veluwe en het randmeergebied. 
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Kasteel de Cannenburgh 

Kasteel De Cannenburgh is een zestiende eeuws kasteel in Vaassen in de provincie 
Gelderland. 

Het kasteel is gebouwd op de restanten van een eerder kasteel, waarvan de vroegste 
vermelding uit 1365 stamt. Sporen van dit vroegere versterkte huis zijn nog te zien in de kelder 
van het huidige kasteel. In 1543 werd De Cannenburch het bezit van maarschalk Maarten 
van Rossum. Hij liet de ruïne tot een statig slot herbouwen, maar overleed in 1555, voor het 
kasteel klaar was. Zijn opvolger, Hendrik van Isendoorn, voltooide het bouwwerk. 

Nadat op 5 juni 1881 Charlotte Theodora Maria Alexandrina barones van Oldeneel tot 
Oldenzeel was overleden, zij was de weduwe van Fredericus Carolus Theodorus van Isendoorn 
à Blois (Vaassen, 23 augustus 1784 - de Cannenburch, 9 december 1865), de laatste telg van 
het geslacht D'Isendoorn à Blois, werd de gehele inboedel door de erfgenamen naar elders 
overgebracht. 

 

Haar bezittingen werden verdeeld onder de familieleden. Het kasteel dreigde te worden 
afgebroken, maar kon verkocht worden aan Eduard baron van Lynden. De laatste particuliere 
eigenaar was Richard Cleve. Na de oorlog werd het kasteel in beslag genomen door de 
Nederlandse Staat, waarna het in 1951 voor een symbolisch bedrag werd verkocht aan de 
Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen. Tussen 1975 en 1981 werd het kasteel 
gerestaureerd en, met behulp van diverse schenkingen, opnieuw ingericht. In 2006 kon de 
stichting op een veiling in Brussel een groot deel van de inboedel terugkopen. Het ging hierbij 
om zilverwerk, paardendekens, meubelstukken en een familievaandel uit 1759.  

De naam van het kasteel wordt vaak op twee verschillende manieren geschreven,  
Cannenburgh en Cannenburch. Over de juiste schrijfwijze zijn de meningen verdeeld, zo 
schrijft de Stichting Vrienden der Gelderse Kasteelen het op haar website met "ch".  

Als men de Cannenburgh-route volgt, ziet men dat dit ook met "gh" geschreven is. Zo wordt 
de Cannenburgh ook op de oude plattegronden (zoals hieronder aangegeven) met "gh" op het 
eind aangegeven. Ook in het dorp Vaassen zijn allerlei verwijzingen met "gh", dus dit wordt 
ook gezien als de enige juiste spelwijze. 
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Frans Nieuwenhuis schreef een nummer over het kasteel, getiteld Cannenburgher klöksien, 

dit lied wordt in de volksmond ook wel "Het Vaassens Volkslied" genoemd. 

Het symbolische bedrag waarvoor de stichting het kasteel overnam was één gulden. Men was 
dan wel verplicht om het kasteel te restaureren. 

Kasteel Cannenburgh is vooral bekend geworden door zijn beroemdste bewoner, Maarten van 
Rossum. Hij bouwde zijn buitenhuis uit 1543 op de resten van een middeleeuws kasteel. Tot 
in de jaren vijftig van de twintigste eeuw was het kasteel familiebezit en bleef het originele 
bouwplan goed behouden. Sindsdien is het landgoed en het gerestaureerde kasteel eigendom 
van de Stichting Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen en toegankelijk voor het 
publiek. In de Middeleeuwen bestond er al een kasteel met de naam Cannenburgh. Wanneer 
het kasteel precies is gebouwd, is onbekend.  

 

Kaart van het landgoed uit 1761 door F. Beyerink 

De eerste vermelding stamt uit 1365. Op dat moment was het een leengoed van de hertogen 
van Gelre. Van het uiterlijk van deze middeleeuwse burcht is ook al weinig bekend. Enkel 
wat muurresten en een deel van de onderaardse gewelven zijn bewaard gebleven. 

Waarschijnlijk was het kasteel al tot een ruïne vervallen toen het in 1543 werd aangekocht 
door Maarten van Rossum. Maarten was een beruchte vechtjas. Zijn rooftochten door Holland 
en Brabant als veldmaarschalk van hertog Karel van Gelre maakten hem tot een zeer 
vermogend man. Naast zijn beroemde stadskastelen in Zaltbommel en Arnhem bezat hij een 
aantal landgoederen en kastelen. Huis de Cannenburgh liet hij bouwen in de stijl van de 
Hollandse renaissance op de resten van het oude kasteel. Maarten zou de voltooiing evenwel 
niet meer meemaken.  

Na Van Rossums dood in 1555 erfde zijn neef Hendrik van Isendoorn het huis en zo bleef het 
nog ruim drie eeuwen in de familie. Hendrik liet de beeltenis van zijn oom aanbrengen op de 
grote toren. Vanaf die hoge positie kijkt Maarten in zijn harnas nog altijd uit over zijn 
landgoed. In de loop van de tijd werd de monumentale ingang van het midden van de 
hoofdtoren verplaatst naar de zijkant en werd het kasteel uitgebreid met twee bouwhuizen en 
een stenen brug.  



140 

 

 

Sinds 1951 is kasteel Cannenburgh toegankelijk voor het publiek. De uivormige torenspits 
werd herbouwd en het geheel is weer ingericht alsof de adellijke bewoners er nog steeds 
wonen.  

 

De bewoners hebben als edelen niet alleen de belangrijke historische gebeurtenissen aan zich 
voorbij zien trekken, maar daar geregeld ook een actieve rol in gehad. Soms op pijnlijke wijze, 
zoals de plundering van de Cannenburch door Staatse troepen in 1590, of het omkomen in 
twee oorlogen van twee heren van Cannenburch, broers bovendien.  

Maarten van Rossem was de stichter van het kasteel. Hij staat vooral bekend als trouwe 
dienaar van hertog Karel van Gelre bij diens hopeloze strijd voor een zelfstandig Gelre. Het 
was in de tijd dat de Habsburgse macht Brabant, Holland en Utrecht al ingenomen hadden. 
Maarten van Rossem was een roofridder en ging op strooptocht tot in Den Haag toe. Hij diende 
tot 1543 de laatste zelfstandige hertog van Gelre: Willem 11. Daarna ging hij in dienst van 



141 

 

keizer Karel V, die hem benoemde tot keizerlijk stadhouder in Luxemburg. Maarten van 
Rossem stierf in 1555 in Charlemont aan de pest en hij werd in Rossum begraven. 

Maarten van Rossem werd in 1478 in Zaltbommel geboren en droeg de volgende titels: 

-  Heer van Poederoyen 

-  Pandheer van Bredevoort 

-  Heer van de Cannenburch 

-  Maarschalk van Gelderland 

-  Heer van Lathem en Baer 
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Planken Wambuis 

Planken Wambuis is een natuurgebied op de Veluwe dat grotendeels is begroeid met bos en 
heide. Er is eveneens stuifzand. 

Dit terrein, dat in beheer is bij Natuurmonumenten, bevat deels natuurlijk, deels aangeplant 
bos. Het is negentienhonderdvijfenzestig hectare groot en ligt ten westen van nationaal park 
De Hoge Veluwe, waarvan het gescheiden wordt door de N310. Planken Wambuis ligt in de 
gemeente Ede. Het hoogste punt ligt in het noordwesten het terrein op vijftig meter boven 
NAP. Een gedeelte van het terrein wordt begraasd door New Forest pony's. 

Planken Wambuis geldt als zeer vogelrijk; er komen bijvoorbeeld vijf soorten spechten voor, 
namelijk de zwarte specht, groene specht, grote- en kleine bonte specht en de draaihals. Een 
uitgebreide studie over de jaren 1974-2009 toont aan dat nachtzwaluw, boomleeuwerik en 
roodborsttapuit in aantal toenemen. Daar tegenover staat een zorgwekkende daling in het 
aantal broedparen kleine roofvogels als sperwer 

 

 

Een onderdeel van het terrein is het Oude Hout, een hakhoutbos dat al in de middeleeuwse 
bronnen zo vermeld wordt. In dit gebied ligt, aan een drukke toeristische route, een kleine 
landbouwenclave met het gehucht Mossel. 

In 1934 verwierf een beleggingsmaatschappij het gebied van het Kasteel Rosendael, ooit het 
bezit van de graven en hertogen van Gelre. In 1980 werd het door het rijk aangeschaft en aan 
Natuurmonumenten geschonken ter gelegenheid van hun vijfenzeventigjarig jubileum. 

De naam 'Planken Wambuis' is ook gegeven aan een oude herberg in dit gebied. De naam 
verwijst naar een oude houten hut of wambuis (een houten kledingstuk waarin je je niet 
bewegen kunt). Een planken wambuis is een eufemisme voor doodskist.  

Tevens liggen in het gebied drie observatiepunten: het Uitkijkpunt Valenberg van waaruit men 
uitkijkt op een heidedal en uitzicht heeft op Kootwijk, Otterlo en Arnhem, het Uitzichtpunt 
Oud Reemst ter hoogte van Harderwijkerweg 1, de N310, tussen Otterlo en Schaarsbergen en 
het Uitzichtpunt Nieuw Reemst. 
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De wandelroute Planken Wambuis voert door een Veluws landschap dat aansluit bij de 
natuurgebieden van de gemeente Ede en het Nationaal Park de Hoge Veluwe. Het gebied ligt 
op een stuwwal die ontstaan is tijdens de voorlaatste ijstijd. Als onderdeel van het 
Veluwemassief is de bodem van het Planken Wambuis hierdoor van nature voedselarm. 
Dankzij de voedselarme bodem zie je tijdens het wandelen open velden met mos, struikhei en 
buntgras. De bossen die je ziet zijn deels aangeplant en deels spontaan ontstaan, bijvoorbeeld 
op de voormalige stuifzanden. Maar liefst zevenhonderd hectare van Planken Wambuis is een 
rustgebied voor dieren. Dit deel is zeer belangrijk voor onder andere edelherten, reeën, wilde 
zwijnen en dassen. Daarnaast houden paarden, Spaanse runderen en schapen het gras bij. 
Grote kans dus dat je onderweg viervoeters tegenkomt! Kijk ook regelmatig in de lucht. Er 
vliegen hier veel roofvogels rond.  Je komt tijdens deze wandelroute veel prachtige heide tegen, 
die in de nazomer paars is. Om heide te houden is veel onderhoud nodig, zoals maaien en 
plaggen. Ook lopen er veel grazers rond die het woekerende gras eten: New Forest pony's, 
Spaanse runderen en gedurende vier maanden een schaapskudde van de Ginkelsche Heide. 
De schapen laten de heideplanten grotendeels met rust omdat heide pas later in het jaar 
smakelijke jonge uitlopers krijgt.  

Het Veluwse zand is een zeer voedselarme bodem waar niet veel planten groeien. Het is vroeger 
zelfs af en toe een stuifzandgebied geweest. Tegenwoordig groeien hier voornamelijk 
korstmossen en een beetje struikheide en buntgras. Sommige stukken zijn nog altijd helemaal 
kaal. De vele stuifduinen die je hier ziet wijzen op het woelige verleden. Nieuw Reemst is een 
voormalige landbouwenclave met schaapskooien. De open vlakte die je langs het wandelpad 
ziet is een voormalige akker die tot eind jaren tachtig in gebruik was. Vanwege de arme bodem 
was de opbrengst van dit perceel nooit hoog. 

 

Tussen het wandelpad en de akker staat een wal. Deze wal was vroeger begroeid met 
meidoorns zodat schapen en andere dieren niet de gewassen op de akker gingen eten. Rechts, 
voor de berken, zie je nog een paar grote meidoorns staan. In de winter zie je vaak klapeksters 
in deze struiken. De voormalige akker wordt met rust gelaten. Er staan alleen paarden. 
Beheerders gebruiken deze paarden bij het houden van toezicht en het controleren van de 
rasters. Dit bosgebied heet als sinds de Middeleeuwen Het Oude Hout. Oorspronkelijk was 
het zo'n honderd hectare groot; nu is het ongeveer vijftig. Je herkent de verdwenen bosbodem 
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aan de grote hoeveelheden adelaarsvarens. Het bos was lange tijd in gebruik als 
eikenhakhoutbos, bedoeld voor de productie van takken. 

Rond 1900 werd het onrendabel om een eikenhakhoutbos te onderhouden. De beheerders 
lieten toen van elke eik één mooie tak recht omhoog gaan: zo ontstond dit spaartelgenbos. 
Door deze geschiedenis zijn de wortelstelsels van de eiken die je hier ziet eeuwen ouder dan 
de stammen en de kronen van de bomen. Wanneer je rustig bent, kun je hier herten, reeën 
en wilde zwijnen zien.  

Langs de Oud Reemsterlaan staan meerdere rijen beuken. Deze en veel andere beukenlanen 
op Planken Wambuis zijn geplant door Jan van Pallandt. Behalve beukenlanen legde de 
familie van Pallandt ook bossen aan op kale delen van dit gebied. Kijk goed naar de 
boomstammen, soms zie je hier zeer oude inscripties staan!. Hierdoor zie je nu een mooi 
gevarieerd gebied met plaatselijk bosvorming en bijzondere planten zoals wilde marjolein. Je 
ziet hier zelfs overdag reeën grazen. Een deel van de jonge boompjes wordt door zulke grazers 
opgegeten. Een ander deel groeit uit tot een volwassen boom. Deze nog jonge beuk heeft door 
het eindeloze geknabbel aan zijn bladeren en takken bijzonder veel zijtakjes ontwikkeld. De 
boom ziet er nu uit als een dichte struik. In het midden van de struik, buiten het bereik van 
de knabbelende dieren, groeit uiteindelijk één tak als stam de lucht in. 
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Garderen 

Garderen (Nedersaksisch: Garder) ligt in de gemeente Barneveld, in de Nederlandse provincie 

Gelderland. Het dorp heeft negentienhonderdnegentig inwoners (2008). 

Het dorp is gelegen in een agrarische enclave op de westflank van de Veluwe. Het heeft al een 
lange tijd een toeristische functie, maar is altijd een behoudend en kerkelijk dorp gebleven. 
Garderen ligt in een groene omgeving en nabij de plaats ligt boswachterij Speulderbos. 

 

De betekenis van 'Garderen' is te herleiden uit twee Oud-Germaanse woorden die 
samengevoegd zijn : Garre (in het Nederlands nog gaarde), wat landbouwgrond betekent en 
'Haar', wat zandige heuvelrug betekent. Garderen is ouder dan het dorp Barneveld en het was 
van oorsprong ook de hoofdplaats van het latere ambt Barneveld. De kerktoren van de 
Nederlands-hervormde kerk werd voor het eerst in de elfde eeuw gebouwd. De huidige toren 
stamt uit de veertiende eeuw. In 1811 werd een groot deel van het, toen nog kleine, dorp door 
brand verwoest. Van de vijfentwintig huizen gingen er acht in vlammen op.  

 

Van 1812 tot 1818 was Garderen een zelfstandige gemeente; thans nog een aparte kadastrale 
aanduiding. Hierna werd het deel van de gemeente Barneveld.  

Het dorp heeft één basisschool, één huisartsenpraktijk, een Hersteld Hervormde Kerk, een 
Hervormde gemeente binnen de PKN, een voortgezette gereformeerde kerk, een begraafplaats, 
muziekkorps TOG, motortoerclub MTC Wardlo, voetbalvereniging De Veluwse Boys, loopgroep 
Garderen, molen De Hoop, diverse hotels, restaurants, cafés en snackbars, vele campings, 
winkels voor de eerste levensbehoeften en enkele tientallen overige bedrijven. 

Garderen vervult een centrumfunctie voor de dorpen Speuld, Stroe en Kootwijk. Ook bewoners 
van de buurtschappen Houtdorp, Meerveld, Nieuw-Milligen en Koudhoorn hebben vaak een 
culturele en economische oriëntatie op het dorp Garderen. 
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Op de begraafplaats staat het Servisch oorlogsmonument, ter herinnering van de 
negenentwintig Servische soldaten die overleden zijn aan de gevolgen van de Spaanse griep 
kort na de Eerste Wereldoorlog. Zij maakten deel uit van een grote groep Servische militairen, 
die tijdelijk gehuisvest waren in de ‘Lombok’ barakken op het nabijgelegen Kamp Milligen. In 
2007 is begonnen om het monument te vernieuwen, en in verschillende fasen uit te breiden. 

De molen De Hoop is een in 1852 gebouwde windmolen vlak bij de plaats van de afgebrande 
achtkantige houten molen uit ongeveer 1700. In maart 1853 is de molen in gebruik genomen. 
De molen staat in Garderen aan de Oud Milligenseweg 7, in de Nederlandse provincie 
Gelderland. In de molen is het VVV-kantoor gevestigd. 

 
 
Baard 

Al in 1434 werd er windrecht betaald en moet er in Garderen al een molen gestaan hebben. 
In 1677 is de toenmalige standerdmolen omgewaaid en vervangen door een nieuwe 
standerdmolen, die ongeveer twintig jaar later afbrandde. Hierna is de achtkantige 
houtenstellingmolen gebouwd. De molen is een ronde bakstenen korenmolen van het type 
stellingmolen met oorspronkelijk twee koppel maalstenen, één voor het malen van graan voor 
consumptie en één voor veevoer. Het koppel voor veevoer werd ook gebruikt voor het malen 
van eek (gedroogde eikenbast). Daarnaast was er een koppel pelstenen voor het pellen van 
gerst. De plaats waar deze pelstenen gezeten hebben is in de balken nog te zien. 
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Afgesleten oude pelsteenloper 

Nu is er nog maar één koppel maalstenen aanwezig met een doorsnede van honderdveertig 
centimeter. De kunstmaalstenen met een speciale, harde laag aan de maalzijde zijn 
maalvaardig, en worden gebruikt al naargelang de behoefte.  

De kunststeen scherpt zichzelf doordat de groeven (uitslag) van een iets zachter materiaal 
gemaakt zijn dan de kerven. De steenspil is van hout met een tap- en klauwijzer en de bolspil 
is een pennetjeswerk. De romp was vroeger aan de west- en noordwestzijde bepleisterd om 
vochtdoorslag tegen te gaan.  

 
 
Wassen (met bijenwas insmeren) van de staven. 
 
De koppen van de balken aan de westzijde zijn verzwakt door vocht en worden ondersteund 
door sleutelstukken. 
 
De wiekenvorm is Oudhollands en de vlucht vijfentwintig meter en twintig centimeter. De 
houten, rietgedekte kap van de molen is nu voorzien van een zogenaamd Engels kruiwerk, 
hetgeen een kruiwerk met drieendertig gietijzeren rollen is. Vroeger was er een 
neutenkruiwerk. De Vlaamse vang bestaat uit vier vangstukken en is voorzien van een 
vangtrommel, waardoor deze lichter te bedienen is.  
 
Vroeger werd de vang bediend met een wipstok. De drie meter lange vangbalk oefent bij het 
vangen (remmen) op het sabelijzer een vangkracht van ongeveer zeshonderdtien kilo uit.  
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De bovenas met nummer 211 uit 1859 is van gietijzer en gefabriceerd door L.I. Enthoven & 
Co., 's-Gravenhage. De as wordt gesmeerd met reuzel. Om het bovenwiel heen zit ter 
voorkoming van slijtage bij het remmen met de vang een ijzeren band, de hoep of voering. De 
kammen (tanden) op de wielen en de rondselstaven worden tweemaal per jaar met bijenwas 
behandeld. 
 

 
De Bonte Koe 

De molen is gerestaureerd (hersteld) in 1934, 1938, 1957, 1970, 1993 en 2006. In 1998 zijn 
de kruisarmen in het bovenwiel versterkt met merbau en is de lange spruit vervangen met 
bilinga (Nauclea trillesii, een houtsoort uit tropisch West-Afrika). In 1938 zijn de wieken 

voorzien van stalen roeden in plaats van houten en gestroomlijnd met een van "Bussel" 
voorzoom (Busselneus). Later is deze voorzoom weer vervangen door een gewone voorzoom. In 
1969/70 zijn er nieuwe stalen roede van de firma Derckx aangebracht. In april 2010 is de 
gebroken halssteen vervangen. De molen wordt nog gebruikt voor het malen van graan, zoals 
gerst, rogge, maïs en tarwe voor veevoer. 
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Radio Kootwijk 

Radio Kootwijk is een voormalig zenderpark dat in de eerste helft van de twintigste eeuw een 
belangrijke communicatieverbinding vormde tussen Nederland en zijn toenmalige koloniën, 
met name Nederlands-Indië. Het werd gebouwd vanaf 1918. Ook werden er voor werknemers 
woningen gebouwd, die samen het gelijknamige dorp gingen vormen.  

In het hart van de Veluwe maken de bomen van Nederlands grootste bosgebied opeens plaats 
voor een groot open gebied van heidevelden en zandverstuivingen: het Kootwijkerzand. Met 
een oppervlakte van zevenhonderd hectare is het Kootwijkerzand de grootste actieve 
zandverstuiving van West-Europa.  

Glooiende, blinkendwitte heuvels zover het oog reikt, in het zand lopen sporen van edelherten 
en wilde zwijnen, tegen de blauwe lucht vliegen roofvogels. Her en der verspreid staan 
vliegdennen, spontaan uit het zand omhooggekomen. Doordat ze de ruimte hebben, zijn 
takken en stammen in de meest onwaarschijnlijke bochten gekromd.   

 

De leegte van zand en heide maakte het Kootwijkerzand bij uitstek geschikt voor Radio 
Kootwijk: het zendstation dat in de jaren twintig van de vorige eeuw werd gebouwd voor 
radiotelegrafisch contact met toenmalig Nederlands-Indië. Het imposante gebouw, dat het 
midden houdt tussen een tempel en een sfinx, contrasteert prachtig met de lege, woeste 
omgeving.  

In 1917 stond er al een zend-/ontvangstation voor draadloze telegrafie op de langegolf op de 
hoogvlakte Malabar nabij Bandoeng op het Nederlands-Indische eiland Java, voor contact met 
het moederland. Er moest ook nog een tegenhanger in Nederland worden gebouwd.  

 
 
Bouw van Gebouw A in 1922 
 
Na bestudering van verschillende locaties viel de keuze op een stuk Veluwe, een dunbevolkte 
landstreek. In de beginjaren werd de zender nog "Radio Hoog Buurlo" genoemd, naar het 
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meest nabijgelegen gehucht. Ook werd zowel voor het dorp bij de zender als voor de zender 
zelf de naam "Radio Assel" gebruikt, eveneens naar een dichtbijgelegen plaats. 

Het stuk bos en heide van in totaal vierhonderdvijftig hectare groot, aangekocht van 
Staatsbosbeheer, was in 1917 nog geheel ongeëxploiteerd. Er liep nog geen directe 
wegverbinding, wat de exploitanten er eind 1918 toe bewoog een smalspoor aan te laten leggen 
naar halte Assel aan de Oosterspoorweg, waardoor voor de aanvoer van bouwmateriaal 
verbinding was met de rest van Nederland. Het terrein werd geëgaliseerd, wat inhield dat alle 
begroeiing werd verwijderd om zo een ongestoorde 'zendcirkel' te kunnen hebben. Toen het 
goederenvervoer intensiever werd, werd ook een (normaal) spoor aangelegd naar Station 
Kootwijk, eveneens aan de Oosterspoorweg. Dit spoor bleef tot 1947 bestaan. Tegenwoordig 
is het tracé van deze spoorlijn een geasfalteerd pad: het westelijke deel van de Radioweg. 

Er werd een grote antenne gebouwd, bestaande uit koperen kabels die met elkaar verbonden 
waren en die hingen aan zes tweehonderdtwaalf meter hoge masten, en koperen kabels onder 
de grond. In het hart van dit systeem werd een radiostation gebouwd. Dit werd ondergebracht 
in een gebouw van gewapend beton, ontworpen door de Amsterdamse architect Julius 
Luthmann (1890-1973).  

 
 
Verlaten kortegolfzender 
 
De architect, Julius Luthmann, heeft zich voor het ontwerp van het hoofdgebouw, Gebouw A, 
laten inspireren door een sfinx. De vorm van een sfinx is erin te herkennen; vanwege de vorm 
en grootte wordt het gebouw soms ook 'de kathedraal' genoemd. 

In 1923 begon de P&T, voorloper van de P.T.T., met draadloze transoceanische telegrafie via 
de lange golf. De machinezender van het Duitse bedrijf Telefunken werd "Lange Gerrit" 
genoemd. Deze naam was afgeleid van de laatste letter van de internationale roepcode van de 
zender (PCG) en de extreem lange golflengte die werd gehanteerd (17,85 kilometer). Lang heeft 
het zenden op basis van de lange golf echter niet geduurd: zo'n twee jaar. Op 28 februari 1928 
was een radiotelefonische verbinding tot stand gebracht, waarbij men gebruik maakte van de 
korte golf. Hiervoor werden drie nieuwe gebouwtjes opgericht voor de veel kleinere 
kortegolfzenders, op de Hoog Buurlose heide, ongeveer anderhalve kilometer ten zuidoosten 
van de oude zender. Op 7 januari 1929 werd op het hoofdkantoor van de toenmalige P&T in 
Den Haag de radiotelefoondienst officieel geopend voor het publiek door koningin-moeder 
Emma (niet door koningin Wilhelmina, zoals vaak wordt gedacht). Na deze gebeurtenis werden 
de woorden "Hallo Bandoeng, hier Den Haag" legendarisch. Nu kon het Nederlandse publiek 
met Nederlands-Indië bellen. Zo'n gesprek was een hele gebeurtenis. Men moest ervoor naar 
een zogeheten Indië-cel in een telegraafkantoor in een van de vier grootste steden van 
Nederland komen en kon dan voor drieendertig gulden, wat toen een heel vermogen was, een 
gesprek van minimaal drie minuten voeren, elf gulden voor iedere extra minuut. In september 
1935 werd een 'versterkte' omroepzender in gebruik genomen voor landelijk gebruik, met een 
golflengte van 1875 meter en een vermogen van honderdtwintig kilowatt. 

In de Tweede Wereldoorlog werd de langegolf-machinezender door de Duitse bezetter gebruikt 
voor eenrichtingsverkeer met de onderzeeboten van de Kriegsmarine in de Atlantische Oceaan. 
Ook plaatste de Wehrmacht luchtafweergeschut op de gebouwen en breidden ze P.T.T.-
gebouwen uit, onder andere met schuilkelders. Op 6 en 7 april 1945, toen Canadese 
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bevrijdingstroepen in aantocht waren, werden de zendmasten opgeblazen. Ook hadden de 
Duitsers alle zendapparatuur vernield, voor zover die er nog stond (delen van de installaties 
waren meegenomen naar Duitsland). Ze probeerden tevens gebouw A in één klap te vernielen, 
door er een mast overheen te laten vallen. Het gebouw van gewapend beton liep echter geen 
schade op. Na de bevrijding moest de PTT met nieuwe apparatuur en masten beginnen. 
Echter, in de Sovjet-bezettingszone in Duitsland werd de gehele geroofde zenderinstallatie 
teruggevonden. Veertien wagons brachten in april 1947 het materieel terug op het 
zendstation.  

Door de ontwikkeling van nieuwe telecommunicatietechnieken zoals satellietverbindingen 
verloor Radio Kootwijk in de loop van de twintigste eeuw zijn positie als belangrijk 
radioverbindingspunt. Op 14 oktober 1966 werd de noordelijke van de twee overgebleven 
zendmasten met explosieven neergehaald. 

In de jaren vijftig van de twintigste eeuw werd door de P.T.T. de organisatie "Ionosfeer-
onderzoek en Radio-Astronomie" (IRA) opgericht. Deze had als doel onderzoek te doen naar 
straling die vanuit het heelal en met name vanaf de zon, in de ionosfeer, hoog in de dampkring, 
terechtkomt. De communicatie via de zogenaamde korte golf kan doordat de ionosfeer het 
radiosignaal reflecteert over grote afstanden plaatsvinden. Een bepaalde klasse van 
zonnevlammen die vrijkomen bij uitbarstingen op de zon, heeft een zodanige invloed op de 
aarde dat radioverkeer wordt verstoord. Daarom wilde de P.T.T. dergelijke storingen zo snel 
mogelijk kunnen opsporen, om 'bedreigde' radio-uitzendingen snel om te leiden dan wel naar 
een andere golflengte om te schakelen. Hiertoe werd enkele honderden meters ten zuidoosten 
van het dorp een zogeheten Würzburg Riese, een door de verdreven Duitsers in de 
Noordzeeduinen achtergelaten draaibare schotelantenne opgesteld. 

Op korte afstand daarvan werd een kuil gegraven waarin een eveneens parabolische antenne 
(maar dan vast gepositioneerd) werd aangebracht. Deze antenne diende voor onderzoek naar 
het melkwegstelsel en werd door de Nederlandse Organisatie voor Zuiver-Wetenschappelijk 
Onderzoek (ZWO) gehuurd van de IRA. Onder meer de befaamde sterrenkundige Jan Hendrik 
Oort heeft belangrijk onderzoek gedaan met behulp van deze installatie. In 1955 kwam een 
eind aan het onderzoek op deze locatie.  

In maart 1980 werd de laatste en grootste zendmast (212 m hoog) neergehaald. In 1999 verloor 
het park elke zendfunctie. In 2001 werd alle zenderapparatuur uit de gebouwen gehaald 
waarna het terrein in 2004 door de Dienst Landelijk Gebied (DLG) in opdracht van De Staat 
werd aangekocht van KPN (de opvolger van de PTT).  

 

Ongeveer vierhonderd van de aangekochte vierhonderdvijftig hectare werd direct overgedragen 
aan Staatsbosbeheer, de eigenaar van het terrein vóór 1918. Vijftig hectare met daarop 
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ongeveer vijftien heel diverse gebouwen bleef in eigendom van DLG. Deze ging op zoek naar 
een nieuwe eigenaar/exploitant voor de gebouwen. 

 
 
De grote hal van gebouw A is nu in gebruik voor exposities, voorstellingen e.d. 

 

Het herbestemmingsproces dat liep in de periode van 2004 tot 2006 is zonder succes afgerond. 
Vanaf 1 januari 2007 is een nieuw proces gestart, de 'Marsroute'. In 2007 werd een 
Kadernotitie vastgesteld. In het vroege voorjaar van 2008 is er overeenstemming bereikt over 
het voorkeursmodel. Het voorkeursmodel beschrijft waar een nieuwe eigenaar/exploitant aan 
moet voldoen. Het is de kunst de balans te vinden tussen natuur, cultuur, leefbaarheid en 
financiën. Om grote hoeveelheden verkeersbewegingen te voorkomen moet het aantal aan te 
trekken bezoekers beperkt blijven tot honderdvijftigduizend per jaar. 

Begin november 2008 wees de zogeheten Bestuurlijke Begeleidingscommissie Radio Kootwijk 
(BBC), Staatsbosbeheer aan als de partij die beheerder en eigenaar van het complex wordt. 
Op de politieke markt van 20 november schaarden de meeste partijen in de Apeldoornse 
gemeenteraad zich achter dit plan. De dorpsraad van Radio Kootwijk toonde zich enthousiast, 
alsmede Staatsbosbeheer (SBB) zelf. SBB zei te verwachten tot 2014 zes ton per jaar nodig te 
hebben voor het tijdelijk beheer van de zendgebouwen en deze op lange termijn samen met de 
omliggende grond rendabel te kunnen exploiteren. Hiervoor wordt onder andere gedacht aan 
een afwisselende invulling van het hoofdgebouw, waaronder museumfuncties. Een 
erfgoedstichting heeft berekend dat voor de restauratie van de gebouwen twintig à dertig 
miljoen euro nodig is. Op 10 december 2009 nam Staatsbosbeheer het zendcomplex voor één 
euro over van de Dienst Landelijk gebied, waardoor het terrein na een eeuw terug was bij de 
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oorspronkelijke eigenaar. Het koopcontract werd in een feestelijke ceremonie in Gebouw A 
getekend. 

Op 18 februari 2010 besloot de gemeenteraad van Apeldoorn dat zendstation en dorp Radio 
Kootwijk een door de rijksoverheid beschermd dorpsgezicht moeten worden. 

Eind 2005 werd het vier kilometer lange hekwerk rond het terrein van het voormalig 
zenderpark verwijderd, waardoor wandelaars, fietsers en wild na tachtig jaar weer vrij toegang 
hadden tot dit stuk Veluwe, totaal vierhonderdvijftig hectare groot. 

Na de opening van het terrein vonden verschillende incidenten plaats. In maart 2006 werd 
Gebouw H, ofwel Hotel Radio Kootwijk (evenals gebouw A een ontwerp van Luthmann), 
destijds 'Hotel voor ongehuwde ambtenaren' genoemd), door onbekende oorzaak in de as 
gelegd. Eind april van dat jaar gebeurde hetzelfde met Gebouw F, het voormalige 
directiegebouw. Beide gebouwen kenden antikraak-bewoning. 

Het hoofdgebouw van het voormalig zenderpark, Gebouw A, is een Rijksmonument. Het 
gebouw in art deco-stijl, met sculpturen van beeldhouwer Hendrik van den Eijnde, is een 
mengvorm van de Berlijnse en de Amsterdamse School en spreekt tot de verbeelding van 
artiesten, kunstenaars en theatergezelschappen. Bijvoorbeeld: 

• Het diende als decor voor de Amerikaanse film Mindhunters (uitgebracht 2004) en de 
Nederlandse film Ver van familie (opnames in 2007). 

• Het Volendamse zangduo Nick & Simon nam er een videoclip voor de single Kijk 
omhoog (2007) op. 

• In december 2007 maakte Toneelgroep Oostpool gebruik van het gebouw; zij bracht er 
de voorstelling Eigen Bloed. 

• In maart 2008 heeft het Projectbureau Internationale Triënnale Apeldoorn 2008 zijn 
intrek genomen in het hoofdgebouw; op 11 juni werd de Triënnale daar geopend in 
aanwezigheid van koningin Beatrix; 

• Mega Mindy en de Snoepbaron is deels opgenomen op deze locatie. Op zowel de 
filmposter als in de film is een (bewerkte) versie te zien van Gebouw A. 

• De gedichtenbundel Voorlopige bestemming van oud-Radio-Kootwijker Cees van der 

Pluijm, verschenen in november 2010, toont Gebouw A (gefotografeerd door Bert 
Kaufmann en bevat vier gedichten over de zender, de zenderzaal en de toren van 
Gebouw A) 

• Ook op de cd-hoes van het album Alles Blijft Anders van de popgroep BLØF uit begin 
2011, gefotografeerd door Anton Corbijn, staat Gebouw A. Het is tevens, samen met 
de omgeving, te zien op de videoclip van de single 'Hou vol hou vast' van hetzelfde 
album. 

• De Nederlandse illustrator, grafisch kunstenaar en tekenaar Joost Veerkamp, die veel 
historische gebouwen in Nederland in tekening vastlegde, vervaardigde een piëzografie 
van Gebouw A. 

• De Nederlandse speelfilm Quantum Zeno van Ivo van Aart en Daan Windhorst uit 2012 
is deels opgenomen vóór en in Gebouw A en in de Watertoren. 

Het zenderpark bestaat uit de volgende gebouwen 

• Zendgebouw (gebouw A + annexen) 

• Zendgebouwen kortegolf C, D en E 

• Gebouw H: tehuis voor ongehuwde ambtenaren; voormalig hotel 

• Gebouw F, directiegebouw 

• Watertoren (Radio Kootwijk) aan de Radioweg 

• Twee pomphuisjes bij Radioweg 3-9 

• Gebouw P, Utrechtse loods 

• Gebouw G constructiehal voor zendapparatuur 

• Autogarage C (Radioweg) 
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• Portiersloge 

• 50 KV transformatorgebouw 

Het voormalige zendstation Radio Kootwijk ligt verscholen in een stil, mooi en oorspronkelijk 
stuifzand- en heidegebied. Weg van alle drukte in de rust van de natuur. Hier doemt ineens 
het monumentale Zendgebouw op. Een gebouw met een bijzondere geschiedenis, waarin 
verbinding leggen cetraal staat. Want vorige eeuw werden hier de eerste verbindingen gelegd 
met Nederlands-Indië. Rust, ruimte en duisternis omringen het opvallende ontwerp van 
architect Julius Maria Luthmann. Ze geven het gebouwencomplex een bijzondere dimensie. 
In het hoofdgebouw is duidelijk de invloed van de Amsterdamse School zichtbaar. Het gebouw 
roept associaties op met een kathedraal (vandaar ook dat het gebouw al snel deze 
gebruiksnaam kreeg), alsook met een sphinx. Als inspiratiebron noemt Luthmann ook de oude 
Egyptische bouwkunst.  

 

 

Het natuurgebied van vierhonderdvijftig hectare maakt deel uit van een aaneengesloten 
stuifzand - en heidegebied van achttienhonderd hectare. Topper in het gebied is het 
Kootwijkerzand: met een oppervlakte van zeventig hectare de grootste actieve zandverstuiving 
van Wets-Europa. In dit gebied staat ook het monumentale voormalige zendstation voor 
radiotelegrafie. Dit zendgebouw is alleen geopend indien er speciale activiteiten zijn. Het 
natuurgebied is tussen zonsopgang en zonsondergang te bezoeken.  

De verschillende gebouwen die horen bij het voormalige zenderpark Radio Kootwijk zijn te 
huur. Het sobere, stijlvolle Zendgebouw, dé publiekstrekker, biedt een sfeervol decor aan grote 
en kleinere zakelijke bijeenkomsten. Daarnaast wil Radio Kootwijk een podium zijn voor 
culturele gezelschappen met hun tentoonstellingen, muzikale ontmoetingen en theater. Door 
het gebouw te huren dragen huurders een steentje bij aan het in stand houden van dit uniek, 
cultureel erfgoed. 

Het Kootwijkerzand is een stuifzandgebied in de provincie Gelderland. Het is het grootste 
stuifzandgebied van Europa. Het natuurreservaat is zevenhonderd hectare groot en ligt op het 
westelijk deel van de Veluwe, binnen de veel grotere boswachterij kootwijk (ca 3600 ha) bij 
Kootwijk.  
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Noordelijker ligt het Harskampse Zand, naar het oosten het dorp Radio Kootwijk. Om het zand 
in beweging te houden moeten regelmatig beheersmaatregelen genomen worden, omdat 
anders door mosvorming het zand vastgelegd wordt. Dit is een gevolg van het neerslaan van 
stikstof uit de lucht. Algen, mossen, korstmossen en hogere planten kunnen zo extra hard 
groeien in het van nature arme zand. Kenmerkend voor het Kootwijkerzand zijn de grillig 
gevormde vliegdennen. Omstreeks 2500 voor Christus kwamen op het Kootwijkerzand al 
mensen voor. Ook zijn er een vuurstenen pijlpunt en enkele aardewerken potresten uit 
ongeveer 1700 v.Chr. gevonden.  

 

In de tweede eeuw na Chr. werden er enkele boerderijen gebouwd en vanaf 700 na Chr. kan 
er van een dorp gesproken worden. Door te intensief gebruik van de grond ontstonden er 
omstreeks 1000 na Chr. stuifzanden, waardoor de waterputten dichtstoven. Een deel van de 
resten van Romeinse en Vroeg Middeleeuwse bewoning is wettelijk beschermd op basis van 
de Monumentenwet 1988. Op de Veluwe kwamen houtskoolbranderijen voor die de grond 
door de omzetting van ijzer rood gekleurd hebben.  Op de open vlakte van het Kootwijkerzand 
kan de temperatuur oplopen tot zestig graden Celsius, terwijl de nachttempratuur ook 's 
zomers tot beneden de nul graden Celsius kan dalen. Verder naar het zuiden op de Veluwe 
ligt het ruim vijfhonderd hectare grote Wekeromse Zand, dat een kleiner stuifzandgebied 
omvat (100 ha). 
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Architect Gert Boon  

Architect Gert Boon (1921-2009) heeft altijd zijn eigen koers gevaren binnen de stroming van 
het structuralisme. Hij was zeer geïnteresseerd in architectuur die in vorm en gebruik kon 
veranderen. In 1969 schreef hij: ‘We bouwen niet alleen voor de mens van nu maar willen ook 
de mogelijkheden open houden voor activiteiten van de mens van morgen, activiteiten die we 
op dit ogenblik nauwelijks kennen.’ Hij bouwde voor Erik Vis een villa aan het Hunnenpad. 

WOONHUIS TE PUTTEN  
type: villa 
plaats: Putten 
bouwjaar: 1970-1971 
opdrachtgever: dr. E. Vis 

 

De woning ligt op een ruim terrein van vierduizendtweehonderdtwintig vierkante meter en 
speelt in op de locale topografie (hoogteverschillen). Zo benadert men de villa vanaf de 
Hunnenpad, vervolgens draait men de oprit op en gaat beneden peil richting garage en 
berging. Voor de entree moet men een trapje op. Hier komt men op peilniveau binnen en kan 
men direct de woonkamer en het eetgedeelte overzien. Een halve trap naar beneden (1.40m.-
peil) bevindt zich een hal, waaraan een garderobe, een badcel, een waskeuken, een 
slaapkamer en een werkkamer liggen. De verdieping hierboven, en dus een halve verdieping 
hoger dan het peil van het woon-/eetgedeelte, bevat de ouderslaapkamer, hal en logeerkamer. 
De voortuin sluit zich qua niveau bij de woonkamer aan; de op het zuiden georiërenteerde 
achtertuin ligt weer een halve verdieping lager en loopt via een talud, dat als cirkelsegment is 
vormgegeven, zelfs nog verder naar beneden weg. 

 

Naast deze verschuivingen in het verticale vlak van telkens een halve verdieping is ook de 
plattegrond heel karakteristiek. Deze is gebaseerd op een schakeling van elementen (ruimtes) 
die een basisoppervlakte van vier meter drie bij vier meter drie kennen. Deze elementen 
worden vrijwel nooit lineair aan elkaar geschakeld, maar worden met de hoekpunten in elkaar 
geschoven. Deze overlap zorgt voor de connectie tussen de ruimtes, zowel visueel als in de zin 
van looplijnen. De diagonaal wordt hier veelvuldig ingezet.  
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Evenals in andere woningen van Gert Boon heeft hier de open haard (het vuurhuis) een 
prominente plaats heeft gekregen. Ook aan de ruim opgezette keuken (het kookhuis) is 
aandacht besteed. Voor de wanden is uniform een vrij fors steenformaat gekozen; 
waarschijnlijk zijn betonstenen toegepast. Boven de raamopeningen bevindt zich een houten 
afwerking die zich tot aan het dak doorzet. Veel interessanter zijn de ramen zelf, en dan met 
name de hoekramen. Zij zijn vormgegeven als erkers, kijkdozen in een stalen frame die zich 
als losse elementen op de hoek hebben gevestigd. Ook de zij- en bovenkanten van het 
uitstekende deel van de erker zijn van glas. Deze elementen zijn voor het exterieur van de villa 
veruit het meest expressief en karakteristiek. 

Boon stamde uit een architectenfamilie. Zijn vader en grootvader waren architecten. Na de 
MTS volgde hij een opleiding aan de Kunstnijverheidsschool in Amsterdam. Na de oorlog 
studeerde hij aan de gerenommeerde Eidgenössische Technische Hochschule in Zürich. In 
1953 keerde hij terug naar Nederland en begon zijn eigen bureau in Amsterdam. In de tweede 
helft van de jaren vijftig realiseerde hij zijn eerste werken in Bergen en in Amsterdam en werd 
hij redacteur van het architectuurtijdschrift Forum. 

Kenmerkend voor zijn ontwerpen – gaande van van meubels en interieurs tot grote 
woningbouwplannen – zijn de geometrische samenhang en het bijzondere kleurgebruik. Het 
voorbeeld bij uitstek is het orgel dat hij in 1980 in zijn boerderij Hoog Buurlo in Apeldoorn 
bouwde. Ook dit orgel is tijdens de expositie Gert Boon in het ACEC in Apeldoorn van 31 

augustus tot 22 september 2013 te zien.  

Het boek Gert Boon is geschreven door Hans Ibelings. Er is zowel een Nederlandse als een 

Engelse editie van verkrijgbaar. 

Het orgel dat de architect Gert Boon (Amsterdam 1921 - Beekbergen 2009) in 1980 in zijn 
boerderij Hoog Buurlo heeft gebouwd, wordt in 2014 overgebracht naar het Nationaal 
Orgelmuseum in Elburg. In 2014 heropent het museum haar deuren in een nieuw 
onderkomen. Het orgel zal daar permanent ten toon worden gesteld. Het orgel is de kroon op 
de loopbaan van een veelzijdig architect aan wiens werk een monografie en expositie zijn 
gewijd. De expositie Gert Boon is van 31 augustus tot 22 september 2013 in het ACEC in 
Apeldoorn te zien. De publicatie Gert Boon is geschreven door Hans Ibelings en uitgegeven 
door The Architecture Observer. Van het boek is zowel een Nederlandse als Engelse editie 
verkrijgbaar. 
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Gert Boon, die tussen 1953 en 1990 actief was als architect, heeft altijd zijn eigen koers 
gevaren binnen de stroming van het structuralisme. Hij was zeer geïnteresseerd in 
architectuur die in vorm en gebruik kon veranderen. In 1969 schreef hij: 'We bouwen niet 
alleen voor de mens van nu maar willen ook de mogelijkheden open houden voor activiteiten 
van de mens van morgen, activiteiten die we op dit ogenblik nauwelijks kennen.' 
Boon volgde de MTS en twee jaar Kunstnijverheidsschool in Amsterdam voordat hij na de 
Tweede Wereldoorlog architectuur ging studeren aan de gerenommeerde Eidgenössische 
Technische Hochschule in Zürich. In 1953 keerde hij terug naar Nederland en begon zijn 
eigen bureau in Amsterdam. 

 

In de tweede helft van de jaren vijftig realiseerde Boon zijn eerste werken, in Bergen en in 
Amsterdam, en werd hij redacteur van het architectuurtijdschrift Forum, samen met onder 
meer Aldo van Eyck, Jaap Bakema en Herman Hertzberger. Boons meest productieve jaren 
liggen tussen 1960 en 1975. In deze jaren ontwierp hij een verscheidenheid aan projecten, 
van meubels en interieurs tot grote woningbouwplannen. Kenmerkend voor al zijn ontwerpen 
zijn de geometrische samenhang en het bijzondere kleurgebruik.  

 

Het voorbeeld bij uitstek van zijn benadering is het orgel dat hij in 1980 in zijn boerderij Hoog 
Buurlo (in de gemeente Apeldoorn) bouwde. Het orgel van Boon, dat momenteel wordt 
gerestaureerd, komt in Elburg dankzij de Stichting Het Gelders Huisorgel, opgericht om na 
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de dood van Boon het orgel een goed onderkomen te geven. De stichting is tevens 
initiatiefnemer van de expositie en publicatie. 

Gert Boon is wellicht het meest bekend omdat hij deel uitmaakte van de invloedrijke redactie 
van het tijdschrift Forum waarvan toen onder anderen ook Jaap Bakema, Aldo van Eyck en 
Herman Hertzberger lid waren. Bij het formeren van deze redactie heeft Boon een cruciale rol 
gespeeld.  Het werkterrein van de architect betreft de ontwerpdisciplines architectuur, 
stedebouw en typografie. Binnen de architectonische werken zijn twee typen prominent 
aanwezig: woningen (villa's) en, in mindere mate, scholen. Het spreekt voor zich, dat de 
opdrachtgevers van de villa's particulieren zijn. Wat betreft locatie zien we een aantal plaatsen 
terugkeren: Apeldoorn, Bergen en Bergen aan Zee, Emmen. Ook zijn ontwerpen in Frankrijk 
(Cap d'ail, Taradeau, Saint Tropez) en Zwitserland (Bern) te vinden.  

Naast de vrijstaande woningen heeft Boon ook in de historische binnenstad een aantal 
verbouwingen ontworpen (veelal Amsterdam). 

De scholen zijn in die zin belangrijk, omdat de school in Emmen het meest gepubliceerde 
ontwerp van Boon is en omdat het thema bouwen voor kinderen zeer goed inpasbaar is in het 
gedachtengoed van Forum en wellicht zelfs daarvoor illustratief te noemen is. Van Hertzberger 
is bekend, dat hij zeer graag scholen bouwt en één van de beroemdste werken uit de 
Nederlandse architectuur stamt uit de Forum-periode en was ontworpen voor kinderen: het 
Burgerweeshuis van Aldo van Eyck. Wat de stedebouw betreft: ook Boon's 
uitbreidingsplannen draaien vrijwel alle om woningbouw. 

 

 

Zijn plannen hebben niets te maken met de traditionele stedebouw van strokenbouw of 
bouwblokken. Zijn 'woonstructuren' vervlechten de huizen bij een hoge dichtheid en behoud 
van privacy. Daarbij worden de woningen opgedeeld in units (huizen) die een meervoudige en 
veranderbare functie hebben: vuurhuis, kookhuis, slaaphuis, hobbyhuis etc. zijn onderling 
als eenheden uitwisselbaar en blijven daardoor variabel binnen het casco. 
Woningbouwverenigingen, beleggers en gemeentebesturen wantrouwden deze projecten 
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vanwege vermeende risico's. Hierdoor kwam de realisatie vaak in gevaar en werden projecten 
afgeblazen. De eerder genoemde discipline typografie behelst voornamelijk redactiewerk voor 
het tijdschrift Forum. Hij schreef niet voor het blad, maar verzorgde in 1958 de typografische 
vormgeving (omslagen). 

Daarnaast was Boon vanaf 1959 docent aan de Academie van Bouwkunst te Amsterdam. Ook 
heeft hij nog  drie jaar in Delft les gegeven, samen met Jan Brouwer. Zowel de vader als de 
grootvader van Gert Boon waren architect. Hun gebouwen passen in de traditie van de 
Jugendstil. 
 
Na zijn middelbare school heeft Boon eerst vier jaar, tot 1940, gestudeerd aan de 
kunstnijverheidsschool in Amsterdam, waarvan Mart Stam directeur was. In 1948 Zijn 
diploma behaalde hij aan de E.T.H. (Eidgenoessische Technische Hochschule) te Zürich in 
1953. Gedurende zijn studietijd, eind jaren veertig, begin vijftig, heeft Boon een aantal 
studiereizen naar Italië gemaakt. Zo is hij in 1952 een aantal maanden in Florence geweest. 
Vervolgens werkte hij in 1953 bij een architectenbureau (Brivio e.a.) in Locarno vertrok hij 
naar Zwitserland.  

Na zijn werk op het Zwitserse bureau vestigde Boon zich in 1953/1954 zelfstandig als 
architect. Zijn bureau bevond zich eerst op de Herengracht 336 te Amsterdam en na de 
verhuizing in 1958 op de Leidsegracht 7. Medewerkers op zijn bureau waren Joop van Stigt 
voor een periode van vier tot vijf jaar, Fridjof v.d. Berg als tekenaar en opzichter (ook 4-5 jaar), 
Dolf Schuurman-Stekhoven voor het maken van perspectieftekeningen en maquettes (midden 
jaren '60) en verder zijn nog bekend de namen Hans Bosch, Piet Berger en Van Lierop. 
Van Stigt en v.d. Berg zijn beiden in 1998 nog als docent actief op de faculteit Bouwkunde 
van de TU Delft. 

Boon heeft niet veel teksten in de vakpers gepubliceerd, maar uit één van zijn weinige 
manifesten blijkt wel een grote aandacht voor de woonkwaliteit. Hij beschouwt deze, zoals in 
de jaren vijftig en zestig in de galerijflats gerealiseerd, als ondermaats, wil af van de éénzijdige 
kwantitatieve benadering van het wonen en pleit voor andere woonvormen, voor de 
bewoonbare baksteen. Drie begrippen nemen in zijn architectuur een centrale plaats in: 
omgang, samenhang, ontmoeting. Architectuur moet over mensen gaan, moet anticiperen op 
menselijk gedrag. Specifieke, functionele ruimtes binnen de woning krijgen in het ontwerp 
veel aandacht en worden herbenoemd: keuken wordt kookhuis, (open)haard wordt vuurhuis. 
In deze humane benadering past ook zijn omgang met de mensen die bij hem werkten. Hij 
noemde hen niet werknemers maar medewerkers. Ook met bouwlieden en ambachtsmensen 
onderhield Boon vaak goede relaties en hij had bewondering voor hun vakmanschap. In dit 
licht is het wellicht niet verrassend, dat Boon aan het maken, aan de techniek een belangrijke 
plaats toekent. Ogenschijnlijk simpele zaken als hemelwaterafvoer en mate van openheid van 
ramen en deuren, hij heeft er zelfs college over gegeven in Zürich. Ook de energiehuishouding 
binnen een gebouw is voor hem een thema. 

In zijn kritiek op de naoorlogs woonomgeving en zijn aandacht voor het bouwen voor mensen 
stond Boon beslist niet alleen: de nieuwe redactie van het tijdschrift Forum, waarvan Boon 
deel uitmaakte, pleitte sterk voor 'het andere wonen'. De redactie werd al snel aangeduid als 
de Forumgroep, Zij maakten zich sterk voor een 'broodnodige andere instelling van 
architecten, namelijk alles te doen dat in het vermogen van de architectuur ligt waar het gaat 
om genereus te zijn in de aandacht voor wat mensen mogen verwachten van hun omgeving, 
fysiek en geestelijk.' Het mag dan ook nauwelijks verwondering wekken, dat de 
architectonische taal van Boon later sterk verweven is met de Forum-architectuur, welke 
bekend staat onder de naam "Structuralisme". 

In het begin van zijn carrière echter, net na de Kunstnijverheidsschool in Amsterdam, heeft 
Boon een ontwerp voor een woning gemaakt in sterk modernistische stijl. Een vergelijking met 
de villa's van Le Corbusier uit de jaren dertig dringt zich op. Daarna ontwikkelt Boon een 
sobere en weinig unieke stijl. Vooral in zijn vele woonhuizen uit de jaren vijftig en zestig zien 
we telkens dezelfde elementen terugkeren: lessenaars- of zadeldaken met flauwe hellingen en 
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het gebruik van baksteen en houten invullingen. Het modernistische idioom is hier geheel 
verlaten. Vanaf het midden van de jaren zestig werken de structuralistische invloeden steeds 
sterker door in zijn ontwerpen. 

 

We zien een groeiende voorkeur voor het opdelen van het gebouw in kleinere delen, waarmee 
vervolgens eindeloos kan worden gevarieerd, gerepeteerd, gerangschikt, aldus reagerend op 
plaats en programma. Ook zijn woonstructuren getuigen op stedebouwkundige schaal van 
zijn geloof in de nieuwe woonvormen. In een structuralistisch ontwerp moet volgens Boon, als 
twee of meer bouwelementen bij elkaar worden gebracht, een nieuw element ontstaan. Als dit 
niet zo is, zou het niets met structuralisme te maken hebben. Hij beschouwt het spel tussen 
hetzelfde en verschillend als één van de essenties van het structuralisme. Een simpele 
nevenschikking van elementen levert voor hem dus te weinig op; het gaat hem om de 
bewerking van het basiselement en om de relatie die de elementen dan met elkaar aangaan.  

Later vond Boon het debat binnen Forum eenzijdig worden en het structuralisme verworden 
tot vormenspel. Toch heeft hij zijn geloof in de essenties van de stroming nooit opgegeven. 

Wat de positie precies is van Gert Boon in de groep van Aldo van Eyck en Herman Hertzberger 
en later ook van Piet Blom en Jan Verhoeven, is lastig vast te stellen. Weliswaar was hij dus 
Forum-medewerker vanaf het eerste uur en had hij vooruitstrevende ideeën genoeg, toch wist 
hij deze niet in belangwekkende opdrachten om te zetten en zijn stempel op de Nederlandse 
architectuur te drukken. Hij blijft zo een toch wat merkwaardig figuur op de achtergrond.  
Ook tijdgenoten van de architect probeerden hem te plaatsen binnen de architectuurwereld. 
Zo schreef Arnaud Beerends bij het uitbrengen van een nummer van het Tijdschrift voor 
Architectuur & Beeldende Kunsten, gewijd aan Boon:    

Voor mensen als G. Boon e.a. is de architektenpraktijk een steeds terugkerende botsing tussen 
idee en realisering. Dit komt niet omdat hun ideeën niet realiseerbaar zijn, maar is terug te 
leiden tot het feit dat de conditie die nodig is om deze ideeën aan anderen over te brengen 
nauwelijks aanwezig is, daar deze architecten zich bezighouden met zaken die slechts door 
weinigen als relevant worden beschouwd. 
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Beerends doelt hier niet op de architecten van de Forum-generatie in het algemeen (hun 
ideeën waren zeer populair en de architecten kregen alle kans ze ook te realiseren), hij doelt 
op het feit dat een type architect als Boon zijn soms vergaande ontwerpen hardnekkig 
verdedigt, zich daarmee op een eiland plaatst en met veel wantrouwen en onbegrip tegemoet 
wordt getreden. Hierdoor wordt de kans op realisering nihil.  

Dikwijls heeft Gert Boon aan prijsvragen meegedaan, nooit echter een belangrijke gewonnen. 
Wel bereikte hij enkele keren de eindronde van een prijsvraag. Zelfs heeft hij tot twee maal toe 
buiten een meervoudige opdracht om een eigen ontwerp ingezonden: het betreft hier de 
inzendingen voor de verbouwing van de Tweede Kamer in Den Haag en later, in 1988, van een 
voorstel voor het Nederlands Architectuur instituut te Rotterdam. Het meest bekend zijn 
echter zijn inzendingen voor een kerk in Driebergen en voor het stadhuis van Amsterdam. De 
eerste betreft een, zelfs tot in Frankrijk gepubliceerde, meervoudige opdracht van het 
opleidingscentrum "Kerk en Wereld" uit 1963. Hiervoor werden uitgenodigd: Piet Blom, Aldo 
van Eyck, Herman Herztberger, Jelle Jelles, Joop van Stigt, Jan Verhoeven en Gert Boon. Het 
ontwerp van Van Eyck ontving de eerste prijs, maar is niet uitgevoerd.  

 

De prijsvraag voor het stadhuis van Amsterdam (1967-1968) bestond uit twee rondes: uit de 
ontwerpen van de eerste ronde, waarvoor er achthonderdtwee werden ingezonden, werden er 
zeven uitgekozen voor de besloten tweede prijsvraagronde. Hieronder bevonden zich Leo 
Heijdenrijk, Jan Verhoeven en Gert Boon. Het ontwerp van Herman Hertzberger viel bij de 
eerste selectie af, maar kreeg vanuit de Nederlandse architectuurwereld veel bijval vanwege 
de architectonische kwaliteit en als voorbeeld van het structuralisme. 

Invloedrijk was Boon bij de samenstelling in 1959 van de roemruchte redactie van Forum. 
Daarvóór verzorgde hij reeds een jaar (1958) de grafische vormgeving van het tijdschrift en 
dan met name de omslagen. In 1958 vroeg de uitgever Van Saane aan Boon om redactie-
secretaris te worden. Boon accepteerde dit en begon met deze functie in april 1958. Het ging 
echter niet zo voorspoedig als gehoopt. Bovendien vond het bestuur van het Genootschap 
"Architectura et Amicitia" -welk het maandblad Forum had opgericht, dat gezien de massale 
woningbouwproduktie in die jaren een kritische bezinning op de eigen activiteiten 
noodzakelijk was. Gert Boon heeft toen een nieuwe redactie voorgesteld. Daarmee zou het ook 
een heel ander tijdschrift worden. In vergadering is daarmee akkoord gegaan. Dick Apon 
(1926) was er toen, naast Boon, al bij. Daarna completeerden de gelijkgestemden Jaap 
Bakema (1914-1981), Aldo Van Eyck (1918), Joop Hardy (1918-1983) en Herman Hertzberger 
(1932) de redactie, die vanaf september 1959 haar werkzaamheden startte. Jurriaan Schrofer 
verzorgde de typografische vormgeving. Tot maart 1963 bleef deze redactie actief. De rol van 
Boon hierin is niet geheel duidelijk. In ieder geval heeft hij niet voor het tijdschrift geschreven, 
noch gebruikte hij Forum om zijn ontwerpen te laten publiceren, zoals Bakema, Van Eyck en 
Hertzberger wel deden door hun plannen mee te nemen naar de vergaderingen. Blijkbaar ging 
het hem meer om discussie dan om produktie.  Verder gaf de architect vanaf 1959 les aan de 
Academie van Bouwkunst te Amsterdam. Wim Quist was daar één van zijn studenten. Ook 
doceert hij twee tot drie jaar in Delft, samen met Jan Brouwer. Gedurende zijn verdere 
loopbaan blijft Boon gevraagd worden voor het geven van lezingen in Zürich. 
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PRIJSVRAAGONTWERP STADHUIS AMSTERDAM  
type: stadhuis 
plaats: Amsterdam 
ontwerpjaar: 1967 
opdrachtgever: gemeente Amsterdam 

In 1967 schreef de gemeente Amsterdam een internationale prijsvraag uit voor een nieuw 
stadhuis, nadat een nationale prijsvraag uit 1936 uiteindelijk geen bevredigend resultaat had 
opgeleverd. Voor de eerste ronde -een ideeënprijsvraag- werden 802 ontwerpen ingezonden. 
In de jury hadden zitting Sir Robert H. Matthew uit Engeland, prof. J. Schader uit Zwitserland, 
F.J. van Gool, H.A. Maaskant en P. Zanstra. Zij koos zeven ontwerpen uit voor de besloten 
tweede prijsvraagronde, waaronder het ontwerp van Leo Heijdenrijk. De inzending van 
Herman Hertzberger viel bij de eerste selectie af, maar kreeg vanuit de Nederlandse 
architectenwereld veel bijval vanwege de architectonische kwaliteit en als voorbeeld van het 
structuralisme. 

Daarnaast trokken de ontwerpen van Gert Boon en Jan Verhoeven de aandacht door een 
structuralistische opzet, zij het op een groter schaalniveau. Het ontwerp van Boon is 
gebaseerd op een grid van vierkanten van tweeentwintig meter en vijftig centimeter, met een 
ruimte tussen de vierkanten van vierenhalve meter. De vierkanten zijn aangetast door 
buitenruimten met een grondvorm van een kwart cirkel. Dit levert een concaaf bouwelement 
op. Schakeling van dergelijke elementen heeft in het ontwerp geleid tot halfronde en naast 
elkaar gelegen ronde buitenruimten en binnenpleinen. Waar dat functioneel nodig was, is er 
voor gekozen de vloer plaatselijk te laten doorsteken buiten het concave element. Naar boven 
toe worden dergelijke uitbouwen steeds kleiner en zien we dus op deze plekken een 
terrasvormige opbouw verschijnen. De hoogte van het gebouw varieert van twee tot vijf 
verdiepingen. Het water van de Amstel en Zwanenburgwal werd in aansluiting op het 
bouwvolume plaatselijk verbreed tot aan de gevels. In de kom van het concave bouwelement 
is telkens een verticale kern opgenomen. Deze functioneert als centrale dienstkern, een 
concept waarvan Boon altijd een groot voorstander is geweest. In de kern bevinden zich 
wisselend trappenhuis, liften, garderobes, toiletten, bergingen en dienst. 

In constructieve zin functioneren deze kernen als holle kolommen. Tussen de dragende 
kernen en de kopwanden van de concave bouwelementen zijn de vloeren gespannen. Het 
dientengevolge ontbreken van de noodzaak om andere kolommen te plaatsen betekent grote, 
vrije vloervelden en dus vrijheid in indeling. De ruimte tussen de vierkanten van vierenhalve 
meter wordt als gang gebruikt. Boon zelf noemt deze ruimtes interieurstraten. Zijn idee was 
dat verschillende omliggende straten en stegen corresponderen met deze interieurstraten, 
zodat straat buiten en straat binnen zich zoveel mogelijk in elkaar zouden voortzetten. 

 

Glanskopmees  

Deze openheid door middel van visueel contact is belangrijk voor het gebouw en voor wat het 
bebouw zou moeten zijn en manifesteert zich het sterkst in het achtvormige binnenplein, van 
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waaruit visuele relaties worden gelegd met vele andere delen (raadzaal, trouwzaal, burgerlijke 
stand etc.). Voor het winnen van de prijsvraag was dit niet voldoende. Bron: Hans Ibelings. 
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De boomklever en de boomkruiper 

 

Boomklever  

De boomklever (Sitta europaea) is het enige lid van de familie boomklevers (Sittidae) in de 

Benelux. Boomklevers zijn de enige vogels die met evenveel gemak langs een boomstam 
omlaag- als omhoogklimmen en daarin onderscheiden ze zich met name van spechten en 
boomkruipers die alleen omhoogklimmen langs boomstammen. Bovendien gebruiken 
spechten hun staart om op te steunen en dat doet de boomklever niet. De boomklever is een 
korte, dikke en actieve vogel met een krachtige puntige snavel. Hij is vrijwel in geheel Europa 
een tamelijk algemene standvogel. De opvallende en helder klinkende roep is vaak de eerste 
aanwijzing van zijn aanwezigheid. In de winter is hij een geregelde bezoeker van tuinen waarin 
pinda's worden aangeboden. 

De Boomklever (Sitta europaea)is de echte acrobaat van de twee soorten. Hij is super behendig 
dankzij zijn krachtige poten met de forse kromme klauwnagels, waarmee hij moeiteloos langs 
boomstammen en takken klautert en dat net zo handig van beneden naar boven als van boven 
naar beneden. In tegenstelling tot de Boomkruiper maakt hij geen gebruik van zijn staart bij 
het klauteren en daarom heeft hij misschien ook wel zo'n  klein, wat onooglijk staartje. Je 
kunt de Boomklever ook op de grond wel tegenkomen, want ook daar foerageren ze wel, hoewel 
je ze vaker in een boom ziet. 

Echte boomkruipers (Certhiidae) vormen een kleine familie van zangvogels binnen de 
superfamilie Certhioidea. De familie telt tien soorten.  Het verenkleed is bruin met lichtere 
onderdelen. Ze hebben een dunne, omlaaggebogen snavel. De lichaamslengte varieert van tien 
tot zestien en halve centimeter. Ze danken hun naam aan hun opmerkelijke gedrag: ze 
kruipen langs de stammen omhoog op zoek naar voedsel, insecten. Boomkruipers nestelen in 
gaten en spleten in bomen, achter losse boomschors en in klimop. 

De Boomklever is een fraai gekleurd vogeltje, de bovenzijde is grijsblauw en de onderzijde 
beige met oranje. Opvallende kenmerken zijn de stevige dolkachtige snavel en de lange zwarte 
streep die over het oog loopt en die de vogel een wat brutaal uiterlijk geven. Het zijn overigens 
ook bepaald geen bescheiden vogeltjes, als ze op de voedertafel verschijnen zijn ze bepaald 
niet bang uitgevallen en proberen andere vogels op een afstandje te houden door even 
dreigend met de forse snavel een uitval naar hen te doen. Boomklevers nestelen in een oud 
spechtengat of in een nestkastje.  
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Boomkruipers 

Als ze een nestkastje in bezit nemen kun je dat van buitenaf zien doordat ze de opening 
bewerken met modder. Dus als je een mooi pleisterwerk op een nestkastje ziet rondom de 
opening, dan woont daar een Boomkleverfamilie. 

 

Boomklever  

In  de wintertijd komen Boomklevers regelmatig naar de voederplaatsen, waar ze vooral dol 
zijn op de pinda's en zonnepitten. Als je ze van dichtbij kunt bewonderen en ook nog 
fotograferen, kun je het prachtige verenpatroon aan de onderzijde van de staart ook mooi zien, 
het is net een waaier. Vaak brengen de Boomklevers flitsbezoeken, waarbij ze een pinda 
meenemen van de voedertafel, die ze dan elders vastklemmen in de schors van een grote boom 
en dan lekker gaan zitten smikkelen van de pinda. In de zomer voeden Boomklevers zich 
overigens veel meer met insecten dan met zaden. 

Een Boomklever komt dicht bij huis, maar de Boomklever is eigenlijk een bosvogel en  in de 
loofbossen en gemengde bossen kom je de Boomklever dan ook tegen, daarnaast ook in 
parken en grote tuinen. Hij heeft een kenmerkende roep, hij roept vaak luid, zodat je al van 
verre hoort dat er een Boomklever aanwezig is. Boomklevers komen meer voor in de oostelijke 
helft van Nederland en ontbreekt bijvoorbeeld op de waddeneilanden helemaal. Veel kleine 
vogeltjes worden niet heel oud en dat is bij de Boomklevers ook zo, een Boomklever wordt 
gemiddeld niet ouder dan twee tot drie jaar. 

Daar waar de Boomklever een kleurrijk en best opvallend vogeltje is, is de Boomkruiper 
(Certhia brachydactyla) een bruin vogeltje, dat door zijn gedrag en goede camouflagekleur 
vaak amper opvalt.  
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Boomkruiper  

De Boomkruiper is met zijn twaalf en halve centimeter ook zo’n twee en halve centimeter 
kleiner dan de Boomklever. Er is ook nog een Taigaboomkruiper (Certhia familiaris), die lijkt 
heel veel op de Boomkruiper, maar is veel zeldzamer. 

De Boomkruiper gebruikt zijn staart als steun bij het kruipen over takken en boomstammen.  
De Boomkruiper heeft een relatief veel langere staart dan de Boomklever. Omdat de 
Boomkruiper zijn staart als steun moet gebruiken, is hij niet in staat om onderste boven te 
kruipen. Daarom zie je een boomkruiper steeds weer naar een lager gelegen nieuw stuk stam 
vliegen en kruipt vervolgens weer omhoog, op zoek naar kleine insecten en  spinnetjes. Bron: 
natuurkiekerblogspot.com. 

De boomklever dankt zijn naam aan het vermogen bomen zowel omhoog als omlaag te 
beklimmen, waardoor de vogel als het ware lijkt te kleven aan de stam, zonder te vallen. 
Boomklevers zijn holenbroeders en staan erom bekend de opening van hun broedholte te 
verkleinen door te 'metselen' met modder. Deze metseldrang is vaak zo sterk, dat ook wanneer 
het gat al de juiste grootte heeft, er in de omgeving toch nog een metselwerk gemaakt wordt.  

Boomklevers die in nestkasten broeden maken bijvoorbeeld een versterkt dakoverstek boven 
de invliegopening. 

Een helder fluitend 'twiet-twiet-twiet' en een meesachtig 'tsit'. Bij opwinding een schel trillend 
'tirr'. De zang is een luid 'tuwiehe-tuwiehe', ook wel omschreven als een kwelend 'tu-tu-tu' 
(dat enigszins aan de zang van een nachtegaal doet denken). Deze zang gaat over in 'kwie-
kwie' en haastig 'twet-twet-twet'. Aan zijn zang kan de boomklever eenvoudig worden herkend. 
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De Hunneschans 

De Hunneschans is waarschijnlijk tot stand gekomen tussen 850 en 950. Het is een 
hoefijzervormige ringburcht die in feite bestond uit een wal met eromheen een gracht. In de 
Middeleeuwen, toen de waterstand hoger was dan nu, was die gracht nog gevuld met water 
uit het Uddelermeer. Over de functie van de Hunneschans is nog altijd niet alles bekend. Was 
het een verdediging tegen de Vikingen? Of tegen de Karolingen? Een verzamelplaats voor het 
kostbare ijzer dat op de Veluwe werd gewonnen? Vooralsnog blijft het onduidelijk. Wat wel 
vaststaat is dat de Hunneschans niets met de Hunnen te maken heeft. Ook lang vóórdat hier 
een schans werd opgeworpen, werd de oever van het Uddelermeer bewoond. Een van de oudste 
grafheuvels uit de gemeente Apeldoorn is hier gevonden. Volgens een van de Veluwsche Sagen 
van Gustaaf van de Wall Perné heeft de god Donar met een mokerslag de broodoven van de 
reus van Uddel verbrijzeld, waardoor de Hunneschans ontstond. 

 

De Hunneschans bij Uddel is zeker geen kasteel, ofschoon dergelijke burcht- of ringwallen 
veelal wel worden beschouwd als voorlopers van de eerste kastelen. Want wat is een kasteel? 
Er zijn in de loop der tijd vele definities gegeven van het begrip kasteel, maar een van de meest 
gebruikelijke is toch wel dat een kasteel de versterkte woning is van een edelman. In deze zin 
is bij de Hunneschans daarom zeker geen sprake van een kasteel. Wat is het wel? Ook 
daarover bestaat nogal wat duisternis.  

 

Mezen  

Ten oosten van het Uddelermeer - dat waarschijnlijk tijdens de laatste ijstijd is ontstaan - is 
een enkele meters hoge hoefijzervormige burcht- of ringwal aanwezig, die aan de zijde van het 
Uddelermeer open is. Daarbinnen ligt een, ten opzichte van het maaiveld buiten de ringwal, 
verhoogde vlakte. De diameter van de ringvormige vlakte is ongeveer honderd meter. Het is 
wel zeker dat op de vlakte bewoning is geweest, oude bewoning zelfs. Buiten de ringwal liggen 
ook een aantal grafheuvels en waarschijnlijk is een kleine verhoging binnen de ringwal ook 
een oude grafheuvel. 
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Er zijn verschillende opgravingen geweest in de loop der tijd. De resultaten van elke volgende 
opgraving weerspraken nogal eens de conclusies, die uit de vorige opgravingresultaten 
getrokken werden. De eerste opgraving had al in 1842 plaats door L.J.F. Janssen, conservator 
van het Rijksmuseum voor Oudheden te Leiden. In 1872 werd het onderzoek van de ringwal 
door W. Pleyte voorgezet, maar de grootste opgraving werd gedaan door de bekende archeoloog 
J.H. Holwerda. Holwerda noemt de Hunnenschans dan een Saksische gravenburcht, die 
dateerde uit de tiende eeuw. 

Omdat men de ringwal wilde restaureren stelde J.G.N. Renaud in 1966 een nader onderzoek 
in. Hij concludeerde dat de wallen vermoedelijk uit de achtste of negende eeuw dateren met 
een uitbreiding van enige eeuwen later. Ook de bebouwing zou veel later hebben plaatsgehad 
dan de tiende eeuw. Na zijn onderzoek werd de ringwal hersteld. De grachten werden 
vrijgemaakt van begroeiingen en de beplanting op de wallen werd uitgedund. 

Na de opgraving van Renaud vond nog een opgraving plaats door H.A. Heidinga in 1984. Hij 
concludeerde dat alle door Holwerda opgegraven mogelijke woningen pas dateren uit de elfde 
eeuw en dat deze waarschijnlijk gewone boerderijen waren. Heidinga legde ook verband met 
het voorkomen van dit soort schansen en de ijzerindustrie, die op de Veluwe in de 
Middeleeuwen voorkwam.  

Het is vrijwel zeker dat het waterpeil van het Uddelermeer vroeger hoger is geweest. Het meer 
reikte toen tot aan het begin van de hoefijzervormige ringwal. Het was daarom mogelijk dat 
de nu droge grachten ooit met water gevuld waren. Maar waarom de ring- of walburcht ooit is 
aangelegd en of de plaatselijke bevolking er als zodanig gebruik van heeft gemaakt, is eigenlijk 
nog steeds een vraagteken. De ringwal is fraai gerestaureerd. Het is een genoegen om over de 
wal te wandelen en te mijmeren over de mensen, die hier in de prehistorie en in de vroege 
Middeleeuwen ooit hun woning hebben gehad. Ze hebben dicht bij het water geleefd te midden 
van de natuur. De ringwal kan hen enige bescherming hebben geboden tegen de koude 
oostenwinden en wellicht tegen wilde dieren, die in die tijd nog voorkwamen op de Veluwe. 

 

Er bevinden zich hier en daar paaltjes met kleine bronzen schildjes die enige uitleg geven over 

de ringwal van Uddel. 
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De Hunneschans ligt ten zuiden van de weg van Garderen naar Uddel, direct na de kruising 
met de N302, de weg van Harderwijk naar Kootwijk. Garderen kan het beste worden bereikt 
via de afslag Stroe in de snelweg A1 van Hoevelaken naar Apeldoorn, of vanuit Arnhem, via 
de weg Arnhem-Otterlo-Harskamp-Stroe. Ttegenover het Uddelermeer is een restaurant 
aanwezig dat over een grote parkeerplaats beschikt. Er zijn in het gebied van het Uddelermeer 
enkele wandel- en fietsroutes uitgezet. Bron: absolutefact.nl. fotos: ben hendriks. 

Het Uddelermeer is, als overblijfsel van de IJstijd, een merkwaardig fenomeen. Na de IJstijd 
ontdooiden grote stukken bevroren grond. Onder deze grond bevonden zich nog enorme 
ijsklompen in de bodem. Uit deze ijsklompen zijn het Uddelermeer en het Blekemeer ontstaan 
en daarmee restanten van de vorstheuvels uit de laatste IJstijd. Schapen wassen in het 
Uddelermeer was een eeuwenlange traditie.  

Ook landelijk is het Uddelermeer bekend. Menig schoolreisje ging vroeger naar het 
Uddelermeer waar men zich prima vermaakte. Vele badgasten namen een duik in het 
Uddelermeer of vertoefden op het strandje. In de wintermaanden is het Uddelermeer bij 
voldoende vorst een uitgelezen plaats om heerlijk te schaatsen. Tegenwoordig grazen in het 
voorjaar en de zomermaanden weer schapen rond de oevers van het Uddelermeer. Het 
Uddelermeer is het hoogst gelegen natuurmeer in ons land, ongeveer veertig meter boven ANP.  

Restaurant Theehuis Uddelermeer is met het Uddelermeer, Blekemeer en de Hunneschans 
gelegen in een historisch interessant gebied.  

 

De Hunneschans is waarschijnlijk gebouwd als versterking in een tijd dat met name de 
Noormannen de Veluwe teisterden. Munten en scherven doen vermoeden dat de schans in de 
twaalfde en dertiende eeuw het meest intensief is gebruikt. Bij het Uddelermeer heeft de 
archeoloog J.H. Holwerda de restanten van een aantal nederzettingen onderzocht.  Een aantal 
fraaie grafinventarissen werd blootgelegd bij het Uddelermeer.  

Kenmerkend voor hun aanwezigheid zijn de zogenaamde Trechterbekers. De 
Trechterbekercultuur was de eerste volkomen agrarische cultuur op de Veluwe. Na het 
Trechterbekervolk werd de Veluwe bewoond door mensen die eveneens bekend zijn geworden 
om hun aardewerk, het Standvoetbekervolk. Akkerbouw en veeteelt waren de belangrijkste 
middelen van bestaan.  

In de zogenaamde late Steentijd, maar vooral in de Bronstijd, zo omstreeks 1800 voor Christus 
drukten twee culturen een duidelijke stempel op het leven in en rond Uddel. Het reeds eerder 
genoemde Standvoetbekervolk, maar vooral het Klokbekervolk. In de graven van de 
Klokbekermensen werden de eerste metalen voorwerpen aangetroffen. Een grafheuvel bleek 
zich gedeeltelijk onder de aarden wal van de Hunneschans te bevinden. Deze grafheuvel is 
heden ten dagen nog duidelijk zichtbaar. Een wandeling op de Hunneschans, gelegen 
tegenover het Restaurant Theehuis Uddelermeer, is dan ook zeer de moeite waard. Diverse 
bronzen plaquette's bij het Uddelermeer en de Hunneschans vertellen over de geschiedenis.  
Bron: uddelermeer.nl. 
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Uddel ligt zeer centraal op de Veluwe en is daarmee een schitterend uitgangspunt voor 
fietstochten naar dorpen als Garderen, Kootwijk, Elspeet, Staverden, Ermelo en Nunspeet, of 
een heerlijke lange wandeltocht door het Kroondomein. Uddel heeft met zijn schitterende 
natuur en het beroemde Uddelermeer twee belangrijke toeristische troeven in handen.  

Uddel ligt enigszins geïsoleerd van het moederdorp Apeldoorn. Hierdoor voer de kleine 
gemeenschap van boeren en bosarbeiders in vroeger dagen doorgaans zijn eigen koers. 

 

 

Hunnenschans 1889 

Uddel heeft eeuwenlang een zeer nauwe band onderhouden met de Oranjes die rond het dorp 
een groot aantal bezittingen verwierven. Dit zorgde voor veel werkgelegenheid. Nog altijd wordt 
er door de ouderen in het dorp met respect gesproken over voormalig Koningin Wilhelmina 
die zeer geïnteresseerd was in het wel en wee van de Uddelse bevolking. Na de Tweede 
Wereldoorlog brachten pluimveeteelt en kalvermesterij welvaart in het dorp.  

Het Uddelermeer ontstond tijdens een van de laatste ijstijden, het Saalien. Na het smelten van 
de ijskern bleef alleen het gat over dat tegenwoordig het meer vormt. Doordat het Uddelermeer 
in een relatief droog gebied ligt is het gebied rond het Uddelermeer mogelijk al in de ijzertijd 
gecultiveerd. Zeker is in ieder geval dat vanaf de zevende eeuw in de omgeving ijzer werd 
geproduceerd. Uit stuifmeelonderzoek aan het sediment in het meer blijkt dat men in de 
zeventiende eeuw hennep heeft gekweekt in de omgeving van het meer. Niet om te roken maar 
om touw van te maken. In het meer werd de hennep gelegd om te rotten zodat de taaie delen 
voor het touw overbleven. Verder is bekend dat ten tijde van Koning Willem I het meer dienst 
gedaan heeft als koninklijke visvijver. Het meer had een diepte van circa zeventien meter maar 
is langzaam maar zeker aan het dichtslibben. In de wintermaanden is het Uddelermeer bij 
voldoende vorst een uitgelezen plaats om heerlijk te schaatsen. Jaren lang was er de 
gelegenheid om te zwemmen, maar de laatste jaren is dat verboden in verband met de 
blauwalg. Tegenwoordig grazen in het voorjaar en de zomermaanden weer schapen rond de 
oevers van het Uddelermeer. Het Uddelermeer is het hoogst gelegen natuurmeer in ons land 
(ongeveer 40 meter boven ANP).  



174 

 

 

Ten oosten van het meer ligt de Hunnenschans, een verdedigingswerk uit ongeveer 900 na 
Chr. De vroeg-middeleeuwse ringwalburg aan het Uddelermeer ligt ten zuidwesten van Uddel 
en ten oosten van het Uddelermeer. De burcht is vermoedelijk een Saksische versterking 
geweest.  Bij het Uddelermeer heeft de archeoloog J.H. Holwerda de restanten van een aantal 
nederzettingen onderzocht.  

Een aantal fraaie grafinventarissen werd blootgelegd bij het Uddelermeer. Tussen verraderlijke 
moerassen en de peilloze diepte van het Uddelermeer ligt de Hunneschans, veilig achter de 
heuvels. Vrouw Soetebier pookt het vuur onder de kookpot wat op om het zwijnenvlees, de 
peen en de ui op tijd klaar te hebben. Dat kan nog wel een paar uur duren, want 'slow cooking' 
verreist tijd en aandacht. 

De Hunenschans, ook wel Hunneschans of Hunnenschans genoemd, is een vroeg-
middeleeuwse ringwalburg aan het Uddelermeer. De schans ligt ten zuidwesten van het dorp 
Uddel en ten oosten van het Uddelermeer, in de gemeente Apeldoorn. De Hunnenschans is 
een verdedigingswerk (een ringfort) dat bestaat uit een opgeworpen wal en daaromheen een 
diepe gracht. Dit rijksmonument dateert waarschijnlijk uit de tiende eeuw. Deze diende ter 
bewaking van het belangrijke kruispunt van handelswegen ter plaatse in verband met de 
ijzerwinning op de Veluwe. Onder de wallen van de Hunneschans zijn sporen van huizen 
aangetroffen die van veel vroeger dateren, mogelijk uit de tijd van de grafheuvel op het 
middenterrein van de Hunneschans. 

 

De grafheuvel binnen de omwalling is de oudste bezienswaardigheid van de Hunneschans en 
dateert uit de Bronstijd. Dat er al zeer vroeg bewoning rond het Uddelermeer was, blijkt ook 
uit de vondst van een paar graanmaalstenen uit de Nieuwe Steentijd. De burcht is 
vermoedelijk een Saksische versterking geweest. De naam is net als bij hunebedden geen 
verwijzing naar Hunnen maar mogelijk naar Saksen. 
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Volgens legenden stond op deze plek de broodoven van de reus van Uddel. De god Donar 
verbrijzelde de oven met een mokerslag, waardoor de Hunnenschans ontstond. De oudste 
burchten in Nederland hebben over het algemeen een ronde of ovale plattegrond. Hieruit blijkt 
hun herkomst met verdedigingswerken uit de oudheid.  

 

Ook de Hunnenschans valt onder deze categorie. De burcht bestaat uit een ovaal lichaam met 
een doorsnede tussen tachtig en honderdtien meter. Rondom ligt een hoge hoefijzervormige 
aarden wal en een gracht. De wal was voorzien van een dubbele palissade met een zandvulling 
die een soort weermuur moet hebben gevormd. De wal is nu nog vier meter hoog en ongeveer 
twintig meter breed. Het gedeelte zonder wal wordt afgesloten door het Uddelermeer, dat 
vroeger een veel hogere waterspiegel had. 

 
Een ringfort is een gefortificeerde nederzetting waarvan algemeen wordt aangenomen dat zij 
stammen uit de IJzertijd, de vroeg Christelijke periode (400 n.Chr.-795 n.Chr.) en mogelijk de 
vroege Middeleeuwen in Noord-Europa en met name in Ierland.  

Een ringfort was gemaakte van aarde. In termen van aantal, verspreiding en toegankelijkheid 
zijn er geen historische of archeologische gegevens uit de vroege Middeleeuwen die ook maar 
in de buurt komen van ringforten. Het is meer dan waarschijnlijk dat als gevolg van landbouw 
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en stedenbouw vele locaties verloren zijn gegaan. Het uitgebreide archeologische onderzoek 
dat samengaat met de bouw van wegen heeft tal van onbekende ringforten aan het licht 
gebracht. 

Ondanks regionale variaties in de dichtheid van ringforten kan gesteld worden dat ze 
algemeen voorkomen met een gemiddelde van iets meer dan één ringfort per twee vierkante 
kilometer. Ondanks het grote aantal forten zijn er nog steeds twee belangrijke vragen 
onbeantwoord, namelijk: "wie heeft ze gebouwd" en "waar dienden ze voor". 

Het debat over de periodisering (en chronologie) wordt voornamelijk veroorzaakt door het grote 
aantal ringforten alsmede het falen van enig andere type nederzetting om te overleven tot op 
de dag van vandaag. Uitgezonderd de ringforten lijkt er een gat te zijn de bewoning van voor 
de vroeg Christelijke periode tot ongeveer de Middeleeuwen. Pas na het arriveren van de Anglo-
Normandische baronnen in de  twaalfde eeuw ontstaan er weer overlevende nederzettingen. 

Drie belangrijke theorieën bepalen het debat over de periodisering van de ringforten: 

1. De theorie dat alle ringforten stammen uit de IJzertijd 
2. De theorie die stelt dat de ringforten in gebruik zijn geweest tot de Late Middeleeuwen 

en mogelijk tot in de Moderne Tijd 
3. De theorie dat de ringforten stammen uit de eerste vijfhonderd jaar van de Christelijke 

jaartelling. De laatste theorie is de meest geaccepteerde. 

De theorieën dat het ringfort hetzij vóór, hetzij na de Vroege Middeleeuwen te dateren valt, 
hangt in essentie samen een veronderstelling. 

Burcht Opladen is de eerste burcht met stenen muren. Al decennia lang houdt de ligging van 
het legendarische Opladen de gemoederen bezig. Opladen (Uplathe of Uplade) is een van de 
militaire steunpunten van Hamaland. Aangenomen wordt dat Opladen "hoge berg" betekent. 
Als decor van de strijd van graaf Balderik en gravin Adela tegen het rijksgezag krijgt het grote 
bekendheid. Opladen ligt volgens de kroniekschrijver Alpert van Metz "op een natuurlijke 
heuvel die zich geleidelijk uit de vlakte verheft, door ophoging uitstekend is versterkt en, wat 
in die streken (Hamaland) zeer zeldzaam is, door een muur is omgeven". Het mottekasteel is 
zo belangrijk dat Balderik rond 1160 naar het mottekasteel "comes de Oplathe vel Houberch" 
is genoemd. De burcht wordt volgens Alpert na de slag bij Opladen verbrand en de muren 
worden met de grond gelijk gemaakt. 

Over de term "vel" in de achternaam van Balderik is door de jaren heen veel verwarring 
ontstaan. Door Van Rij is dit vertaald met "oftewel", terwijl eerdere vertalingen spreken van 
"of". Het kan echter ook met "en" worden vertaald. Door het woord "of" wordt Opladen vaak 
vereenzelvigd met het gelijknamige in de Rijn gelegen eiland Houberg. Deze identificatie ligt 
minder voor de hand, omdat Alpert schrijft dat Opladen op een natuurlijke heuvel staat. 
Volgens Schut zijn er geen concrete aanwijzingen dat het hier een motteversterking betreft. 
De huidige hoogte is volgens Schut "voor een aanzienlijk deel in de afgelopen decennia 
aangebracht". 

De meanderende Rijn heeft natuurlijk duizend jaar de tijd gehad om grond weg te spoelen. 
Daarom kan niet uitgesloten worden dat de Houberg ooit hoger was. 
De naam ‘Houberg’ komt voor het eerst in de twaalfde eeuw voor bij de vernoeming van 
Balderik. Schut betwijfelt de toewijzing van deze naam aan de lokatie, want in 1339 wordt het 
"Erfkamerlingschap" genoemd. De vereenzelviging van Houberg met Opladen is derhalve 
uitsluitend gebaseerd op de (toevallige?) gelijkenis in naam en Alperts opmerking dat Opladen 
"juxta Eltena sita" ligt, oftewel vlak bij Elten. Vooralsnog valt de Houberg als lokatie van het 
voormalige Opladen af.  De beschrijving van Opladen van Alpert van Metz duidt op een 
mottekasteel. Het is waarschijnlijk de eerste van dit soort in de graafschap. De turbulente 
tijden eisen blijkbaar het nieuwste van het nieuwste. In tegenstelling tot walburgen kunnen 
motten relatief snel worden opgeworpen en bovendien verdedigd worden met een relatief 
kleiner aantal manschappen. 
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Bij walburgen zijn langs de gehele wal verdedigers noodzakelijk. Dit zou een afspiegeling van 
de tanende centrale macht versus de opkomst van lokale heerser met beperkte mogelijkheden 
kunnen zijn. In de gemeente Bergh aan de weg van Zeddam naar Wehl is bovenop de berg, 
ondanks eeuwenlange erosie een enorme motteheuvel met omringende wal te aanschouwen. 
Holwerda identificeert in 1921 deze resten als Opladen, waarna een jarenlange discussie over 
de plek oplaait. Onderstaande foto laat de konische kegel op de top van de heuvel nog duidelijk 
zien. Door de jaren heen is nooit definitief vastgesteld dat het inderdaad Opladen betreft. 
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Hamaland 

De graven van Hamaland woonden op de burcht Upladen, een oude Saksische ringburcht op 
de Hettenheuvel, ten noorden van de Elterberg bij ’s Heerenberg in Montferland. Meginhard 
wilde zich een betere huisvesting bezorgen in overeenstemming met zijn status en liet op de 
Elterberg een groter plateau aanleggen. Daarop bouwde hij een voorname (houten) woonstede 
en ook een houten kerkje. Op de Elterberg stonden houten vakwerkhuizen en een kapel. Later 
liet Meginhard tegen dit kerkje een stenen kapel bouwen, in de vorm van de heilig graf 
kapellen, als laatste rustplaats voor de grafelijke familie. Hijzelf en zijn dochter Gerberga 
werden er begraven.  

 

Toen Wichman jr. op zeer jonge leeftijd overleed op 1 augustus 967 besloot zijn vader zijn  
burcht op de Elterberg te bestemmen als Kanunnikessenstift voor hoogadelijke dames. Om 
opgenomen te kunnen worden moesten zij zestien adelijke kwartieren aantonen. Het stift werd 
opgedragen aan Sint Vitus en als eerste abdis werd zijn dochter Liudgard benoemd. 
Tegelijkertijd schonk hij aan het nieuwe Jufferenstift een groot aantal boerderijen en 
landerijen uit zijn persoonlijk bezit. Met de opbrengsten bekostigde hij de stenen nieuwbouw, 
de inrichting en het onderhoud. Deze schenking bestond uit goederen in de omgeving van 
Elten, op de zuidelijke Veluwe, bij Urk en in de Ommelanden. Voorts verzocht hij de Saksische 
keizer Otto 1, op voorspraak van diens vrouw keizerin Adelheid en bisschop Theoderic Dietrich 
van Metz (Wichmans neef, zoon van zijn oom Everhard) het Eltense stift onder zijn 
bescherming te nemen. Dit werd door keizer Otto bevestigd in een tweetal oorkonden uit 968. 
Daarin staan een aantal goederen uit het bezit van de keizer, eerder door hem in leen gegeven 
aan graaf Wichman. Het betreffen de gebieden Urk, Salland, de Achterhoek, Naarderland en 
Hamaland. Idem in 970 (oorkonde Gelr nr. 104) voor het eigen bezit dat Wichman aan Elten 
schonk, waarin genoemd worden goederen te Elten, Emmerik en op de zuidelijke Veluwe, te 
Redichem (Renkum) en Bingarth (Bingerden aan de IJssel bij Doesburg). De laatste bron 
waarin graaf Wichman nog wordt genoemd is een oorkonde van 14 december 973 waarin 
keizer Otto 11 bevestigd dat hij op verzoek van graaf Wichmannus en diens dochter Luitgarda, 
de abdis, het klooster van Sint Vitus Martelaar te Elten onder zijn hoge bescherming neemt. 
Aangezien Wichman alleen dochters naliet viel het ambt van graaf van Hamaland terug aan 
de Duitse koningkeizer en is buiten Wichmans familie geraakt. De Duitse  keizers hebben de 
grafelijke waardigheid over de gebieden in de volgende vijftig jaar overgedragen aan 
verschillende personen, waaronder enkele bisschoppen. Alle persoonlijke bezittingen van 
graaf Wichman vielen to aan zijn beide dochters Adela en Liudgard. 

De rijksadbij Elten was een adellijk stift voor vrouwen in het Heilige Roomse Rijk, gelegen in 
Hoog Elten, nu gemeente Emmerik. Het stift was niet bij een kreits ingedeeld. In 968 sticht 
graaf Wichman van Hamaland op de Eltenberg een adellijk stift voor dames. Zijn dochter 
Liutgard is de eerste abdis. Keizer Otto I de Grote bevestigt de stichting hetzelfde jaar en keizer 
Otto II verleent het in 973 koninklijke bescherming. In 1002 wordt het rijksonmiddellijk, maar 
het heeft nooit een zetel in de Rijksdag gehad. De voogdij gaat in 1473 over van Bourgondië 
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aan de hertog van Kleef. Onder meer Het Gooi was vanaf 968 tot 1806 eigendom van de abdij. 
Graaf Floris V van Holland kocht in 1285 van hen het recht als landsheer in het Gooi op te 
treden. In 1802 neemt Pruisen het gebied in bezit. Dit wordt gelegaliseerd in de 
Reichsdeputationshauptschluss van 25 februari 1803, waar in artikel 3 de abdij Elten aan 
Pruisen wordt toegewezen. Nadat Pruisen in 1807 in de Vrede van Tilsit al zijn bezittingen ten 
westen van de Elbe had moeten afstaan aan het Franse Keizerrijk, kwam het gebied in 1807 
aan het groothertogdom Berg. In 1811 gaf Napoleon het bevel tot opheffing van de abdij. Het 
Congres van Wenen herstelde de oude situatie in 1815 en voegde Elten weer bij het koninkrijk 
Pruisen. 

De oudste dochter Liudgard was de abdis van het door haar vader gestichte Sint Vitusstift op 
de Elterberg. Dit stift was een leefgemeenschap voor adellijke dames. Zij hoefden geen 
kloostergelofte af te leggen. En zij konden op ieder moment het stift weer verlaten om naar 
hun ouderlijk huis terug te keren of te gaan trouwen. 

 

Stiftkerk, Elten 

Dochter Adela was getrouwd met graaf Immad 11, de graaf van Redichem (Renkum). Graaf 
Immad behoorde tot een van de meest aanzienlijke west-Saksiche geslachten. Het waren de 
Immedingers die afstamden van de Saksische vorst Widukind, de tegenstander van Karel de 
Grote. Immads vader was Immad 1, graaf in Saksen. Deze overleed in 953. Naast zeer 
uitgebreide bezittingen in Saksen erfde Immad 11 ook de titel graaf van Redichem waar de 
burcht Duno bij Oosterbeek zijn residentie was. Hoe belangrijk de plaats was die de 
Immedingers in de hoge Saksische adel innamen, blijkt wel uit het feit dat de latere Duitse 
keizer (1039-1056) Hendrik 111 tijdens een bezoek dat zijn ouders brachten aan Oosterbeek 
daar op 28 oktober 1017 werd geboren. Adela en Immad kregen zes kinderen, twee zonen en 
vier dochters. Diederic, de oudste zoon was bestemd om zijn vader als graaf op te volgen. 
Meinwerk, de jongere zoon werd daarom opgeleid als geestelijke. Hij werd in 1009 bisschop in 
Paderborn en stichte daar het klooster Abdinghof. 

De walburg van de Duno dateert vermoedelijk uit de periode van kort voor het jaar 1000. De 
walburg is ongeveer drieenveertig meter breed en loopt met een lengte van circa negentig meter 
langs de rand van de stuwwal. Aan drie zijden loopt er een circa drie meter hoge wal rond het 
binnenterrein. Aan de buitenzijde van de wal ligt een droge gracht, die hier en daar vele meters 
diep is. De toegang tot de walburg ligt aan de noordzijde en is nu gekenmerkt door houten 
vlechtwerk aan de zijkanten. Recente onderzoekingen hebben uitgewezen, dat deze walburg 
één van de walburgen is geweest van waar het echtpaar Adela en Balderik hun macht over 
het rivierengebied tot de Elterberg hebben uitgeoefend.  

De andere walburgen, die door dit echtpaar zijn gebruikt, zijn de dubbele walburg Mergelp op 
de Duivelsberg in de gemeente Ubbergen en de bijzonder grote walburg met motte op 
Montferland, waarvan we nu weten, dat deze vereenzelvigd kan worden met de burcht Uplade 
of Opladen. Op deze strategisch uitstekend gekozen plaats werd door Adela en Balderik of de 
vader van Adela, Wichman van Elten een, vermoedelijk houten, onderkomen gebouwd, dat 
een machtscentrum werd van betekenis. Er werden verschillende onderzoeken uitgevoerd op 
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de Duno. In 1840 werd door Janssen een onderzoek ingesteld, gevolgd in het begin van de 
twintigste eeuw door Holwerda. In de jaren 1955 en 1959 voerde Renaud een onderzoek uit. 
Uit de verschillende onderzoeken is gebleken dat er houten versterkingen zijn geweest die de 
wal voor uitzakken moesten behoeden. Ook werden in het oostelijk deel van het terrein resten 
van houten woningen gevonden. Ook de langzaam naar de ingang stijgende toegangsweg en 
de toegang door de ringwal werden uitvoerig onderzocht. Uit het oudste onderzoek bleek dat 
er op het westelijke deel een tufstenen muur schijnt te hebben gestaan. 

Wat meteen opvalt als je de Hunnenschans betreedt is de ringwal. De ringwal was onderdeel 
van een vesting en is in de jaren negentig hersteld en vrijgekapt om ook nu nog een idee te 
hebben hoe zo'n versterkte vesting eruit zag. Het was in tijden van oorlog een toevluchtsoord, 
van waar men een goed zicht had op de omgeving en speciaal op de Rijn. 

Om meer zekerheid te krijgen wordt in de grond gekeken en dat gebeurt al vroeg in het geval 
van Montferland. In 1842 worden de eerste opgravingen verricht door Jansen van het 
Rijksmuseum van Oudheden. Jansen vindt enkele Romeinse dakpannen en trekt de conclusie 
dat Montferland een Romeinse versterking is. Holwerda vervolgt het graafwerk in 1918. Zoals 
gezegd identificeert hij Montferland als Opladen. In 1960 is Montferland uitgebreid onderzocht 
door Renaud van het ROB. Hiervan is door het ROB nooit een officieel rapport opgesteld. Een 
omissie die in 2004 door Schut wordt hersteld. 

Uit opgravingen en metingen stelt Schut vast dat de motteheuvel van Montferland ongeveer 
twaalf tot zeventien meter hoog is en dat tenminste de laatste zeven meter op kunstmatige 
wijze opgehoogd is, geheel volgens de beschrijving van Alpert. 

De top van de motteheuvel is een plateau van zestig bij negentig meter, terwijl de basis een  
honderdvijfendertig bij honderdvijftig meter meet. Het plateau is omringd geweest door een 
wal van zeven tot negen meter breed. De wal is mogelijk twee meter hoog geweest. In de wal 
zijn resten van een één meter brede tufstenen ringmuur gevonden. Door zijn afmetingen is de 
motte an Montferland de grootste van Nederland. 

 

De Duno of Hunneschans, Heveadorp 
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Op het plateau hebben minstens drie gebouwen gestaan; een tufstenen toren (16 bij 16 meter) 
met muren van vijfenhalve meter dik, een houten gebouw van mogelijk meerdere verdiepingen 
(14 bij 5,5 meter) en een hutkom. De tufstenen toren is mogelijk nooit voltooid. 

Aan de voet van de heuvel is een vier meter diepe en zestien meter brede gracht uitgegraven 
met daar omheen een dubbele aarden wal. De binnenste wal is mogelijk voorzien geweest van 
een palissade. De voorburcht aan de westzijde is helaas moeilijk te herkennen, ook al is deze 
omgeven door resten van een gracht en een wal. De tufstenen toren op de motte zal heel 
strategisch hebben neergekeken op de voorburcht. Niemand kan onopgemerkt naar binnen 
sluipen. Bij de opgravingen gevonden potscherven dateren de aanleg op het einde van tiende 
of in de eerste helft van de elfde eeuw. Gevonden potscherven bij de tufstenen toren doen 
vermoeden dat de toren uit de eerste helft van de elfde eeuw dateert. In ieder geval is de toren 
in de dertiende eeuw gesloopt vermoedelijk voor hergebruik van het zeldzame tufsteen. 
De motte is slechts kort bewoond geweest en twee keer door brand getroffen. 

Bij de aanleg van de motte is handig gebruik gemaakt van de plaatselijke situatie. Naar 
berekening van Schut moet circa vierennegentigduizend kubieke meter zand zijn verplaatst. 
Hij gaat er vanuit dat in die tijd een persoon een kubieke meter per dag kan uitgraven en 
verplaatsen. Met deze gegevens is het niet moeilijk meer te berekenen welke omvang deze 
operatie in de elfde eeuw heeft. Haast heeft de bouwheer in ieder geval niet gehad. De bouw 
van een tufstenen toren met muren van vijfenhalve meter dik wordt door Schut geschat op 
acht tot tien jaar. Vanwege het inklinken van de grond kan de toren pas enkele jaren later 
worden gebouwd. Niet uit te sluiten is dat vlak na de aanleg van de motteheuvel is begonnen 
met de bouw van de toren, want het bouwtempo van een toren van dergelijke omvang ligt niet 
zo hoog.  

Het is niet ondenkbaar dat de motte Montferland inderdaad Opladen is. Het voldoet aan de 
beschijving van Alpert van Metz en de aanleg dateert uit het begin van de elfde eeuw. Echter 
over de stenen toren rept Alpert niet. Mogelijkerwijs omdat deze (nog) niet is voltooid of omdat 
met de bouw nog niet is begonnen. Wanneer aangenomen wordt dat Opladen Montferland is 
moet deze aanname stroken met de geschiedenis van Hamaland. De bouw van een dergelijke 
versterking kan niet door de eerste de beste zijn gedaan. Van Winter geeft aan dat de lokatie 
niet uit de boedel van Adela of Balderik afkomstig is, maar eerder uit de bezittingen van 
Godfried de Prefect stamt. Het nabijgelegen Elten is de machtsbasis van de graven van 
Hamaland. Na de verbouwing van Elten tot een klooster door Wichman (IV) wensen Adela en 
Balderik mogelijk een nieuwe versterking. Montferland is een logische keus, omdat het de 
gehele Liemers overziet, maar ook een tegenwicht vormt voor Elten. Mogelijk laten Adela en 
Balderik de motte met ringmuur aanleggen, zoals Alpert van Metz beschrijft. In 1016 wordt 
dit kasteel in de slag bij Opladen verwoest. 

 

Schut geeft een profielschets van de mogelijke bouwheer waarin hij vermoedt dat ‘op basis 
van de omvang van de versterking gedacht moet worden aan een persoon die een 
bovenregionale betekenis heeft en die in nauwe relatie staat tot de keizer’. Zijn voorkeur gaat 
uit naar Adela en Balderik. Wanneer de versterking na de ondergang van Hamaland wordt 
aangelegd komt iemand naar voren die volledig aan deze profielschets voldoet: Werner (II). 
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Schut voert hem op in een lijstje van mogelijke bouwheren, maar hij betwijfelt op aangeven 
van Van Winter de invloed van Werner (II) in de Liemers, ook al is hij adviseur van de keizer. 
Werner (II) staat op zeer goede voet met keizer Hendrik II. Het is volgens de omstreden theorie 
van Jackman waarschijnlijk dat Werner (II) na de ondergang van Hamaland benoemd wordt 
als graaf van Zuid-Hamaland. Werner (II) stamt uit de familie der bannerheren van de keizer 
en wordt zelf ook bannerheer wanneer zijn oudere broer Eberhard (V) tussen 1030 en 1035 
overlijdt. Wat is nu symbolischer dan dat de bannerheer van de keizer op de puinhopen van 
een verwoest kasteel de macht van het centrale gezag laat zien? Daar tegenover kan gesteld 
worden dat de keizer op de restanten van (mogelijk) de grootste versterking in noordwest 
Europa niet opnieuw een graaf zal installeren van wie de loyaliteit afgewacht moet worden. 
Het is in ieder geval niet uit te sluiten dat Werner (II) in 1025 de bouwactiviteiten in gang zet 
en dat zijn zoon Werner (III) die na zijn dood voortzet. Na de dood van Werner (III) in 1053 
wordt Gerhard I 'Flamens' zijn opvolger in Zuid-Hamaland en via hem komt Opladen 
waarschijnlijk bij de bezittingen van de graven van Gelre. 

In 1313 blijkt de graaf van Gelre nog steeds inkomsten uit Montferland te hebben. Daarna 
behoort de berg aan de heren van Bylandt, die het in 1350 aan Derick van Enghusen in leen 
heeft gegeven. Mogelijk heeft een graaf van Gelre het leen verpand. In 1427 verpandt de graaf 
van Gelre zijn recht op ‘de Monferander Berge mitten holtslegen ende holtgericht daertoe 
gehoerende, gelegen in Zedemerbosch’ aan de heer Van den Bergh. Het pandschap wordt niet 
ingelost, zodat Montferland aan Van den Bergh wordt toegevoegd. De heren Van Den Bergh 
vestigen er hun exotische dieren en bouwen in de zestiende eeuw een jachthuis. In 1699 wordt 
het jachthuis na ernstige verwaarlozing opnieuw gebouwd. 
Tegenwoordig kan de bezoeker nog altijd op de top van de heuvel terecht, want het jachthuis 
is tot een modern hotel uitgebouwd. Het weidse uitzicht vanaf de berg is sinds de 
Middeleeuwen niet veranderd, hetgeen meteen duidelijk maakt waarom op deze plek een 
kasteel is verrezen. Al zal het bos het uitzicht toentertijd niet belemmerd hebben. 

 

De Elterberg 

Intussen leefde Adela op gespannen voet met haar zuster Liudgard, de abdis van Elten. Adela 
was het niet eens met de aanzienlijke schenkingen die haar vader aan het stift te Elten had 
gedaan. Omdat de vader van Adela als graaf de vazal was van de oorspronkelijk oost-
frankische Duitse vorsten had hij volgens de geldende frankische wet het recht zijn bezittingen 
tijdens zijn leven weg te geven aan een klooster. Maar Adela beriep zich, zijnde van hoge 
Saksische adel, op een oudere Saksische wet die bepaalde dat de schenker daar toestemming 
voor nodig had van ieder van zijn erfgenamen. Kennelijk waren haar vader en haar echtgenoot 
niet van plan geweest haar in deze aanspraken te steunen. Maar toen beide waren overleden 
zocht zij elders steun om haar eisen naar voren te brengen. Als weduwe kon Adela zonder een 
voogd geen rechtsgeding aangaan en daarom trouwde zij in 995 met graaf Balderik van 
Teisterbant. Teisterbant was een graafschap omvattende de Bommelerwaard en de 
Tielerwaard, de landen van Altena en Heusden en een strook van het tegenwoordige Noord-
Brabant. Het behoorde aan het adellijk geslacht Ansfried. Balderik wordt in 1003 tot 1006 
ook genoemd als graaf van Drenthe. Balderik werd in 990 genoemd als voogd van het stift op 
de Elterberg. Hij was bevoegd namens de instelling in rechtszittingen op te treden. Als voogd 
kon destijds alleen een man optreden en dat is eeuwenlang zo gebleven. 
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Balderiks moeder was een Ansfried maar zijn vader was van geringe afkomst, zodat Adela’s 
tweede huwelijk ver beneden haar stand was. Maar Balderik stond bekend om zijn dapperheid 
en hij zou Adela goed kunnen bijstaan om als voogd over de Eltense bezittingen deze weer in 
de familie terug te brengen. Na het overlijden van abdis Liudgard in 995 eigenden Adela en 
Balderik zich de Hamalandse goederen uit het kloosterbezit weer toe. De keizer als beschermer 
van het Eltense stift greep direct in en hij brengt de zaak in het najaar van 996 voor de 
Rijksdag te Nijmegen. Een daar opgemaakte oorkonde van 18 december 996 vermeldt de 
uitspraak van deze Rijksdagzitting als volgt: 

1. Balderik treed terug als voogd over Elten en draagt het klooster over aan de 
voogdij van keizer Otto 111. 

2. Balderik doet ten gunste van het klooster afstand van alle goederen die tot voor 
kort onder beheer van Liudgard vielen; genoemd worden drie gehele hoven, 
zestien halve hoven en vier wouden. 

3. Balderik ontvangt als schadeloosstelling vier hoven uit het Eltense 
kloosterbezit, gelegen op de linkeroever van de Rijn in het kerspel Keulen, 
waarbij hij afstand doet van al zijn rechten in het Eltense stift en deze rechten 
overgeeft in handen van keizer Otto 111. 

Onder een hof wordt verstaan de zetel van een rentmeester met het onder diens beheer 
behorende groter of kleiner aantal boerderijen en/of landerijen. 

Nadat in 1002 keizer Otto 111 jong was overleden zette Adela opnieuw Balderik er toe aan de 
Eltenberg en het stift te overmeesteren, hetgeen hij inderdaad ook deed. Maar Otto’s opvolger 
koning Hendrik 11 herstelde terstond de orde (oorkonde Gelre nr. 125). In 1003 schonken 
Balderik en Adela aan het klooster te Deutz bij Keulen een aantal van hun hoven rond 
Arnhem, namelijk het hof te Altinge, Velp en Rijnwerk (oorkonde Gelre nr. 127). 

 

Een broer van Balderiks moeder was graaf Godfried van de Hettergauw. Dat was een 
landstreek rond de rivier de Niers (grens Limburg-Oppergelre). Godfried was tevens prefect in 
het gebied rond de grote rivieren. Het ambt van prefect omvatte het militaire bestuur namens 
de koning over een aantal afzonderlijke kleinere graafschappen. De prefect Godfried was in 
het jaar 1006 ziek en juist in die tijd overvielen de Vikingen Tiel en staken de stad in brand. 
Daarom gaf Godfried de graven Balderik van Teisterbant en Unruoch van de Rijnstreek tussen 
Leiden en Woerden opdracht om met hun mannen de Vikingen uit de Betuwe te verdrijven. 
Godfried overleed kort daarna en Balderik meende recht te hebben om hem op te volgen in 
diens functie van prefect. Daarvoor zocht hij steun, echter zonder resultaat. Intussen 
benoemde koning Hendrik 11 Godfrieds schoonzoon graaf Wichman 111 van Vreden als 
prefect. Dit leidde tot een jarenlange rivaliteit tussen Balderik en Wichman 111. Deze 
Wichman 111 was een verre verwant van graaf Wichman van Hamaland, maar uit de tak van 
de Billungers. Wederzijds trachtten Balderik en Wichman medestanders te vinden. Zo werd 
Wichman gesteund door de Utrechtse bisschop Adalbold en ook Adela’s zoon graaf Diederik 
mengde zichin deze juridische strijd. Aan deze controverse kwam een eind toen graaf Wichman 
111 op 5 oktober 1016 is omgekomen op de thuisreis na een bezoek aan Balderik en Adela.  
Intussen was ook de zoon van Adela, graaf Diederik, op 7 april 1014 overleden. 
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Alpertus van Metz, een monnik uit Amersfoort heeft een kroniek geschreven waarin Adela en 
Balderik worden afgeschilderd als boosaardige mensen die niet voor moorden terugdeinsden. 
Zo zou Adela haar eigen zuster hebben vergiftigd, haar eigen zoon hebben laten vermoorden 
en ook de moord op graaf Wichman 111 hebben beraamd. De tegenwoordige 
geschiedkundigen hechten geen waarde aan deze grove verdachtmakingen. Want nergens 
blijkt uit officiele documenten dat er van deze misdaden sprake is.  Het oordeel van de 
Rijksdag te Nijmegen in 996 verwijst uitsluitend naar het bezit/beheer van de Eltense 
goederen, zonder enig spoor van andere laakbare handelingen. Overigens blijkt uit de 
verhouding van Meinwerk ten opzichte van zijn moeder nergens een afwijzende houding. 
Integendeel, ongeveer ten tijde van het verongelukken van graaf Wichman 111 had bisschop 
Meinwerk alle goederen die hem als erfenis toekwamen aan zijn moeder overgedragen. Adela 
heeft deze goederen met toestemming van haar echtgenoot Balderik weer doorgegeven aan de 
keizer. Die schonk de goederen op zijn beurt aan het klooster te Paderborn in 1016. Bovendien 
geeft bisschop Meinwerk aan in een oorkonde van 1031 dat hij het klooster Abdinghof heeft 
gesticht en met goederen begiftigd voor het zieleheil van zichzelf en dat van zijn ouders. Al de 
zware beschuldigingen in Alpert van Metz’s kroniek zijn voor het overgrote deel ongegrond. 
Toch is het duidelijk dat Adela in haar pogingen de Eltense goederen weer in bezit te krijgen 
zich het ongenoegen van meerdere vooraanstaande personen op de hals heeft gehaald. 
Sommigen brachten deze zaak voor de Rijksdag te Nijmegen in 1018. Daar werden Balderik 
en Adela veroordeeld tot verbeurdverklaring van hun rijkslenen, maar zij werden nergens 
beschuldigd aan geweldsdaden. Wel kwamen hun lenen weer ter beschikking van keizer 
Hendrik 11, die de Hollandse goederen in de omgeving van Zutphen in leen gaf aan de heer 
van Zutphen. Deze werd na deze gebiedsuitbreiding tot graaf benoemd, volgens de eerste 
vermelding als zodanig in 1031. Voorts werd een deel van de Groninger Ommelanden in 1047 
door de keizer in leen overgedragen aan de aartsbisschop van Bremen en Hamburg. Van 
Balderiks rijkslenen werden door Hendrik 11 in 1026 Teisterbant en de Veluwe in leen gegeven 
aan de bisschop van Utrecht. De latere bisschop Willem gaf de gouw Teisterbant in onderleen 
door aan graaf Gerard 11 Flamens van Wassenberg-Gelre en de Veluwe aan diens zoon Dirk.  

Op dezelfde manier kwam ook Drenthe in 1046 in handen van de bisschop van Utrecht. 
Drenthe ging later met andere delen van de huidige provincie Overijssel het Oversticht 
vormen. In 1018 besloten Balderik en Adela een aanzienlijke schenking te doen aan de 
Martinuskerk te Zyfflich, gelegen in het noordelijkste deel van het aartsbisdom Keulen. Dat 
ligt in het zicht van de Elterberg die slechts enkele kilometers noordelijker ligt. Door hun strijd 
om Elten verloren zij ook hun voorvaderlijke grafkapel op de Elterberg. Op deze manier 
wensten zij zich in de kerk te Zyfflich van een eigen rustplaats te verzekeren. Graaf Balderik 
overleed op 5 juni 1021 en werd in Zyfflich begraven. Volgens het necrologium van Elten is 
gravin Adela op 6 augustus overleden, maar het jaar is daar niet bij vermeld.  Uit bronnen is 
bekend dat zij in 1021 nog leefde en dat zij voor 1028 moet zijn gestorven. Zij is in Keulen 
overleden omstreeks 1024 of 1025 en werd begraven in de Sint Pieterskerk aldaar. Dirk 
Flamens ontvangt de Veluwe als graafschap in onderleen van zijn broer Willem, bisschop van 
Utrecht. Hij overleed in 1082 te Bouillon en werd begraven te Stint Hubert. De volgende 
generatie was Gerard 1V de Lange, hij overleed 24 oktober 1134 of 1137. Hij werd als graaf 
van Wassenaar genoemd in 1086 en noemde zich sinds 1096 ook graaf van Gelre, maar dan 
als Gerard 1. 

De  ruine van de burcht Herzele in het land van 
Aalst 
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Hij trouwde na 1086 met Clementia van Poitou, gravin van Gleiberg. Zij was de weduwe van 
Konrad 1 van Luxemburg. Gerard had een broer Hendrik van Kriekenberg. Volgens sommige 
geleerden was hun vader Gerard 111 Flamens, anderen menen dat hun vader diens broer 
Dirk Flamens was, de graaf van de Veluwe. Gerard en Clementia kregen twee kinderen: Gerard 
en Jolante van Gelre. Toen Gerard 11 overleed omstreeks 1134 verenigde hun zoon Hendrik 
de Jongere de beide graafschappen Gelre en Zutphen. Zo noemden Hendrik en zijn opvolgers 
zich graaf van Gelre en Zutphen. Totdat in 1339 de Duitse keizer Gelre tot een hertogdom 
verhief als dank voor bewezen diensten en Reinoud 11 zich hertog van Gelre mocht noemen. 
Zutphen bleef een graafschap en hoewel Reinoud en zijn opvolgers formeel hertogen van Gelre 
en graven van Zutphen waren, voerden zij sindsdien alleen hun belangrijkste titel als hertog 
van Gelre. 
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Bisschop Meinwerk van Paderborn 

Meinwerk was de kleinzoon van graaf Wichman van Hamaland via diens dochter Adela en 
haar man graaf Immad en moet omstreeks 970 of 975 geboren. 

Op jeugdige leeftijd ging hij eerst naar de Domschool in Halbertstadt en daarna naar de 
Domschool in Hildesheim. Hij ontmoette tijdens zijn studies een verre familielid, Hendrik van 
Beieren, de latere koningkeizer Hendrik 11. Na zijn studies werd Meinwerk domkanunnik in 
Halberstadt vanwaar koning Otto 111 hem in de late negentiger jaren naar Aken beriep als 
kapelaan in de koninklijke hofkapel. Enkele jaren later benoemde Otto 111  Meinwerk tot een 
van de zeven kardinaaldiakenen van de koningshof te Aken, daarbij werd hij ook betrokken 
naast zijn geestelijk werk bij het landsbestuur als raadsman en vertrouweling van de koning 
en als bode of afgezant. Toen Otto 111 op tweeentwintigjarige leeftijd in 1002 ongehuwd 
overleed, werd hij opgevolgd door zijn verre neef Hendrik 11, die Meinwerk sinds zijn studietijd 
in Hildesheim kende. Hendrik vertrouwde Meinwerk zo goed dat hij hem naast het ambt als 
hofkapelaan tot zijn persoonlijk biechtvader benoemde. 

 

Hamalandmuseum Main 

Begin maart 1009 verbleef koning Hendrik 11 met een select gezelschap in de keizerpalts te 
Goslar, waaronder ook Meinwerk. Bij die gelegenheid bood de koning Meinwerk het bisdom 
Paderborn in Westfalen aan. Omdat Paderborn als bisdom niet van groot belang was vroeg 
Meinwerk waarom de keizer hem dit aanbod deed. Hij merkte op dat hij gezien zijn persoonlijk 
vermogen zich een veel belangrijker bisdom zou kunnen verwerven. De koning wist Meinwerk 
echter te overtuigen waarna deze de benoeming aannam. Enkele dagen later op 13 maart 
1009 werd Meinwerk te Goslar door de aartsbisschop van Mainz plechtig ingewijd.  

 

Dom Paderborn 

Er was ook in Paderborn al enkele eeuwen een bescheiden keizerpalts. Het zou mogelijk zijn 
dat koning Hendrik de stad een hoger aanzien wilde geven door een wijs en vermogend man 
als Meinwerk tot bisschop te kiezen. 

In het jaar 1000 is Paderborn door een geweldige brand getroffen en grotendeel verwoest. De 
Domkerk liep zware schade op die nog maar ten dele was hersteld in 1009. Om dit herstel te 
bevorderen had Meinwerk reeds in 1005 als schenking aan de Dom zijn domein Böckenförde 
(bij Lipstadt) ter beschikking gesteld aan koning Hendrik. Toen Meinwerk na zijn wijding als 
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bisschop aan zijn werk in Paderborn begon, zette hij zich direct in om de herbouw van de Dom 
verder te bespoedigen. Hij wijdde op 15 september 1015 de vernieuwde Dom in. 

Destijds was een bisschop verplicht het gevolg van de koning of keizer gastvrijheid te verlenen 
bij hun bezoek aan de bisschopsstad. Voordat Meinwerk tot bisschop was gewijd bleek de 
palts te Paderborn als rustplaats tijdens de dienstreizen van de koning weinig in trek. 
Meinwerk meende dat de bescheiden palts in Paderborn, uit de tijd van Karel de Grote, niet 
meer in overeenstemming was met de status van Hendrik 11. Hoewel niet bekend is in 
hoeverre Meinwerk betrokken was bij de vernieuwing en uitbreiding van de keizerpalts, staat 
wel vast dat Hendrik 11 in 1013 het paasfeest in Paderborn in zijn vernieuwde palts vierde en 
daar sindsdien steeds vaker verbleef.  

 

Reeds als hofkapelaan had Meinwerk aan Hendrik 11 en diens voorganger belangrijke 
geestelijke en wereldlijke diensten verleend als raadsman of afgezant. Sinds zijn 
ambtsaanvaarding als bisschop nam hij ook deel aan enkele krijgstochten van de koning als 
zijn biechtvader. Als zodanig vergezelde Meinwerk ook in de herfst van 1014 koning Hendrik 
11 op zijn reis naar Rome om zich door paus Benedictus V111 tot keizer te laten kronen. 

 
Palts Paderborn 

Koning Hendrik 11 en zijn vrouw Kunigonde reisden met een omvangrijk gezelschap van 
vorsten, ridders en bisschoppen. Toen het reisgezelschap al enige dagen in Rome verbleef brak 
in het legerkamp van de koning de pest uit waaraan vele stierven. Op aanraden van een 
Romeinse man bad Meinwerk om hulp van de heilige Alexius en deed daarbij de gelofte om bij 
zijn behouden terugkeer in zijn bisdom een kapel en een klooster ter ere van Sint Alexius  te 
bouwen. Zijn gebed werd verhoord want hij bleef voor de pest gespaard. De paus gaf hem voor 
het bisdom Paderborn een brief mee waarin hij hem zijn bescherming aanbood en hem 
bevestigde in de bezittingen en privileges die hij reeds had en die hij in de toekomst nog zou 
krijgen. Eenzelfde bevestiging gaf ook de keizer te Rome aan hem mee. Voorts ontving 
Meinwerk vele relikwieën om deze als geschenk voor nieuwe kerken in zijn bisdom mee te 
nemen. De terugweg voerde door Bourgondië en daar was een van de pleisterplaatsen, het 
Benedictijner klooster te Clugny. Bisschop Meinwerk verzocht abt Odilo hem een aantal 
monniken mee te geven om leiding te geven aan de kloosterbouw, waarvoor hij ook reeds een 
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aantal ervaren steenhouwers en bouwlieden uit Italië had meegebracht. Abt Odilo voldeed 
gaarne aan dat verzoek en stond dertien van zijn beste broeders af aan Meinwerk.  

 

Bisschop Meinwerk 

Terug in Paderborn zocht Meinwerk voor zijn klooster een nog niet ontgonnen plaats uit aan 
de noordwest kant van de stad, net buiten de muren. Ondanks tegenwerking van de stad, die 
hem liever op grotere afstand wilde houden, liet hij dertien monnikken in 1015 eerst een 
woning en een kapel bouwen. 

Bisschop Meinwerk bekostigde zulke bouwactiviteiten voor een groot deel uit zijn persoonlijk 
vermogen door bij verschillende gelegenheden aanzienlijke schenkingen te doen aan zijn 
nieuwe klooster. Naast zijn bezittingen uit erfenissen van zijn moeder Adela uit de 
Hamalandse goederen, o.a. Putten, en van zijn vader Immad uit de bezittingen van de 
Immedingers, o.a. Renkum, vielen hem als schenkingen zeer belangrijke goederen ten deel. 
Als voorbeeld van deze goederen zijn de vrijgekomen gouwen van graaf Hahold die in 1011 te 
Lage (vorstendom Lippe) overleed, kennelijk zonder mannelijke erfgenamen achter te laten. 
Daardoor viel zijn leenbezit terug aan koning Hendrik 11, die het aan bisschop Meinwerk 
schonk. 

Foto onder: kapel bij het klooster Abdinghof 
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De Busdorfkerk is een kerk in de Duitse stad Paderborn die het restant vormt van het stift 
Busdorf, een rond 1035 gesticht kapittel. Destijds lagen kerk en stift buiten de stad. In de 
loop van de elfde en twaalfde eeuw kwamen zij door stadsuitbreiding binnen Paderborn te 
liggen. 

Tegen het einde van zijn leven stichtte Meinwerk het stift Busdorf, een wereldlijk kapittel. In 
mei 1036 wijdde hij de kapittelkerk aan Sint-Pieter en Sint-Andreas in bijzijn van keizer 
Koenraad II. Hij doteerde het stift rijk met bezittingen en tienden, waaronder in het huidige 
Nederland een hof te Delden. Rond het stift gold immuniteit, de stadsrechtspraak had er geen 
jurisdictie. Een maand later overleed Meinwerk. 

De eerste abt was Wino van Helmarshausen. In opdracht van Meinwerk had hij van een 
bedevaart naar Jeruzalem de omtrek en maten van de Heilig Grafkerk meegenomen. 
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Busdorfkerk  

Ondanks de Reformatie bleef het stift rooms-katholiek, hoewel enkele pastoors van Busdorf 
naar het lutheranisme overgingen. Ten gevolge van de Säkularisation (onteigening van 

kloosters en kapittels) van 1803-1806 werd het stift opgeheven; de kapittelkerk werd een 
gewone kerk. Vanaf 1817 tot 1863 werd de kerk gebruikt door de lutherse gemeente te 
Paderborn die daar sinds 1802 bestond. Sinds 1998 behoort de kerk tot het 
binnenstadspastoraat Sint-Liborius. 

Oorspronkelijk was de kerk een achthoekige centraalbouw met in kruisvorm vier 
aangebouwde vleugels, gebaseerd op de Heilig Grafkerk in Jeruzalem. Van deze kerk zijn 
alleen de westvleugel en de twee ronde torens die de westgevel flankeerden bewaard gebleven. 
Al tussen 1060 en 1071 werd de kerk uitgebreid met een basilicaal schip waarbij een groot 
deel van de centraalbouw werd afgebroken. In 1289 brandde de kerk af waarop zij aan het 
eind van de dertiende, begin van de veertiende eeuw weer werd opgebouwd. Het huidige 
drieschepige schip stamt uit deze tijd. Het westelijke hoofdportaal werd rond 1400 gebouwd. 
Uitbreiding van de westtoren en het zijschip gebeurde in laatgotische stijl. Het onderste deel 
van de toren stamt uit de twaalfde eeuw en is romaans, de derde geleding en de topgevels zijn 
in gotische stijl. Een verbouwing in 1629 gaf de toren zijn huidige vorm door verandering van 
de torenspits. 
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Het stift bij de Busdorfkerk 

De voorhal met het barokke portaal werd in 1667 door Ambrosius van Oelde gebouwd tijdens 
de ambtsperiode van bisschop van Ferdinand von Fürstenberg. Het herstel van de schade die 
tijdens de Tweede Wereldoorlog was ontstaan werd in 1953 voltooid met een herinrichting van 
het interieur. De lichtgrijze kleur waarin het schip na de oorlog geschilderd was werd in 1984 
vervangen door de oorspronkelijke polychromie. 

In de kerk bevinden zich verscheidene bezienswaardigheden zoals een zevenarmige 
kroonluchter en een houten crucifix uit ongeveer 1280. De kerk bezit een laatgotisch 
sacramentshuisje en een doopvont uit dezelfde tijd. Er zijn grafzerken uit de vijftiende tot de 
achttiende eeuw 

Nadat bisschop Meinwerk op 5 juni 1036 overleden was, werd hij begraven in de kapel van 
het klooster Abdinghof. Toen dat klooster in 1810 werd opgeheven, werd zijn sarcofaag 
overgebracht naar de Busdorfkerk, waar deze zich nog steeds in het koor bevindt. Wel werd 
in 1936 ter gelegenheid van het negenhonderdjarig overlijden van Meinwerk een deel van zijn 
gebeente weggehaald om te worden bijgezet in de crypte van de Dom van Paderborn, waar het 
rust onder het deksel van de sarcofaag waarop Meinwerk staat afgebeeld. De sarcofaag zelf 
die in de Busdorfkerk bleef heeft nu een eenvoudige dekplaat. 

Naast de kerk is van het vroegere stift ook de romaanse kruisgang bewaard gebleven. Deze 
bevindt zich ten zuidoosten van de kerk. 

De activiteiten van Meinwerk strekten zich uit over veertig jaar, ongeveer van 995 tot 1036. 
Hij stond bekend als een van de belangrijkste, rijkste en bouwlustigste bisschoppen van zijn 
tijd. Zijn Dom was met vierennegentig meter lengte gelijk aan die van Maagdenburg, destijds 
de grootste van Noord-Duitsland. De bijbehorende Domschool die Meinwerk stichtte groeide 
uit tot een beroemd kennisinstituut.  
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Bartholomeuskapel  

 

 

Behalve de Abdinghof en de Alexiskapel bouwde hij in Paderborn ook het bisschoppelijk paleis 
en de Bartholomeuskapel bij de Dom. Ook ontwierp hij de Busdorfkerk als een kopie van de 
Heilig Grafkerk in Jeruzalem. Het centrale deel, het Octogon, wijdde hij in 1036 kort voor zijn 
overlijden in. De bouw van de vier kruisvleugels heeft hij niet meer beleefd. Het koor van de 
tegenwoordige Busdorfkerk is nog een deel van de westbouw uit die tijd. 

Loopt men door de rode poort van de Dom naar buiten, dan valt het oog meteen op het areaal 

van de Paderbornse koningspaltsen. Hier bevindt zich de in moderne staat gebrachte 

paltsaula, waarvan de muren uit de tijd van keizer Heinrich II stammen. Aan de noordkant 

van de Dom werden resten van een Karolingisch keizerlijk paleis blootgelegd, waarin meerdere 

rijksvergaderingen plaatsgevonden hebben. 

De vijftig meter lange zaal van de Ottoons-Salische burcht uit de elfde tot twaalfde eeuw, werd 

in 1970 op de oude grondmuren opnieuw gebouwd. Hier ontmoetten Karel de Grote en de uit 

Rome overgekomen Paus Leo 111 elkaar in 799. Deze ontmoeting was van groot politiek 

belang voor het toenmalige Europa. Nadat Leo uit Rome werd verdreven, vond hij onderdak 

bij de koning die hem in Rome opnieuw aan de macht hielp. In ruil hiervoor kroonde paus 

Leo koning Karel in het jaar 800 in Rome tot keizer. In het keizerlijk paleis bevindt zich een 

bezienswaardig museum. 

De Bartholomeuskapel, die direct grenst aan het keizerlijk paleis, en is kunsthistorisch gezien 

het belangrijkste kerkgebouw van Paderborn. De kapel werd vermoedelijk in het jaar 1017 

door byzantijnse bouwwerkers gebouwd. Deze kapel is waarschijnlijk de oudste hallenkerk 

ten noorden van de Alpen, met aan de binnenkant bezienswaardige kapitelen en een 

indrukwekkende akoestiek. Dit op het eerste zicht sober gebouw vertoont een buitengewone 

architectuur, die voor de elfde eeuw uniek is ten noorden van de Alpen. De hal wordt door zes 

dunne zuilen en drie even hoge beuken gesegmenteerd. 

Aangezien na de verwoesting van Paderborn door de brand in het jaar 1000 de herbouw van 
de stad voor een groot deel aan de inzet van Meinwerk te danken is, wordt hij vaak genoemd 
als de tweede stichter van Paderborn. De documenten die van en over Meinwerk bewaard zijn 
gebleven hebben voornamelijk betrekking op zijn wereldlijke activiteiten, zoals bouwen, 
grondbezit, schenkingen e.d., maar ook op zijn aanwezigheid op hofdagen of op 
rechtszittingen, als rechter of president. Zij diende hij de volgende Duitse koningen/keizers: 
Otto 111, Hendrik 11 en Konrad 11. Zij gaven vele malen blijk van hun waardering voor de 
manier waarop Meinwerk de rijkszaken behartigde en dat zeker niet alleen bij woorden liet. 

Over zijn kerkelijk werk is geschreven in zijn levensbeschrijving die honderd jaar na zijn dood 
is opgesteld. Daarin staat veel lof voor de manier waarop hij het bisschopsambt heeft vervuld. 
Meinwerk is in materiele zin opmerkelijk gul geweest. Hij heeft aan de Abdinghof als aan de 
Dom vele sacrale kunstvoorwerpen geschonken. Die kunstvoorwerpen werden in zijn opdracht 
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gemaakt door goud- en zilversmeden en andere kunstenaars, zoals gewaden voor de eredienst, 
wandkleden en kroonluchters. Ook zijn sociale betrokkenheid wordt geroemd. Zo bouwde hij 
het eerste ziekenhuis in Paderborn bij de Abdinghof. Deze betrokkenheid beperkte zich niet 
tot zijn directe omgeving. Toen in Nederland een grote hongersnood uitbrak rond het jaar 1020 
liet Meinwerk in Keulen twee schepen vol graan aankopen. Die stuurde hij via Renkum naar  
zijn rentmeester op de Veluwe in Putten. De opdracht was het graan als volgt te verdelen: 

- een kwart onder zijn horigen in Putten en in de Betuwe 

- een kwart voor hun zaaigoed voor volgend jaar 

- een kwart voor eigen gebruik van rentmeester en personeel 

- een kwart voor komende en gaande bedelaars die voor steun bij de rentmeester 
aanklopten 

De laatste plechtigheid die Meinwerk celebreerde was de in gebruikneming van een centraal 
deel van zijn Busdorfkerk. Deze wijding vond plaats op dinsdag 25 mei 1036, twee dagen voor 
Hemelvaartsdag. Keizer Konrad 11 was aanwezig en bleef in Paderborn om daar 
Hemelvaartsdag mee te vieren. Kort daarna werd Meinwerk ziek en hij liet zich op zaterdag 
voor Pinksteren naar de Primus en Felicianuskapel van het bisschoppelijk paleis dragen. Daar 
ontving hij de Heilige Communie en overleed omstreeks tien uur op 5 juni 1036. Enkele dagen 
later werd bisschop Meinwerk begraven in de crypte van zijn eigen Abdinghofkerk.  

Bij een reorganisatie van de Abdinghof werd een renovatie uitgevoerd onder leiding van de abt 
Konrad 11 (1165-1405). Ook werd het kerkinterieur gerenoveerd. Hij wijdde nieuwe altaren 
en in 1379 zelfs een nieuw hoogaltaar. Bij deze renovatie heeft hij in 1376 ook de sarcofaag 
van Meinwerk laten verplaatsen van de crypte naar het hoofdkoor. Eeuwen later is de 
sarcofaag met de stoffelijke resten van Meinwerk overgebracht naar de Busdorfkerk. De 
sarcofaag werd geplaatst in het priesterkoor waar hij zich nog steeds bevind. Aan te nemen is 
dat het is gebeurd na de opheffing van de Abdinghof in 1803. 
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Kasteel de Vanenburg 

Hoewel kasteel Vanenburg in Putten nog niet zo oud is, kent het landgoed wel een lange 
geschiedenis, die teruggaat tot 1389. De naam Vaenenborch werd voor het eerst in 1389 in 
een kloosterboek genoemd toen het als goed te leen werd gegeven door de abdij Abdinghof te 
Paderborn (Duitsland) aan Wolf van Putten. Het landgoed had een agrarische functie.  In 1479 
werd De Vanenburg aan Henrick van Vaenevelt beleend. Zijn erfgenamen hebben het landgoed 
opgedeeld en verkocht. In 1622 wist Jan van Angeren de drie erfdelen te kopen en te 
herenigen. In 1645 werd De Vanenburg openbaar geveild na het overlijden van de eigenaar. 
Hendrick van Essen kocht het landgoed. Hij gaf architect Philips Vingboons opdracht een 
woonhuis en een tuin te ontwerpen. Philips Vingboons was een befaamd architect in die 
dagen. Tussen 1637 en 1672 bouwde hij talrijke koopmanshuizen langs de Amsterdamse 
grachten. Zijn ontwerp voor kasteel De Vanenburg komt dichtbij het ideaal dat hij voor ogen 
had als landhuis: een vierkant bouwblok met een souterrain en verschillende bouwlagen en 
diverse zolders. Zijn ideeën zijn nog terug te vinden in het huidige kasteel. Zijn tuinontwerp 
is nog altijd intact. Van die tijd dateert ook het familiewapen (1676) dat op de voorgevel van 
Kasteel Vanenburg pronkt. Het wapen heeft tot ongeveer 1850 op Kasteel Vanenburg gezeten, 
waarna het om onduidelijke redenen is verhuisd naar landgoed Oldenaller in Putten. In 1924 
is het wapen weer teruggekomen naar Vanenburg. Het is onlangs opnieuw geverfd in de 
kleuren zilver, goud, blauw, groen en bruin.  Rond 1750 kreeg de familie Van Goltstein het 
landgoed in eigendom. In 1870 gaven Anna Frederica van Pallandt - van Goltstein en haar 
echtgenoot baron Van Pallandt opdracht om een nieuw huis te bouwen.  Architect was naar 
alle waarschijnlijkheid Eli Saraber, die twee vergelijkbare villa's ontwierp in het Haagse 
Willemspark. Een andere mogelijke ontwerper is de architect des konings, Henri F.G.N. Camp. 
Baron Van Pallandt verkeerde veel in koninklijke kringen, dus het is niet denkbeeldig dat de 
hofarchitect opdracht kreeg voor het ontwerp van een nieuw kasteel in Putten. Het huidige 
kasteel verrees in 1870. 

In de afgelopen eeuw kwam kasteel De Vanenburg achtereenvolgens in handen van de 
Stichting Juliana (rond 1930) die er een hotel in begon. Verder heeft het kasteel dienst gedaan 
als werkkamp voor joden, vakantiekolonie en als opleidingsschool van de 
Bescherming Bevolking (vanaf ± 1960). In de jaren tachtig was het landhuis in handen van de 
familie Kamphuis die er opnieuw een restaurant/hotel in exploiteerde, met zware draperieën 
en koloniale versierselen. In 1996 kwam De Vanenburg in handen van softwarebedrijf de 
Vanenburg Group, waarbij Jan Baan voorzitter van de directie is. In juni 2013 werd al bekend 
dat Baan zijn landgoed de Vanenburg, waar hij altijd zo fier op was, had verkocht aan de 
gebroeders Jan en Kees van den Heuvel uit Barendrecht. Volgens Paul Baan, broer en 
zakenpartner van Jan Baan, blijft de exploitatie van het hotel-congrescentrum Kasteel De 
Vanenburg in handen van het bedrijf van de broers, de Vanenburg Group. Naast kasteel 
Vanenburg verrees een tweede landhuis naar een ontwerp van Frans Willem van der Horst. 
Deze architect heeft ook de leiding gehad over de restauratie van kasteel De Vanenburg. 

Kasteel De Vanenburg is een negentiende eeuwse buitenplaats in Putten. De meeste 
informatie uit de vroege Middeleeuwen die van het kasteel beschikbaar is, is afkomstig uit de 
archieven van drie kloosters, namelijk: het klooster te Werden, het Sint-Vitusklooster te Elten 
en Abdinghof te Paderborn. De kloosters ontvingen van grootgrondbezitters stukken land als 
geschenk. Omdat de afstand tussen de kloosters en de cadeaugegeven stukken grond zo groot 
was, werd het dagelijks beheer van de landerijen overgedragen aan de bewoner van de 
belangrijkste boerderij van de goederen. In 1559 kocht het klooster in Paderborn de landerijen 
in Putten van het klooster in Werden erbij. Tot deze goederen behoorde ook het "gut tho 
Nulde", wat later de Vanenburg zou worden. 

Nadat het landgoed in de tijd daarop verschillende malen is verhuurd en doorverkocht, was 
het in 1622 compleet in handen van Jan van Angeren. Na zijn dood werd het landgoed 
verdeeld onder zijn kinderen, en uit een van de documenten uit die tijd is vastgesteld dat er 
een huis op het landgoed stond. Dit huis zou niet op dezelfde plaats hebben gestaan als het 
huidige huis van de Vanenburg staat, maar volgens de overlevering "een kwart uur gaans 
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westelijk van de nieuwe". Over dit huis is verder niets met zekerheid bekend. In 1637 werd 
het landgoed verkocht aan Peter van Appeltoorn waarna het na zijn dood in het openbaar 
werd geveild. De hoogste bieder was Hendrick van Essen die het landgoed kocht. In 1664 
gaven Hendrik van Essen en zijn tweede echtgenote Geertruid Margarethe van Varick dus de 
Amsterdamse architect Philips Vingboons opdracht een landhuis te ontwerpen op het 
landgoed Vanenburg. Dit huis was zoals Vingboons schreef 'soo sterck gebouwt van dicke 
Muuren, swaer van balcken en andersints, als een sterck Landt-huys soude kunnen gemaeckt 
worden'. Het wapen van de opdrachtgevers met het jaartal 1665 werd boven de ingang 
geplaatst. Deze steen met het alliantiewapen van Van Essen-Van Varick bevindt zich nu in 
het fronton van het huidige landhuis. De vorm die hij aan het gebouw gaf, is nog steeds de 
basis van het huidige Kasteel De Vanenburg. 

 

Van 1389 tot 1645 had het landgoed een agrarische functie. Hendrick van Essen, die het 
nieuwe huis liet bouwen, gaf het meer het karakter van een buitenplaats, met behoud van die 
agrarische functie. Zijn nabestaanden hielden het tot aan het eind van de achttiende eeuw in 
stand. Het is moeilijk om achteraf een goede scheiding aan te brengen tussen de economische 
en de recreatieve functie van de Vanenburg in deze periode. Het kasteel was enerzijds een 
plaats waar ‘de heeren’ zich even konden ‘vermeyen’, zich konden ontspannen in een 
natuurrijke omgeving. Anderzijds leek de buitenplaats toch ook heel veel op een agrarisch 
bedrijf. In 1745 huwde Philips Hendrik van Goltstein met de erfgename Judith Margareta van 
Essen. Hun zoon jonkheer Evert Jan Benjamin van Goltstein was zeer Oranjegezind en raakte 
het landgoed kwijt in de patriottentijd. In 1820 kocht de zoon van Evert, de zojuist baron 
geworden Hendrik Rudolph Willem van Goltstein van Oldenaller (1790-1868), het landgoed 
terug. Inmiddels was het huis van bouwmeester Vingboons verdwenen, misschien omstreeks 
1795 in brand gestoken door de Patriotten of later afgebroken, dat is niet zeker. 

 

 

Voorterrein van De Vanenburg na 1924 

Na het overlijden van Hendrik in 1868 werden zijn dochter Anna Frederika Everdine (1829-
1917) en haar man, Frederik Willem Jacob van Aylva baron van Pallandt (1826-1906), 
eigenaar van de Vanenburg. Zij gaven opdracht een nieuw huis te ontwerpen en te bouwen. 
Mogelijk inspireerden twee villa’s die in 1860 aan het Willemspark in Den Haag werden 
gebouwd, de tekenaar. De basis van het kasteel bleef met de nieuwbouw intact; de nog 
bestaande bijgebouwen werden afgebroken en vervangen. De steen met het wapen van Van 
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Essen-Van Varick werd teruggevonden in de gracht van het nabijgelegen kasteel Oldenaller 
en in het fronton geplaatst. 

De twintigste eeuw is voor de Vanenburg uiterst bewogen geweest. Na de dood van de 
kinderloos gebleven Anna Frederika in 1917 verbrast haar neef Hugo ‘Joep’ baron van 
Pallandt de gehele erfenis en wordt de Vanenburg in 1931 geveild. Sindsdien is het huis niet 
meer particulier bewoond geweest. Het kasteel was in gebruik als vakantiekolonie, als 
gevangenkamp voor joden tijdens de bezetting, en als opleidingsschool Bescherming 
Burgerbevolking van de overheid. Door verval en moderniseringen dreigde het complex zelfs 
verloren te gaan. In 1996 nam de Vanenburg Group haar intrek in het pand, en bracht het 
kasteel terug in zijn oorspronkelijke staat. Tegenwoordig wordt het landgoed gebruikt als 
congres-, vergader- en hotelaccommodatie. 
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Rijkswerkkamp Vanenburg 

Begin januari 1942 moeten honderden joodse mannen huis en haard verlaten om ver weg te 
gaan werken in speciale kampen. Ze komen terecht in meer dan veertig 
werkverruimingskampen in vooral Noord- en Oost-Nederland. Deze kampen blijken 
uiteindelijk een voorportaal van deportatie naar kamp Westerbork en de vernietigingskampen 
in het Oosten. De joodse werkkampen vormen een vrijwel onbekend stuk geschiedenis van de 
Tweede Wereldoorlog. 

 

Werkkamp De Vanenburg bij Putten was gevestigd in het kasteel uit de negentiende eeuw. 
Het was in de jaren dertig in handen gekomen van de stichting Juliana, die er een hotel begon. 
De Vanenburg had een capaciteit van ongeveer tweehonderd dwangarbeiders, een aantal dat 
waarschijnlijk nooit bereikt is. Veel is er niet bekend over dit kamp. Uit brieven en 
briefkaarten, die David Brandon schreef aan zijn vrouw, is een redelijk beeld op te maken van 
het dagelijks leven en het functioneren van dit joodse werkkamp.  

 
 
Wanneer de eerste joodse dwangarbeiders arriveerden, is niet geheel duidelijk. Op een 
briefkaart, afgestempeld op 2 september 1942, laat David Brandon aan zijn vrouw weten: 
'Zoëven goed aangekomen met nog zes anderen. Ik heb nog over ons lijntje gereisd naar 
Amersfoort. Het is ons bar meegevallen. Het laat zich best aanzien. Zaterdagmiddag en 
zondags vrij. Maar geen verlof en geen bezoek ontvangen. Hier zijn ongeveer 
honderdvijfentwintig man. Maar het is vroeg opstaan tot ongeveer vijf uur 's avonds. 
Kledingstukken en andere dingen kun je me vrij sturen. Ik zal nog wel schrijven wat ik nodig 
heb. Alles is hier even keurig en schoon. Kribben met wollen dekens.'   
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Na deze briefkaart zouden nog vele brieven volgen: 'Mijn eerste dag zit er nu op en nu zit ik in 
de mooie ruime cantine met enige tientallen andere briefschrijvers. Ik zal je direct zeggen dat 
ik hier (naar verhouding natuurlijk) met het gat in de boter ben gevallen, want wat ik van die 
andere kampen hoor is niet veel soeps. Maar één ding vertel het niet verder, dat wij het goed 
hebben. Wij wonen inderdaad in het groote herenhuis. Marmeren trappen en grote frische 
kamers. 's Morgens om vijf uur opstaan en dan met je wasbakje naar het waschlokaal. Daar 
staan ze in lange rijen, elk aan een kraan. Daarna ontbijt. Dat is magere pap, een beetje 
slobber met grutjes. We krijgen elke dag een aardig kluchje brood. Niet zo heel groot, maar ik 
heb nog een stukje over. Dan om kwart over zes in rijen van vier naar het werk marcheren 
(drie kwartier). Het is een tegenvaller: geen boerenwerk, maar Zuiderzee droogmaken. Het 
werk geschiedt onder de Heidemaatschappij. Twee opzichters, buitengewoon humane kerels. 
Om negen uur een kwart uur, om twaalf uur drie kwartier en om drie uur een kwart uur rust. 
Om zes uur warm eten, stamppot met aardig wat vlees en kaantjes door. Het smaakte mij 
best. Gisteravond nog een beker melk voor vijf cent gehad. Maar nu komt het mooiste, ons 
werk wordt betaald. Ze vertelden me dat je in een week tien gulden en vijf cent verdient. Het 
geld krijg ik zelf niet, dat gaat naar de vrouw.'    

Wat David en de anderen waarschijnlijk vooral zwaar viel was dat er geen bezoek ontvangen 
kon worden. En er mocht geen eten en versnaperingen worden opgestuurd. Daar tegenover 
stond dat de vuile was kon worden opgestuurd en brieven onbeperkt konden worden 
geschreven.   

‘Hier zijn menschen van alle rang en stand. Stuntelige mannetjes en sterke jonge kerels, 
arbeiders en intellectuelen. Even iets over het werk. Wij staan aan de oever van de Zuiderzee. 
Daar zijn groote weilanden, die vlak gemaakt worden. In de ruggen zitten dikke zandlagen, 
waaronder zware klei. Nu wordt het zand de zee ingegooid, de graszode komt onder en 
daarboven de klei. Dat wordt reuzen bouwgrond.' Het gaat met lange putten waarlangs de 
kipkarretjes rijden. Nu is mijn werk na het afbonken alles te sligten. Hier zeggen ze: egaliseren. 
De schop moet ik zelf betalen, wordt afgehouden van mijn loon. Laatst had ik een groot stuk 
vlak bij de directiekeet. Ik wou het mooi maken en vroeg om een hark, maar die kreeg ik niet, 
want dan werd het te mooi en dat kon niet met dit groote veld. Vandaag regende het een uur, 
dan kunnen wij schuilen in de keeten. Je begrijpt wat een lol onder die mannen wordt 
gemaakt. Alleen die tippel terug is erg lang en dat vroege opstaan. De chef-kok beheerder van 
het kamp gaat voor een week weg en krijgt een plaatsvervanger. Hoe die is weten wij niet en 
daarom algemeen parool: jongens geen geintjes. Als de baas weer terug is, is het het oude 
doen. Overal waar wat te egaliseren valt moet ik aan 't werk. Ook help ik mede met rails 
versjouwen, kipkarretjes wegrijden enz. Morgen is hier cabaretavond in de cantine. Mijn 
schaakpartij is al aan de gang, maar tegen een hoofdklassespeler en redacteur ben ik 
natuurlijk niet opgewassen.  Ik schrijf je maar weer na gisteravond, want de chef is naar het 
N.S.B kamp in Ommen geweest en heeft daar nieuwe instructie voor ons gekregen. Alle pakjes 
en brieven staan onder censuur, voornamelijk op het oog van bonnetjes en kwetsende 
woorden. Een keer per week (woensdag) gaat hier post weg en een keer per week (zaterdag) 
krijgen wij brieven. Er zijn meer geintjes. We moeten leren exerceren. Stel je voor er zijn ook 
ondercommandanten benoemd', aldus een briefkaart gestempeld op 16 september’.  
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Lang zou dit niet duren. Vrijdagavond 2 oktober 1942 schreef David: 'Beste vrouw schrik niet 
en wees sterk. Zo-even is de Grüne Polizei in het kamp gekomen. Wij moeten morgen naar 
Westerbork en van daaruit naar Duitsland. Niets aan te doen. Hou je goed.'  
 
Op 9 januari 1942 kregen tweeduizend joodse mannen het bericht dat zij zich voor een keuring 
moesten melden bij de Joodsche Raad in Amsterdam. Een dag later werden ze naar de 
werkverruimingskampen in de noordelijke provincies gestuurd om met name 
ontginningswerkzaamheden voor de Heidemij te verrichten. De werkverruimingskampen 
waren in de jaren dertig door de Nederlandse regering gebouwd om werklozen in het kader 
van de werkverschaffing te huisvesten. Een aantal van deze kampen werd ontruimd om plaats 
te maken voor door anti-joodse maatregelen werkloos geworden joodse mannen.  Van werken 
kwam in de eerste maanden weinig terecht. De grond was bevroren en de verveling sloeg toe. 
Het schrijven van een brief naar vrienden of familie, een wandeling in de omgeving of het 
leggen van een kaartje zorgden voor wat afleiding. 

Na deze eerste groep zouden nog vele joodse mannen uit alle delen van het land volgen. Geen 
was voorbereid op de omstandigheden in de werkkampen. Het zware werk op het land was de 
meesten volstrekt onbekend. Het thuisfront moest in de vorm van kleding, geld en eten voor 
de nodige aanvulling zorgen. Deze hulp kwam ook wel uit de directe omgeving, soms uit 
mensenliefde, maar vaak uit winstbejag. Begin 1942 werd door de nazi’s definitief besloten tot 
deportatie en vernietiging van de joden. Het gevolg was dat in het voorjaar en de zomer van 
1942 de omstandigheden in de meer dan veertig werkkampen sterk veranderden. Het regime 
werd zwaarder en was vaak op Duitse leest geschoeid. De rantsoenen en de lonen werden 
minder en verlof en bezoek beperkt. Op de brieven kwam censuur en straffen werden vaker 
uitgevoerd. De eerste deportaties naar kamp Westerbork - en vervolgens naar Oost-Europa - 
deden onzekerheid en angst toenemen. Sommigen melden zich vrijwillig voor transport naar 
Westerbork, bang dat ze misschien hun familieleden zouden missen. Anderen namen de 
benen. De opengevallen plaatsen werden opgevuld met nieuwe arbeidskrachten die vaak nog 
minder geschikt voor het werk waren. 

Over de joodse werkkampen is weinig bekend in Nederland. Bij de kleine groep van 
deskundigen zijn er nog veel hiaten in de kennis over het dagelijkse leven, de organisatie en 
het werk in de afzonderlijke kampen. Zelfs het precieze aantal is niet bekend. Op basis van 
foto's, getuigenverklaringen en geschreven bronnen kan met zekerheid worden vastgesteld dat 
in de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en Gelderland achtendertig 
kampen bevonden. Een aantal werkkampen zullen - zolang het niet door meerdere bronnen 
wordt bevestigd - niet op de website worden genoemd, maar later mogelijk worden toegevoegd. 
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Er is niet alleen onduidelijkheid over het exacte aantal joodse werkkampen, maar ook 
ontbreekt vaak de kennis over de juiste lokatie, het aantal dwangarbeiders per kamp en 
wanneer de kampen werden bewoond door joodse dwangarbeiders. 
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Het Putter stoomgemaal 

Een stoomgemaal is een gemaal dat door een stoommachine wordt aangedreven. 
Stoomgemalen zijn in Nederland in gebruik vanaf het eind van de achttiende eeuw; in 1787 
werd in de Blijdorpse polder in Rotterdam de eerste stoompomp ingezet. De bloeitijd van 
stoomgemalen ligt in de negentiende eeuw. Ze vervingen de molengangen met windmolens en 
maakten de aanpak van grotere projecten mogelijk. De reusachtige stoomgemalen Leeghwater 
(1846), Cruquius en Lijnden (beide 1849) maalden tussen 1849 en 1852 de Haarlemmermeer 
leeg. Het inpolderen van het meer maakte de bouw van de stoomgemalen Spaarndam (1846) 
en Halfweg (1853) noodzakelijk. In de twintigste eeuw zijn veel stoomgemalen omgebouwd tot 

dieselgemaal of gesloopt. Wel werden aanvankelijk nog enkele nieuwe stoomgemalen 
gebouwd. Het bekendste hiervan is het Ir. D.F. Woudagemaal (1920). 

 

Een gemaal verzorgt op mechanische wijze het omhoogbrengen van overtollig water uit het te 
bemalen gebied en daaropvolgend de afvoer van het water uit dat gebied. Een gemaal omvat 
daarom een opvoerwerktuig en een aandrijfwerktuig. 

Een stoomgemaal is een gemaal dat door een stoommachine wordt aangedreven. Zowel de 
opvoerwerktuigen als de stoommachines van stoomgemalen kunnen op basis van de 
toegepaste technieken verder worden onderverdeeld. Een stoomgemaal behoort tot de 
stoombedrijven en wordt bediend door geschoold personeel.  Bij een klein stoomgemaal 
verricht de machinist vaak daarnaast ook de rol van stoker. Bij grote stoombedrijven heeft de 
chefmachinist de leiding over een groep machinisten (2e, 3e machinist), een groep stokers 
(één stoker fungeert daarbij vaak als voorman) en een groep tremmers (aanvoer van 
brandstof).  

Stoomgemalen zijn in Nederland in gebruik vanaf het eind van de achttiende eeuw. In 
Nederland bestaat er bij de waterschappen aanvankelijk weinig vertrouwen in de 
mogelijkheden van de stoomtechniek om bij de bemaling te worden ingezet. De stoomtechniek 
is vooral in Engeland ontstaan vanwege de behoefte om bodemwater uit de Engelse mijnen 
(Cornwall) te kunnen pompen.  

De eerste stoommachines werken met een balansconstructie: de stoommachine is aan de ene 
kant van de balans opgesteld en brengt de bijbehorende balansarm daar in een op- en 
neergaande beweging, de pomp die diep in de mijn is ingebracht is verbonden met de andere 
kant van de balans en deze balansarm verricht zijn pompwerk door diezelfde beweging.  
De Nederlandse waterschappen vinden de verticale beweging eigenlijk maar moeilijk te 
combineren met een draaiende beweging die men bij bemaling gewend is (windmolens). 

De bloeitijd van stoomgemalen ligt in de negentiende eeuw. Ze vervangen de (getrapte) 
molengangen met windmolens en maken de aanpak van grotere projecten mogelijk, zoals het 
droogmalen van meren, plassen en verveningen.  De overstromingen van 1825 geven nog een 
extra impuls aan de ontwikkelingen. De reusachtige stoomgemalen "Gemaal Leeghwater" 
(1846), "Gemaal Cruquius" en "Gemaal Lijnden" (beide 1849) malen tussen 1849 en 1852 de 
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Haarlemmermeer leeg. Het inpolderen van het meer maakt de bouw van de stoomgemalen 
"Spaarndam" (1846) en "Halfweg" (1853) noodzakelijk. Toch zijn er in 1855 nog maar dertien 
stoomgemalen, met in totaal zestien stoommachines in Nederland in gebruik. 

In de tweede helft van de negentiende eeuw vindt de grootste groei plaats van het aantal 
stoomgemalen. Ook de diversiteit van de inzet en de daarbij toegepaste technieken neemt toe. 
Omstreeks 1900 zijn er al ongeveer vijfhonderd stoomgemalen in Nederland in gebruik 
gesteld. Ook in de provincie Gelderland zijn in de loop van de negentiende en twintigste eeuw 
stoomgemalen gebouwd. De bedrijfsgebouwen en bijbehorende woningen van de gemalen 
vertonen vaak een kenmerkende architectuur: die sluit zich vaak aan bij de heersende trends 
in de bouwtrant bij fabrieks- en bedrijfsgebouwen, neo-gotische of neo-renaissancistische 
stijl. Tegen het einde van deze eeuw komt de bouwstijl van gemalen ook onder invloed te staan 
van bijvoorbeeld de Jugendstil, soms uitlopend in een meer eclectische bouwstijl. 

De stoomgemalen tonen ook bijzonder veel variaties in de bouw en aard van de 
stoommachines en de opvoerwerktuigen, die uiteraard gelijk oplopen met de 
kennisontwikkeling van de stoomtechniek en toegepaste materialen. In de loop van de 
negentiende en twintigste eeuw zorgt deze vernieuwing van de stoomtechniek weliswaar voor 
een toenemend rendement, maar zo langzamerhand wordt in de twintigste eeuw daarbij wel 
het plafond bereikt. Toepassingen als "oververhitte stoom" en "gelijkstroomprincipes" kunnen 
omstreeks 1920, als het Woudagemaal wordt gebouwd, gezien worden als de laatste 
ontwikkelingen van de stoomtechniek.  

In de twintigste eeuw zijn veel stoomgemalen omgebouwd tot dieselgemaal of uiteindelijk 
gesloopt. Het Putter Stoomgemaal 'Hertog Reijnout’, dat tot 1983 de polder droog hield, is in 
2006 heropend na een periode van vijfendertig jaar stilstand. In 1971 is de functie van dit 
gemaal overgenomen door een dichtbij in de dijk geconstrueerd elektrisch gemaal. Het 
stoomgemaal is inmiddels ruim honderdvijfentwintig jaar oud, gekocht door Waterschap Vallei 
& Veluwe en is door een groep gepassioneerde vrijwilligers in ere hersteld. U kunt de oude 
ketel en het waterrad tijdens de speciale draaidagen bewonderen. Het Putter stoomgemaal 
houdt de stoomgeschiedenis levend. Ervaar zelf hoe rustig de stoommachine werkt en ruik de 
geur van stoom en warme olie. De komst van de stoommachine veranderde de wereld, men 
was niet langer afhankelijk van de natuur. Dankzij het Putter stoomgemaal werd het waterpeil 
in de mooie, vogelrijke Arkemheense polder, vijfentachtig jaar lang op het juiste niveau 
gehouden. Het Putter stoomgemaal is één van de nog slechts acht werkende stoomgemalen in 
Nederland. 

 

 

            

In 1980 heeft het Waterschap het uit 1885 daterend gemaal verkocht. Samen met een groep 
vrijwilligers hebben de eigenaren het gemaal stukje bij beetje weer in oude glorie hersteld. 
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Het Putter stoomgemaal is bijna honderd jaar lang verantwoordelijk geweest voor het droog 
houden van de Zuiderzeepolder Arkemheen. Na een grondige restauratie door een groep 
vrijwilligers is het stoomgemaal weer in oude luister hersteld. Als er zwarte rook uit de 
schoorsteen komt, is het gemaal in werking en open voor bezoekers.  

 

De Zuiderzeepolder Arkemheen is een van de oudste polders van Nederland. In 1356 schonk 
de hertog van Gelre, Reinoud 111 het recht om hier dijken te bouwen. Het Arkemheen bestaat 
uit twee delen, de Putter- en de Nijkerkerpolder. Ze worden gescheiden door de Arkervaart. 
Eeuwenlang werd de waterstand in de polder geregeld met keersluizen, die tijdens hoogwater 
in de Zuiderzee werden gesloten. Overtollig water uit de polder werd geloosd via een spui.   

In 1874 werd deze vrije afwatering vervangen door bemaling met een windmolen. Nauwelijks 
twaalf jaar later, in 1886, werd de windmolen gesloopt. Op het fundament daarvan werd het 
Putter stoomgemaal gebouwd, met daarnaast een machinistenwoning. Het oorspronkelijke 
stoomgemaal draaide op een met kolen gestookte ketel van machinebouwer Bakker & Rueb 
uit Breda. Door een dijkdoorbraak in 1916 kwam er zout water in de machine en werd deze 
vervangen door een sterkere machine. Met deze nieuwe stoommachine werd een scheprad in 
beweging gebracht dat met zijn twintig bladen maar liefst vijfenzeventig meter water per 
minuut kon wegpompen.  

Het gemaal heeft gewerkt tot 1971. Daarna is de bemaling elders aan de dijk overgenomen 
door een elektrisch gemaal. In 1976 werd het Putter stoomgemaal op de lijst van beschermde 
Rijksmonumenten geplaatst. Samen met een groep vrijwilligers hebben de eigenaren het 
gemaal stukje bij beetje gerestaureerd. Op speciale draaidagen is het gemaal weer op stoom. 
De stokers en machinist geven dan graag uitleg over de werking van dit bijzondere mechaniek. 
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Hoe werkt een stoomgemaal eigenlijk? Als het water te hoog stond, moest het worden 
afgevoerd. Voordat het gemaal op volle kracht draait moet er eerst van water stoom gemaakt 
worden. In het ketelhuis staat de stoomketel, die met een vaste brandstof gestookt wordt. De 
stoom gaat door een leiding naar de stoommachine. Daarin zit een cilinder met een zuiger. De 
stoom heeft een hoge druk en duwt de zuiger in de cilinder weg. Hierdoor beweegt de zuiger 
heen en weer. Zo wordt de energie van de stoom omgezet in beweging. Het scheprad gaat 
draaien en het water wordt verplaatst naar het afvoerkanaal. Het gemaal bestaat uit drie 
hoofdonderdelen, de ketel, de stoommachine en het scheprad. De huidige ketel is gebouwd in 
1949. Het is een kolengestookte vlampijpketel met een maximale druk van twaalf bar. Het 
rendement is ongeveer zeventig procent. De rookgassen worden afgevoerd naar een 
tweeentwintig meter hoge schoorsteen. De machine is in 1885 gebouwd. Het is een horizontale 
dubbelwerkende één-cilinder machine, met een vermogen achttien pk. De maximale werkdruk 
van de machine is acht bar. Tussen de ketel en de machine is daarom en reduceer geplaatst. 
Het schoepenwiel wordt aangedreven via een dubbele tandwieloverbrenging met een totale 
reductie van 11,55 naar 1.  Het scheprad heeft een diameter van zes meter en twintig bladen 
een meter en tien centimeter breed. De maximale capaciteit van het gemaal is 3.900 m3 per 
uur. Dat wil zeggen, het vult een vijftig meter zwembad met zes wedstrijdbanen in iets minder 
dan vijfentwintig minuten. De Zeepolder Arkemheen bestaat sinds 1356 en bestaat uit twee 
gedeelten, de Putter polder met een oppervlakte van circa vijftienhonderd hectare. en de 
Nijkerker polder, gescheiden door de Arkervaart. Aanvankelijk werd de waterstand van de 
polders geregeld met behulp van zogenoemde keersluizen. In 1874 werd deze vrije afwatering 
vervangen door bemaling met behulp van windmolens: de Putter-en de Nijkerker Windmolen. 
Deze windmolenbemaling heeft tot 1886 geduurd toen het Putter stoomgemaal, gebouwd op 
de fundamenten van de afgebroken windmolen, in bedrijf werd genomen. Bij het gemaal was 
een machinistenwoning gebouwd. Het gemaal heeft tot 1971 gewerkt, daarna heeft een nieuw 
gebouwd elektrisch aangedreven vijzelgemaal de bemaling overgenomen.  
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Na 1972 is het gemaal verhuurd en vervolgens in 1980 door de huidige eigenaren, Willem en 
Marja van de Klok, gekocht met als doel bewoning en restauratie. Vanaf dat moment heeft, 
eerst stap voor stap, restauratie plaats gevonden, die in 2000 met hulp van een groep 
vrijwilligers en ondersteuning door de Vereniging Vrienden van het Nijkerkse stoomgemaal 
Hertog Reinout, uitmondde in een rigoureuze renovatie die op 16 juni 2006 met succes werd 
afgerond: het gemaal was in nagenoeg originele en werkende staat teruggebracht. Het 
oorspronkelijke stoomgemaal was uitgerust met een kolen gestookte één-treks Cornwall ketel, 
fabrikaat Bakker & Rueb uit Breda. Deze ketel was door een in 1916 plaats gevonden 
hebbende dijkdoorbraak, met als gevolg zestig centimeter zout water in het gemaal, in 
dusdanig slechte conditie dat vervanging noodzakelijk was. Hiervoor werd een kolen gestookte 
drie-treks spaarketel, gefabriceerd in 1949 door Ten Horn in Veendam, gevonden. De 
stoommachine is een horizontale 1-cylinder expansiemachine, fabrikaat Sepp & Co.- 
Enschede uit 1885 met een vermogen van 18 pk bij een toerental van vijfenzestig 
omwentelingen per minuut. De overbrenging naar het scheprad vindt plaats met gietijzeren 
tandwielen.  

 

 

 

 

 

Havik  
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Polder Arkemheen 

Arkemheen is een oude Zuiderzeepolder, en dat betekent een weidegebied met hoge 
waterstand en veel plas-drasgebiedjes.   

`Arke'  betekent dam, sluis, grenswal of gegraven waterloop. Het is ook een naam uit de 

Karolingische tijd (9de eeuw na Chr.), waarmee een nederzetting in het noorden van ons 
gebied werd aangeduid.  

`Mheen' verwijst naar een toestand van gemeenschappelijk eigendom. Een ander woord 'mede' 

dat erop lijkt betekent hooiland. In de zestiende eeuw komen beide vormen voor, maar 
overheerst de `mede' vorm. Erckemeden, later Arkemede. Het lijkt dan ook het meest 
waarschijnlijk dat de naam `Arkemheen' wijst op een gebied van hooilanden in de buurt van 
nederzetting Arke. Een polder is een met dijken of kaden omgeven stuk land. 

De dynamiek in het gebied is erg belangrijk; wisselende waterstanden zouden volgens de 
Vogelbescherming optimaal zijn, in plaats van het ene half jaar een zeer nauwkeurig winterpeil 
en het andere een zomerpeil tot op de millimeter nauwkeurig.  

 

De provincie grijpt dan ook in in het waterpeil in een deel van de polder: de driehoek tussen 
de dijk, het Nekkeveld en de Wiel. Een behoorlijk deel wordt vernat en het waterpeil gaat 
omhoog. De boeren die in dat deel gronden hebben, moeten meedoen met kavelruil en anders 
accepteren dat hun weiland vernat gaat worden. In 2013 wordt de vernatting een feit. 

En dat is heel hard nodig want het gaat slecht met de weidevogels in het gebied. In 2011 was 
het extreem droge voorjaar een oorzaak; het waterpeil is veel te laat slechts een klein beetje 
verhoogd. Ook zijn er vossen in de polder. Voorheen waren die er nooit, maar met de strenge 
vorst van de afgelopen twee winters zijn ze vanuit Flevoland over het ijs gekomen. 
Staatsbosbeheer houdt vooralsnog een afschotvergunning voor vossen tegen. Ook zijn er 
teveel percelen met schapen en dat gaat in het broedseizoen niet samen met weidevogels. 
Buiten de broedtijd is het geen probleem. 

De polder Arkemheen is één van de oudste polders van Nederland, hij is gelegen nabij de 
Gelderse plaats Nijkerk in de gemeenten Nijkerk en Putten. De polder ontstond nadat op 28 
maart 1356 Hertog Reinoud 111 van Gelre het recht verleende om het gebied te bedijken. De 
polder is vooral bijzonder omdat er nooit een ruilverkaveling is geweest. De oorspronkelijke 
verkavelingstructuur is nog aanwezig met de bochtige sloten die ontstaan zijn als slenken van 
de getijdestromen van de Zuiderzee. Aan de landzijde van de voormalige zeedijken liggen 
kolken en rietmoerassen, ontstaan door dijkdoorbraken. De laatste dijkdoorbraak was in 
1916. Grote stormvloeden aan het eind van de twaalfde eeuw legden de basis voor de 
ontginning van moerasgebieden Arkemheen en Eemland.remht 35.190 m2. 
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Weidevogels in het land, grazende koeien in de wei, eindeloze vergezichten en bloeiende 
pinksterbloemen aan sloot! Arkemheen-Eemland is een uniek en extreem open gebied en niet 
voor niets verkozen tot een van de twintig Nationale Landschappen in Nederland!  

In de polder zijn bijzondere vogels te zien, bijvoorbeeld de roerdomp en de grote zilverreiger, 
met daarnaast vele weidevogels, zoals de grutto, kievit en veldleeuwerik. 

De polder Arkemheen is onderdeel van het Nationaal Landschap Arkemheen-Eemland. Onder 
de naam Arkemheen is een beschermd Natura 2000-gebied aangewezen. Een van de 
dijkgraven van de polder was Frans van der Straten van Thielen. Hij legde in zijn functie als 
dijkgraaf op 17 juni 1863 de eerste steen voor de windvijzelmolen hertog Reijnout. De naam 
van de molen verwees naar de veertiende eeuwse verlener van het dijkrecht, Hertog Reijnout.  

Met het gedurig stijgen van de zeespiegel kwam de zee steeds dichterbij de voet van de 
Arkemheense zeedijk. Regelmatig veroorzaakten stormen dijkdoorbraken. Vooral de 
doorbraak in 1825 veroorzaakte een enorme wateroverlast langs de gehele Zuiderzeekust van 
Friesland tot Amersfoort. Ook de twintigste eeuw is niet gevrijwaard gebleven van 
dijkdoorbraken.. 

 

Bij de storm van dertien op veertien januari 1916 is de zeedijk bij Nekkeveld en de Putterdijk 
doorbroken waarbij de Arkemheense polder en de stad Nijkerk onder water liep. Pas na het 
afsluiten van de Zuiderzee is het gevaar voor grote overstromingen van de Arkemheense polder 
geweken. 

Arkemheen is één van de oudste polders van Nederland, nu een natuurreservaat en onderdeel 
Nationaal landschap Arkemheen-Eemland. Het bijbehorend stoomgemaal maalt nog op 
speciale maaldagen en het bezoekerscentrum levert de bijbehorende informatie. Op de zolder 
van het bezoekerscentrum is een vogeluitkijkpunt. Dit natte weidegebied ligt tussen Nijkerk 
en Zuidelijk Flevoland. De tijd heeft er stilgestaan en daarom zijn de natuurwaarden in het 
gebied nog zo hoog. Er broeden vele grutto’s, kieviten en tureluurs. Voorheen ook nog de 
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kemphaan die nu bijna is uitgestorven in het gebied. In de winter vinden we er grote 
dichtheden kleine zwanen. 

 

Het stoomgemaal en het bezoekerscentrum liggen in de polder Arkemheen langs de 
Randmeren, tussen de Veluwe en Zuidelijk Flevoland. De polder is afgesloten, het 
stoomgemaal en bezoekerscentrum zijn bereikbaar. De polder is een broedplaats voor vele 
soorten vogels. Er zijn slenken zichtbaar, overblijfselen van getijdestromingen in de Zuiderzee. 
Ook zijn er nog kolken en rietmoerassen bij de voormalige zeedijk, overblijfselen van 
dijkdoorbraken in het verre verleden. Intrigerend oud cultuurlandschap dus. In het 
bezoekerscentrum krijgt jong en oud op educatieve en interactieve wijze een beeld van de 
waarden en de belangen die spelen in de Arkemheen. Het gaat om waterhuishouding, flora, 
fauna en drinkwatervoorziening. Op zolder is een vogeluitkijkpunt. Er lopen diverse 
fietsroutes langs het stoomgemaal en het bezoekerscentrum (LF 9 en Zuiderzeeroute; 
knooppunt 51-52). Het centrum is gevestigd in de oude kolenloods van het stoomgemaal. Dit 
was in bedrijf van 1883 tot 1983. In 1985 werd het gemaal gerestaureerd, zodat het als 
cultuurhistorisch monument behouden blijft voor de toekomst. De hertog Reijnout is het enige 
nog werkende gemaal met twee buitenschepraderen. Een polder waar gelukkig nooit een 
ruilverkaveling is geweest en je dus gekke percelen en  kromme sloten hebt wat dus 
mogelijkheden geeft voor de natuur. Dus zijn er ook predatoren zoals de torenvalk. 

De gekronkelde sloten als overblijfsel van de 
getijdenstroming van de Zuiderzee 
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Kasteel Hulckesteyn 

Nekkeveld is een buurtschap behorende tot de gemeente Nijkerk. Het plaatsje ligt in het 
noordwesten van de gemeente aan het Nijkerkernauw, acht kilometer ten noorden van 
Amersfoort. Nekkeveld is gelegen in de polder Arkemheen. In 1992 heeft het archeologische 
adviesbureau RAAP een onderzoek ingesteld naar de verdronken contouren van een gebouw 
in het Nijkerkernauw ter hoogte van Nekkeveld. In 2007 meende een amateur-archeoloog op 
dezelfde plaats via Google Earth de locatie van de fundamenten van, volgens hem, het kasteel 
Hulckesteijn in het water te hebben ontdekt. Duikers hebben op de vermeende plaats geen 
fundering aangetroffen, maar wel oude kloostermoppen. 

In het randmeer ligt op de bodem nog het silhouet van kasteel Hulkestein. Het kasteel heeft 
een mooie geschiedenis. Het werd in 1427 als kustwering gebouwd. Om strooptochten tegen 
te gaan laat hertog Arnoud in 1427 het slot Hulckensteijn bouwen, even ten noorden van de 
zeedijk. Daardoor beheerste hij de mond van de Eem en kon hij de bewoners van de Veluwe 
beschermen. In januari 1517 maken de Friezen gebruik van een strenge vorstperiode 
waardoor de grachten om het kasteel dik bevroren en dus begaanbaar zijn. Ze veroveren en 
slopen daarop het kasteel. Tijdens de storm van 1552 gaat de rest van het kasteel definitief 
verloren. De Zuiderzeekust ontspringt de dans niet, bij Nijkerk gaat mede door de stormen 
van deze winter het kasteel Hulkesteyn ten onder. De fundamenten zal men nog in 1860 bij 
laag water kunnen zien.  
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De Abdinghof 

Bisschop Meinwerk had tijdens de pestepidemie te Rome de gelofte afgelegd om bij zijn 
behouden terugkeer in Paderborn een kapel te bouwen ter ere van Sint Alexis en een klooster. 
Met de door hem meegebrachte ambachtslieden uit Italië en de dertien Benedictijner 
monniken uit het Franse klooster Clugny begon Meinwerk in 1015 met de werkzaamheden 
aan zijn klooster. 

Paternus van Paderborn was afkomstig uit Schotland of Ierland. Hij trad als monnik toe tot 
het beroemde klooster van Clugny in Frankrijk. Hij behoorde tot de eerste generatie die 
vandaar gezonden werd naar het pas door bisschop Meinwerk gestichte klooster Abdinghof te 
Paderborn. Later leefde hij als recluus in een tegen de abdij aangebouwde kluizenaarscel. 
Paternus deed er boete voor de vaak godvergeten leefwijze van de inwoners van de stad. Ze 
lachten hem uit, toen hij bij herhaling aankondigde dat hun iets ergs boven het hoofd hing, 
als ze zo doorgingen. Op vrijdag voor palmzondag, 13 april van het jaar 1058, braken er op 
zeven verschillende plaatsen branden uit in Paderborn; de stad ging geheel in vlammen op. 
De monniken uit het aangrenzende klooster wisten zich allemaal in veiligheid te stellen. 
Omdat hij krachtens de door hem afgelegde gelofte zijn cel niet wilde verlaten, kwam hij in de 
vlammen om. Wonderlijk genoeg kwam zijn slaapmatje geheel ongeschonden uit de puinhopen 
tevoorschijn. Lange tijd werd dat door de inwoners van Paderborn vereerd als een kostbaar 
relikwie van de heilige wiens waarschuwingen ze zo achteloos in de wind hadden geslagen. 
Twee weken na de brand kwam Marianus Scotus († 1082; feest 22 december) naar die plek. 
Hij was een landgenoot van Paternus die twee jaar lang in Keulen als recluus had geleefd en 
nu op weg was naar Fulda om daar zijn levenswijze voort te zetten.  

 

Deksel sarcofaag Meinwerk 

Hij maakte een omweg over Paderborn om als bedevaartganger de puinhopen te kunnen 
bezoeken en knielde in grote eerbied neer op het gebedsmatje van zijn heilige collega. 
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Als startkapitaal voor de bouw schonk Meinwerk 15 september 1015 een hoevencomplex in 
Nordborchen uit Immedinger bezit, zijn vaderlijk erfdeel. Hij bekostigde uit de opbrengst de 
eredienst en de ziekenzorg. Voor de plaats van het toekomstige klooster koos Meinwerk een 
nog niet ontgonnen plaats uit aan de noordwest kant van de stad, juist buiten de muren. 
Ondanks tegenwerking van de stad die hem liever op grotere afstand wilde houden, liet hij de 
dertien monniken in 1015 eerst een woning en een kapel bouwen op de door hem gekozen 
plek. Op 15 februari 1016 wijdde hij deze kapel in ter ere van de heilige Benedictus, waarbij 
hij gelijktijdig een van de dertien meegebrachte Benedictijnen, genaamd Sigehard tot abt 
wijdde. Deze was al van het begin met de leiding van de bouw belast. Voor de ziekenzorg 
bouwde hij een ziekenhuis tegen de kapel aan. Het was het eerste ziekenhuis in Paderborn. 

Intussen had Meinwerk ook de eerste steen gelegd voor de kloostergebouwen en de 
Alexiuskapel. De kapel werd   op 17 februari 1017 door hem met grote luister ingewijd en aan 
de Benedictijnen overgedragen. Bij die gelegenheid verhief hij de Alexiuskapel tot vrijplaats 
voor de handel en voor overtreders van de wet. Meinwerk bestemde enkele van de uit Clugny 
meegebrachte broeders voor de vorming van de locale nieuw ingetreden kloosterlingen en voor 
het onderwijs aan de plaatselijke jeugd, daartoe had hij in de abdij een kloosterschool 
geopend. 

Vanaf de negende eeuw tot begin 1800 waren veel boerderijen en grond in de omgeving van 
Nijkerk in handen van Duitse kloosters. Door samenwerking tussen de hertogen van Gelre en 
deze kloosters heeft deze situatie lang standgehouden. Het gebied wat nu landgoed 
Slichtenhorst heet, viel onder het klooster Paderborn. Tijdens de Franse bezetting, omstreeks 
1803, raakten de kloosters hun bezittingen kwijt. Ze werden in beslag genomen door de 
Nederlandse staat en kwamen door verkoop in particuliere handen. Zo ontstond door 
samenvoeging van de boerenhoeven Groot Ehrental, Klein Ehrental, Schavenau, Schardepot 
en de Neude het landgoed Slichtenhorst. In 1916 kwam het landgoed in bezit van de familie 
van Leeuwen Boomkamp. Het grootste deel van het toenmalige landgoed is nog steeds intact 
en in familiebezit. Er heeft op dit landgoed geen ruilverkaveling plaatsgevonden zodat de 
natuur er nog in volle rijkdom aanwezig is. 

In 1021 was de bouw van het klooster en de kloosterkerk zover gevorderd dat Meinwerk het 
komende kerstfeest bestemde om de feestelijke inwijding te doen plaats vinden, waartoe ook 
zijn vriend en familielid keizer Hendrik 11 werd uitgenodigd. Kort daarvoor stortte het gewelf 
van het oostelijk koor van de kerk in zodat de inwijding moest worden uitgesteld. In 
aanwezigheid van keizer Hendrik 11 werd wel de onder het koor van de nieuwe kerk gelegen 
crypte op 2 januari 1023 door bisschop Meinwerk ingewijd ter ere van sint Stephanus. Hij 
legde daarin toen ook een aantal relikwieën ter verering die door paus Leo 111 in 799 te 
Paderborn aan Karel de Grote waren overhandigd. En verder een aantal relikwieën die door 
Meinwerk waren meegebracht. Bij deze gelegenheid bevestigde de keizer het klooster in zijn 
bezittingen en privileges en nam het onder zijn hoge bescherming. 

Inmiddels had Meinwerk voor de bouw van het abdijcomplex en voor het levensonderhoud 
van de monniken uit zijn persoonlijk bezit nog een aanzienlijke schenking gedaan, bestaande 
uit een groot domein van zijn erfgoed op de Veluwe, waaronder Putten en omgeving. De 
gedeeltelijke herbouw van de kloosterkerk en de bouw van het klooster vergden meer tijd dan 
voorzien, maar in 1031 was alles zover gereed dat de inwijding zou kunnen plaatsvinden. 
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Alexiuskapel, Paderborn 

De kerk was gebouwd als kruiskerk in streng Romaanse stijl en ongeveer honderdtien voet 
lang. Een Karolingische voet was drieendertig centimeter en drie millimeter. De kerk was dus 
ruim zesendertig meter lang, bedekt met een vlakke houten zoldering zonder gewelven, met 
aan de westzijde twee vierkante torens die echter weinig hoger waren dan de kerk zelf. De 
muren waren een halve meter dik. De kloostergebouwen waren laag en eenvoudig, met kleine 
vensters en met stro of riet gedekt. 

 

De feestelijke en plechtige ingebruikneming vond plaats op 3 november 1031 in aanwezigheid 
van de aartsbisschop van Maagdenburg, acht bisschoppen, alle geestelijken uit de omgeving, 
het stadsbestuur en vele hoge gasten. 

Bisschop Meinwerk wijdde de kerk en het klooster in en droeg deze op aan heiligen Petrus en 
Paulus. In de op het altaar neergelegde stichtingsoorkonde schonk hij het klooster een groot 
aantal aanzienlijke goederen, grotendeels geeerfd van zijn ouders en deels door zichzelf 
verworven, in het Duitse land en in de Nederlanden, waaronder te Putten en omgeving een 
groot aantal hofsteden en de horigen die daarop woonden. Daarnaast behoorden daartoe ook 
de kerk te Putten met de tienden uit de gehele parochie en de tot de kerk van Putten behorende 
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kapel te Voorthuizen. Verder goederen te Renkum met kerk en tienden, de kerken te 
Teisterbant, Tuil, Haaften, Gameren, Hellou en Niewaall (Betuwe) met tienden, en vele andere 
goederen elders in Duitsland. 

 

Kerk, Putten 

De keizers toonden Meinwerk hun dankbaarheid door regelmatig zijn bisdom te bezoeken en 
hem grote delen van de graafschappen van Haold II en Dodiko over te dragen, toen deze na 
hun dood in respectievelijk 1011 en 1020 ter beschikking kwamen. Hendrik II bezocht 
Paderborn en de daar gelegen palts zeven maal, Koenraad II zelfs acht maal, beiden vooral op 
kerkelijke hoogfeesten. Van de keizer verkeeg het klooster vrije abtskeuze en ook wereldlijke 
gerechtelijke immuniteit, waarbij de jurisdictie binnen het klooster werd uitgeoefend door een 
voogd die door de abt werd benoemd, maar die wel de goedkeuring van de bisschop moest 
hebben. 

De boerderij Gagelwijk was een abtsgoed, dat behoorde tot het bezit van het Benedictijner 
klooster Abdinckhof van St. Petrus en Paulus te Paderborn. Deze abdij had vele goederen op 
de Veluwe, die werden beheerd door de kelner van de Kelnarij te Putten. Aanvankelijk waren 
al deze goederen ‘volschuldig horig’ aan de abdij. Echter geleidelijk aan werden de regels rond 
de horigheid versoepeld. Het abtsgoed Gagelwijk dat in Gerven te Putten ligt is een voorbeeld 
van die versoepeling. Vanaf het moment dat de familie die dit goed van de abdij als een erfelijke 
pacht bezit naar voren komt uit de archieven, in het midden van de zestiende eeuw, woont zij 
al niet meer op de boerderij, maar in Harderwijk. Daar hebben de nakomelingen van een 
zekere Truye, die met een Henrick Geverts en een Henrick Everts getrouwd is geweest, 
verschillende functies. Truye was volschuldig horig. Haar kinderen betaalden haar keurmede. 
In 1635 wordt het goed Gagelwijk gevrijd van de horigheid. In plaats van keurmede diende 
voortaan versterf betaald te worden voor de overleden ‘gevrijde’ horige. De recognitieboeken 
van Harderwijk geven een goed inzicht in de familierelaties en activiteiten van de familie die 
eeuwenlang ‘eigenaar’ is geweest van Gagelwijk. 

 

Paderborn  
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Voorts schonk Meinwerk de kloosterkerk een grote hoeveelheid gouden en zilveren voorwerpen 
voor de eredienst, kerkelijke gewaden, kroonluchters, wandkleden en veelmeer 
kostbaarheden. Vanaf dat moment stond het klooster bekend onder de naam ‘Benedictijner 
Abdij van de Heiligen Petrus en Paulus te Paderborn’. Al spoedig werd het klooster in de 
volksmond Abdinghof genoemd. In de Saksische taal betekende dit ‘de hof van de abt’, waarbij 
taalkundig de suffix (een woorddeel dat achter de stam van een woord gevoegd wordt) ‘ing’ of 
ook wel ‘inc‘ of ‘ink’ betekende ‘behorende tot’ het stamwoord, hier het woord ‘abt’. Vergelijk 
de boerderijnamen in de graafschap en in Twente met ‘ing’ of ‘ink’ en de daaruit weer gevormde 
familienamen. 

Naast het gebed, de zielzorg en de verpleging van zieken werd door de kloosterlingen ook veel 
aandacht besteed aan theologische studie, filosofische studie en aan het onderwijs aan 
jongeren, ook van buiten de eigen kloostergemeenschap. In de loop der tijden bouwde de 
Abdinghof met al deze activiteiten een zodanige roem op dat veel hoogwaardigheidsbekleders 
het klooster vele aanzienlijke goederen schonken. 

Intussen waren de monniken begonnen de toestand van het drassige gebied rondom de 
Abdinghof te verbeteren door ontwatering door middel van sloten en dammen, om daarmee 
uitbreidingen mogelijk te maken. Zo ontstond er een nederzetting waar zich handwerkslieden 
vestigden en anderen die met het klooster te maken hadden. Verder hadden de broeders die 
landbouw en veeteelt bedreven de hulp van knechten nodig, die ook op het kloosterterrein 
moesten wonen. Ook trok Meinwerk kunstenaars aan die hij woningen gaf aan de westzijde 
van het klooster, langs de beide zijden van het riviertje de Pader. Op deze manier ontstond 
aan de westkant van de stad buiten de muren een woongebied dat later de eerste 
stadsuitbreiding zou worden. 

De Pader is een zijrivier van de Lippe. Met een lengte van iets meer dan vier kilometer is de 
Pader de kortste rivier van Duitsland. De rivier stroomt volledig op grondgebied van de stad 
Paderborn. De rivier mondt uit in de Lippe maar is daar een stuk breder dan de Lippe zelf. De 
Pader ontspringt in het Paderbronnengebied in de binnenstad van Paderborn. Daar 
ontspringen zo'n tweehonderd kleine bronnen in meerdere ommuurde bronbekkens en 
drieduizend tot negenduizend liter water stroomt per seconde naar boven waardoor het 
brongebied tot de sterkste van Duitsland behoort. 

 

De Pader 

Helaas werd op 10 april 1058 de stad Paderborn door een reusachtige brand vrijwel geheel in 
de as gelegd. Ook de Abdinghof en de Alexiuskapel bleven niet gespaard, slechts de crypte en 
de muren van de kerk bleven staan omdat deze van steen waren. Het duurde vele jaren voordat 
de schade aan stad en klooster was hersteld. Het klooster en de kloosterkerk waren pas in 
1078 weer gereed en opnieuw ingewijd. Tevens was de kerk aanzienlijk vergroot. Men had de 
buitengevels van de zijschepen van de oorspronkelijke kruiskerk doorgetrokken en op deze 
manier twee beuken toegevoegd, alles in Romaanse stijl. 
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Paderborn is een stad in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen, gelegen in het Kreis 
Paderborn. De stad telt nu 143.575 inwoners.  Paderborn ligt aan de Westfaalse hellweg. Het 
is een zeer oude stad: al in 777 hield Karel de Grote er zijn eerste Rijksdag op Saksisch 
grondgebied. De Frankische keizer ontmoette er tweeentwintig jaar later paus Leo III in zijn 
keizerpalts en stichtte het bisdom Paderborn, de voorloper van het huidige aartsbisdom (1930) 
en tevens van het prinsbisdom dat tot 1802 zou bestaan. 

In 836 werden de relieken van St. Liborius van Le Mans naar Paderborn overgebracht: deze 
heilige is de schutspatroon van de stad en de naamgever van het Liborifest, dat jaarlijks in 

juli plaatsvindt. 

In 1058 en 1133 vonden in Paderborn grote stadsbranden plaats. 

Paderborn werd in 1295 lid van de Hanze en kreeg in 1614 zijn eerste universiteit, die tot 
1818 zou bestaan. 

In 1802 verdween het prinsbisdom en kwam Paderborn aan Pruisen en na de Franse tijd, 
waarin het tot het koninkrijk Westfalen behoorde, besloot het Congres van Wenen (1815) dat 
Paderborn Pruisisch zou blijven. In de negentiende eeuw kreeg Paderborn verschillende 
spoorwegverbindingen, waarvan die met Hamm in 1850 de eerste was. 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd Paderborn zeer zwaar getroffen door geallieerde 
luchtbombardementen: op 17 januari en 27 maart 1945 werd ruim drievierde van de stad 
verwoest, waardoor de bewaard gebleven of herstelde historische bouwwerken te midden van 
naoorlogse nieuwbouw staan. 

In 1972 kreeg Paderborn opnieuw een universiteit en in 1975 overschreed het inwonertal van 
de stad de honderdduizend, ten gevolge van de annexatie van verschillende buurgemeenten, 
waaronder Schloss Neuhaus. Sindsdien heeft Paderborn de status van Großstadt. 

De Dom van Paderborn (11de-13e eeuw) is een hallenkerk met een opvallende toren, een rijk 
gebeeldhouwd portaal (de Paradiespforte) en een grote crypte. In de aangrenzende kloosterhof 

bevindt zich de grafkapel van de graven van Westfalen. Achter de Dom bevindt zich de 
herbouwde keizerpalts. Tussen beide gebouwen staat de Bartolomäuskapel (ca. 1017), de 
oudste hallenkerk ten noorden van de Alpen. Een andere oude kerk is de Abdinghofkerk, een 
abdijkerk die deel uitmaakt van een nooit voltooid kerkenkruis rond de Dom. De Busdorfkerk 
is het restant van het Stift Busdorf, dat oorspronkelijk buiten de stad lag. 

Het raadhuis van Paderborn werd tussen 1613 en 1620 gebouwd, maar werd later verbouwd, 
in 1945 vrijwel geheel verwoest en vervolgens herbouwd. Het gebouw bevindt zich op de 
Marienplatz, waaraan ook het Heisingsche Haus staat, een patriciërshuis waarvan de gevel 

intact is gebleven. Beide gebouwen zijn voorbeelden van de Wezerrenaissance. 

Door het parkachtige noordwestelijke gedeelte van de binnenstad stromen de verschillende 
bronriviertjes van de Pader. Deze "kortste rivier van Duitsland" heeft ca. tweehonderd bronnen 
in de stad, die hieraan haar naam ook dankt (born = bron). De Pader mondt slechts vier 

kilometer noordwestelijker uit in de Lippe. Dit gebeurt in het stadsdeel Schloss Neuhaus, 
waar zich het kasteel bevindt van waaruit het prinsbisdom Paderborn eeuwenlang bestuurd 
is. 

Al vroeg in de derde en vierde eeuw waren hier nederzettingen. Beroemd werd Paderborn door 
Karel de Grote die hier een keizerpalts had en belangrijke rijksbijeenkomsten voorzat. In 799 
had hij in Paderborn een ontmoeting met paus Leo III die bij de koning der Franken steun 
tegen zijn tegenstander in Rome zocht, en met hem over zijn kroning tot keizer onderhandelde, 
die daarna op Kerstmis 800 in Rome plaatsvond. De belangrijkste bouwheer van de stad was 
bisschop Meinwerk († l036). De Dom, als vervanging van de Karolingische kerk, het 
benedictijnenklooster Abdinghof en het kanunnikenklooster en kerk Busdorf danken aan hem 
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hun ontstaan. In 1614 werd in het kader van de Contrareformatie in Paderborn een 
jezuïetenuniversiteit opgericht. 

In de daarop volgende eeuw bloeide de Abdinghof en groeide verder uit tot een der 
belangrijkste instituten in Paderborn. Maar in 1165 werd Paderborn opnieuw door een 
stadsbrand getroffen ( de vierde) waarbij ook de Abdinghof voor de tweede keer in vlammen 
opging.  Slechts de stenen kloosterkerk bleef grotendeels gespaard, maar wel gingen de houten 
daken van kerk en toren verloren. Met de steun van bisschop Evergis werden klooster en kerk 
weer in enkele jaren vernieuwd, zij het niet zo fraai als daarvoor. Wel werden de beide torens 
met twintig voet verhoogd. In de eeuwen daarna volgde de Abdinghof de loop van de 
geschiedenis, waarin perioden van groei en bloei werden afgewisseld met tijden van 
verslapping en achteruitgang. 

 

Na de Reformatie verworven de Lutheranen de macht in het stadsbestuur van Paderborn en 
zelfs het klooster van de Franciscanen moest worden opgeheven omdat de meeste van de 
broeders voor de vrijheid van de Evangelische kerk hadden gekozen. Niet tegenstaande dit 
alles bleef de Abdinghof trouw aan het katholieke geloof en bleven de Dom en de Busdorfkerk 
de enige katholieke steunpunten in Paderborn. 

Tijdens de dertigjarige oorlog werd Paderborn vele malen bezet en geplunderd, waaronder ook 
de Abdinghof zwaar te lijden heeft gehad. Na de vrede van Munster in 1648 kon de 
wederopbouw wegens geldgebrek slechts langzaam op gang komen. Het duurde meer dan 
twintig jaar voordat de schade aan de gebouwen en inrichting hersteld was. Ook in de jaren 
1734, 1741 en 1757 werd Paderborn door vijandelijke troepen bezet en uitgeplunderd, 
o.a.door Zweden, Pruisen, Fransen en Hannoveranen. 

Het einde van de Abdinghof werd ingeleid door de oorlogen tijdens de Franse revolutie, die 
eindigden met de vrede van Luné-ville in 1801, waarbij Napoleon het op de linker Rijnoever 
gelegen Elzas en Lotharingen bij Frankrijk voegde. Als compensatie voor dit verlies stelde hij 
de Duitse vorsten schadeloos door in Duitsland alle zelfstandige geestelijke gebieden en ook 
bijna alle kleinere wereldlijke gebieden op te heffen en aan de grotere toe te wijzen. Zo kwamen 
de bisdommen Paderborn en Munster aan het koninkrijk Pruisen. Daarmee hield het klooster 
Abdinghof in 1803 op te bestaan. 

In het klooster werden tien compagnieën soldaten ingekwartierd en de kloosterkerk werd in 
gebruik genomen als paardenstal en wapen- en hooiopslagplaats. De gebouwen werden 
verwaarloosd en na een grote brand in 1853 bleef er niets bruikbaars meer over. De ruine van 
de kloosterkerk werd door de Pruisische staat in 1863 aan de Evangelische Gemeente 
geschonken en gerestaureerd op staatskosten. Van de kloostergebouwen is niets bewaard 
gebleven. De bezittingen in Putten zijn na de opheffing van de Abdinghof onder beheer 
gekomen van de Raad van Financien van het Departement van Gelderland. 
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Karolingische kunst. 

Bij de inlijving bij Frankrijk in 1810 zijn ze in beslag genomen door de Franse Keizerlijke 
Domeinen. Na de val van Napoleon werden zij tijdelijk beheerd door de Nederlandse Domeinen. 
Deze hebben de individuele boerderijen later te koop aangeboden als vrij bezit aan de er op 
wonende pachters.  

Voor zover zij de koopsom konden opbrengen kregen zij zo hun landerijen in volledige 
eigendom. De overige werden daarna publiekelijk geveild, waarbij een deel in handen kwam 
van grootgrondbezitters. Daarmee kwam er een einde aan een tijdperk waarin de meeste 
hofsteden in de omgeving van Putten in het bezit waren van wereldlijke heersers of van 
geestelijke instellingen. 
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Bosuil boven, ransuil onder     

 

Het beheer van de kloostergoederen 

Voor de middeleeuwse kloosters vormden de opbrengsten uit hun bezittingen aan hoeven en 
landerijen de voornaamste bron van inkomsten. De manier waarop deze werden beheerd 
waren grotendeels gebaseerd op het oude Romeinse recht. 

De Romeinse grondbezitter dominus (heer) zetelde op zijn herengoed. Het centrale huis waarin 
hij woonde werd curtis (hof) genoemd. Daar omheen woonden zijn onderdanen in hun hoeven 
op de bouwlanden. Daarbuiten lagen de niet in cultuur gebrachte gronden die de boeren 
gebruikten om er het vee te hoeden en hout te kappen. Deze onderdanen hadden meestal de 
status van horigen, een gematigde vorm van slavernij. Tot de eigen rechtskring van de heer 
behoorden alle personen die op zijn domein woonden, zijn eigen gezin, zijn verdere 
huisgenoten, zijn personeel en verder al zijn horigen met hun gezinnen en hun personeel. 

Deze rechtskring had eigen regels voor burgerlijk recht en eigen rechtspraak, waarbij de heer 
het hoogst burgerlijk gezag uitoefende en voorzitter was van de zittingen van het hofgericht. 
Tijdens de zittingen hadden de horigen ook een stem. Deze rechtskring werd in het latijn 
familia genoemd. Familia is het geheel van dienstpersoneel en de dienstknecht is een famulus. 
In onze middeleeuwse taal wordt de dienstknecht ‘echte’ genoemd en omdat de horigen niet 
buiten hun eigen rechtskring mochten trouwen, moesten ze daarvoor dus een echtgenoot 
zoeken. 

Na de ondergang van het Romeinse Rijk hebben de Franken en later ook de Saksen dit 
systeem voortgezet. In die tijd ontstonden bij zulke hoven ook kleine nederzettingen van vrije 
ambachtslieden. Deze nederzettingen werden vicus genoemd waaruit later ons woord wijk is 
ontstaan. In de vroege Middeleeuwen was horigheid in Europa algemeen verbreid maar tegen 
het einde van de Middeleeuwen was het in Nederland grotendeels verdwenen, behalve in 
Gelderland en Twente. Bezat een grootgrondbezitter meerdere domeinen die niet in elkanders 
nabijheid lagen, dan stelde hij in elk domein een rentmeester aan. Die woonde op de hof en 
werd major domus genoemd waaruit later ons woord meier/hofmeier is ontstaan.   
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De meeste onderdanen van de grondheren waren horigen. Horigheid is een lichte vorm van 
slavernij. Daarbij onderscheidde de horige zich van een slaaf door een betere rechtspositie. 
Maar toch miste hij een aantal vrijheden. Hij was verplicht de hoeve van zijn heer te bewerken 
en daarop te wonen. Voorts was hij ook verplicht diensten op de herenhof te verrichten. Hij 
miste de vrijheid om zich elders te vestigen. Hij  mocht niet buiten de echte trouwen, tenzij 
hij de vrouw van zijn keuze tegen betaling horig maakte aan zijn eigen heer. Hij moest jaarlijks 
per volwassen lid van zijn gezin een bedrag als hoofdgeld betalen en ook jaarlijks een bedrag 
als tijns (pacht). Hij moest ook een tiende van de oogst aan de heer afdragen. Na het overlijden 
van de horige verviel zijn gehele bezit terug aan de grondheer. 

In de loop van de Middeleeuwen zijn een aantal van deze belastende voorwaarden afgezwakt. 
Mede door deze lastenverlichtingen ontstonden drie klassen van horigheid. De laagste klasse 
bleef volschuldig. Zij waren onderworpen aan alle (later afgezwakte) verplichtingen. De 
middelste klasse werden ‘vrijlieden’ genoemd, dat wil zeggen gevrijd (vrijgesteld) van enkele 
verplichtingen, doch verder wel horig. De hoogste klasse waren ‘dienstlieden’, nog altijd horig 
maar vrijgesteld van de meeste verplichtingen, maar wel verplicht tot bijzondere diensten aan 
de heer. De diensten aan de heer waren functies waarvoor men bepaalde kwaliteiten bezat 
zoals onderofficier in het leger van een graaf of schrijver. Na de Middeleeuwen verbeterde de 
positie van de horigen zich verder. Na 1700 vormde de horigheid geen zware belasting meer. 
Tenslotte is na de Franse revolutie en de overname van de macht door de patriotten in ons 
land de horigheid formeel afgeschaft. ‘ 

In oude tijden verviel bij het overlijden van de horige zijn gehele bezit terug aan de grondheer. 
Dat gold zowel voor de grond die hij bewerkt had als voor het huis waarin hij woonde. En ook 
gold dat voor alle roerende goederen die hij had bezeten. Dat deze regels er niet toe bijdroegen 
om de horigen op de hoeven er toe aan te sporen om de opbrengsten van hun hoeve uit te 
breiden tot ver boven de behoeften van hun eigen bezit, is duidelijk. Daarom is in de loop van 
de Middeleeuwen langzamerhand het recht ontstaan dat de horige zijn bezit kon overdragen 
aan zijn  erfgenaam, uiteraard tegen vergoeding aan de grondheer. Aanvankelijk was deze 
vergoeding vastgesteld op de helft van het bezit van de horige. Later verminderden de eisen 
van de grondheren steeds verder. Tot zij uiteindelijk genoegen namen met het recht om uit de 
nalatenschap één stuk naar hun keuze te nemen. Dit recht werd keurmede genoemd. De heer 
of zijn gemachtigde was geheel vrij in zijn keuze uit de nalatenschap van de horige en daarom 
liet hij zijn keuze meestal bepalen door de behoeften van het moment. Kon hij een kar of een 
paard gebruiken dan moesten die worden afgestaan. Vaak koos de heer een goed stuk vee 
zoals een koe of een vetgemest varken. Omdat de beschikbare goederen niet altijd aansloten 
op de behoeften van de heer ontstond langzamerhand de gewoonte om in plaats van de keuze 
van één stuk uit de nalatenschap een zeker geldbedrag in te vorderen. In het algemeen werd 
de grootte bepaald in verhouding tot de waarde van de nalatenschap als geheel. Men noemde 
dat het kopen (afkopen) van de keurmede door de keurmedige. Voor de Kelnarij van Putten 
gold deze afkoopregeling al voor het jaar 1400. Als erfgenaam kwam in de eerste plaats de 
oudste zoon in aanmerking. Als deze geen gebruik van zijn recht kon of wilde maken dan 
kwam een volgende zoon in aanmerking. Wenste deze de hoeve evenmin overnemen dan  
kwam de oudste dochter aan de beurt. 
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Ode aan het hert van Marjan Heimans, 2010 

Ook afkomstig uit het Romeinse horigenrecht is het hofrecht. Volgens dit recht sprak de 
grondheer recht over alle civiele zaken die zich binnen zijn rechtskring voordeden, inclusief 
zijn horigen en hun gezinnen. Overtredingen van de rechtsregels werden jaarlijks in een zitting 
van het eigen hof berecht, onder voorzitterschap van de heer. In het geval van een klooster 
werden de overtredingen berecht onder leiding van de abt of zijn gemachtigde, in welk college 
ook vijf van de eigen horigen zitting hadden. Bij toerbeurt werd een van deze vijf horigen 
aangewezen als oordeelwijzer. Deze had tot taak het oordeel te formuleren dat daarna door 
het hof werd overwogen en uitgesproken. Het beheer van de goederen van de Abdinghof werd 
namens de abt uitgevoerd door plaatselijke rentmeesters te Putten. Pas omstreeks 1490 ging 
de abt er toe over om te Putten een monnik uit de Abdinghof als beheerder/rentmeester aan 
te stellen. Helaas is er van de administratie van de Abdinghof en de Kelnarij tot het jaar 1300 
niets bewaard gebleven. Over de belangrijkste feiten kunnen we lezen in de nog bestaande 
oorkonden. 

Aangezien de Abdinghof van het begin af de opbrengsten van de kerkelijke tienden te Putten 
en omgeving genoot en de abt ook het recht had de plaatselijke pastoor te benoemen, mogen 
we aannemen dat de rentmeester kantoor hield op een centrale plaats in Putten, dus in de 
directe omgeving van de kerk. De beheersfunctie van de rentmeester/kelner omvatte 
verschillende werkzaamheden. Naast de zorg dat de onderhorige personen zouden voldoen 
aan hun verplichtingen van materiele en financiële aard, diende hij er ook op toe te zien dat 
zij zich zouden houden aan de rechtsregels die voor hen golden. Uit de periode van de lokale 
rentmeesters zijn enkele lijsten bewaard gebleven met betalingen van tienden, hoofdgeld en 
enige vermeldingen van wederwissel (horigenruil) met andere grondheren over de periode 1389 
tot 1395. Voorts zijn de ontvangsten van keurmede sinds 1389 bewaard gebleven in een 
kopieregister te Paderborn. Tegenwoordig wordt het bewaard in het Staatsarchief te Munster. 

De periode van de kellenaars begint in 1489, toen de abt voor het eerst als rentmeester een 
kloosterling te Putten aanstelde. Die was vaak ook gelijktijdig pastoor van de parochie van 
Putten. Als gemachtigde van de abt van Abdinghof had deze tot taak alle financiële en andere 
zaken te regelen en te administreren. Daarvoor beschikte hij over medewerkers, voor een deel 
kloosterlingen van de Abdinghof, andere van plaatselijke afkomst. De kloosterlingen 
assisteerden zowel in de zielzorg als op de Kelnarij. Een belangrijk medewerker was de 
cormedarius (keurmedemeester), wiens taak het was de keurmede (erfrecht) in te vorderen en 
bij te houden welke personen keurplichtig waren en waar die zich ophielden. Voor de functie 
werd meestal een persoon uit de burgerij uit Putten of de omgeving aangesteld. Verder omvatte 
de Kelnarij een boerderij met moestuin, boomgaard en weiland, waarvoor eveneens lokaal 
personeel werd aangesteld. Vanaf begin 1600 werd de kelner bijgestaan door een onderkelner, 
meestal een priester, altijd afkomstig van de Abdinghof. 

Gezien de afstand van Paderborn naar Putten, hemelsbreed ongeveer tweehonderdzestig 
kilometer, moest de kellenaar te Putten iemand zijn die volledig vertrouwd was met alle regels 
binnen de kloostergemeenschap en in staat moest zijn zelfstandig velerlei en vaak belangrijke 
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beslissingen te nemen. Want in de Middeleeuwen kon men onmogelijk op korte termijn met 
de abt te Paderborn overleggen of advies vragen, zodat de abt volledig moest kunnen 
vertrouwen op de kelner te Putten. Reden waarom de abt zijn beste man met deze post 
belastte. Vaak verkoos de abt daarom de eigen kelner van de Abdinghof om deze taak te Putten 
te vervullen. Deze was uit hoofde van zijn positie op de Abdinghof het meest gekwalificeerd 
om die post te bezetten daar hij alle voorkomende werkzaamheden reeds geruime tijd onder 
het directe toezicht van de abt had verricht. 

Hoe hoog het ambt van kellenaar (kelner) te Putten stond aangeschreven blijkt uit het feit dat 
acht keer de Puttense kelner tot abt te Paderborn werd gekozen en één keer tot abt elders. Vijf 
kelners hebben in hun tijd een zodanig belangrijk stempel gedrukt op de Puttense 
gemeenschap dat zij hier in de vorige eeuw met een straatnaam vereerd zijn. Als voorbeeld de 
levensloop van Bruno Fabritius, die volgens verschillende kroniekschrijvers de belangrijkste 
kelner was die in Putten werkte. Bruno Fabritius Dalenus werd in 1530 geboren te Dalen in 
de omgeving van Gullik in Opper Gelre. Het destijds Gelderse Gullik wordt nu Jülich genoemd 
en ligt vlak over de grens bij Heerlen. 

 

Al op jonge leeftijd verbleef hij als student op de beroemde Latijnse school te Deventer, waar 
ook regelmatig kloosterlingen van de Abdinghof studeerden. Deze contacten deden hem in 
1550 besluiten als novice in de Abdinghof in te treden en in 1554 werd hij daar tot priester 
gewijd. 

Als spoedig werd hij benoemd tot novicemeester en tevens tot pastoor van het klooster. In 
1561 werd hij op de Abdinghof onderkelner en in 1563 kelner. Als zodanig had hij in opdracht 
van de abt een begin gemaakt om aan de hand van oude akten en documenten een 
kloosterkroniek samen te stellen en een register van alle oorkonden. In 1566 werd hij benoemd 
tot pastoor te Putten, waarnaast hij in 1567 door de abt Johannes van Venlo ook tot kelner 
benoemd. Toen deze abt op 18 juni 1569 overleed werd Bruno als abt te Paderborn gekozen 
welke benoeming hij echter niet aannam. In zijn plaats werd enkele weken later Hiëronymus 
Johannes tot abt gekozen en Bruno keerde terug naar Putten als pastoor en kelner. 

Tegenwoordig is een kelner, ober of bedieningsmedewerk(st)er (een vrouwelijke kelner noemt 
men serveerster of kelnerin) iemand die drank en/of voedsel serveert in een 
horecagelegenheid. Daarnaast verzorgt hij/zij de mise-en-place en voert afsluitende 
werkzaamheden uit als opruimen en schoonmaken. De twee woorden zijn van Duitse 
oorsprong: der Kellner/der Ober. Ober is een verkorting van Oberkellner dus: chefkelner. Toch 
wordt elke kelner met ober aangesproken. 

De volgende jaren van zijn kelnerschap werden gekenmerkt door moeilijkheden wegens de 
vrijheidsstrijd van de Nederlanden tegen Spanje. In 1572 overvielen de Watergeuzen de 
Gelderse kust van de Zuiderzee waarbij zij ook Putten onder de voet liepen en de Kelnarij 
plunderden. Ook namen de geuzen de belangrijkste registers en andere documenten mee. 
Bruno Fabritius vluchtte via Amersfoort en Kleef naar Paderborn waar hij op 13 juli 1572 
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aankwam. Daar zette hij het werk aan de Kroniek voort. De originele Kroniek in zijn 
handschrift wordt nog steeds bewaard in de Bibliotheek van de Historische Vereniging te 
Paderborn. 

 

Op 3 februari 1573 keerde Bruno weer in Putten terug om te trachten weer orde te scheppen 
op de Kelnarij, maar dat werd hem niet gegund. Al op 30 april moest hij opnieuw wegens 
gewapende strijd vluchten, ditmaal naar Deventer waar de Abdinghof twee huizen bezat ten 
behoeve van hun studenten aan de Latijnse school. Daar verbleef hij een aantal maanden. Op 
28 september van dat jaar (1573) werd hij door de pastoors van het dekenaat van de Veluwe 
tot deken gekozen. Echter de net benoemde bisschop Aegidius de Monte van het nieuwe 
bisdom Deventer wilde deze keuze niet erkennen. Het nieuwe bisdom Deventer omvatte naast 
Overijssel en Drenthe ook het noordelijk gedeelte van de Veluwe vanaf Putten. Nijkerk en 
Voorthuizen bleven tot het bisdom Utrecht behoren. Regionale rivaliteit tussen de parochies 
in Overijssel en de Veluwe lag ten grondslag aan de reactie van de bisschop uit Deventer. De 
pastoors van het noorden van de Veluwe verweten de bisschop dat hij eeuwenoude door de 
paus en de koning bevestigde privileges negeerde. Deze zaak bleef onopgelost tot de bisschop 
in 1577 plotseling overleed. Toen het volgende jaar Deventer door de staatsen werd veroverd 
en Gelderland kort daarna tot het protestantisme overging was de zaak verder niet meer 
belangrijk. 

Bruno’s verblijf te Deventer in 1573 was niet langdurig want na drie maanden keerde hij terug 
op de Kelnarij. Helaas niet voor lang want in 1574 moest hij voor de derde keer wegens 
wapengekletter uitwijken, ditmaal naar Harderwijk. In 1575 is hij weer in Putten. Toen lukte 
het hem om het belangrijkste Kelnarijregister van de watergeuzen terug te kopen voor vijftien 
goudguldens. Dit register is nog steeds in het Provinciaal Gelders Archief te Arnhem, AKP-inv. 
nr. 40. 

Eind 1578 overleed abt Hiëronymus Johannes, waarop Bruno Fabricius naar Paderborn ging 
voor de verkiezing van een nieuwe abt. Onder Fabritius voorzitterschap van de abt Georg van 
Marienmünster werd op 8 januari 1579 Bruno unaniem tot abt verkozen, welke benoeming 
hij eveneens afwees. Op aanhoudend en zeer dringend verzoek van zijn medebroeders nam 
hij de benoeming uiteindelijk toch aan. De volgende dag reisde hij samen met abt Georg naar 
Boke waar de vorstbisschop Heinrich 1V verbleef. Bruno Fabricius vroeg om diens bevestiging 
voor zijn nieuwe ambt, waarna hij op 10 januari 1579 de Abdinghof feestelijk in bezit nam. 
Omdat de Diocees Paderborn al vele jaren geen Wij-bisschop had reisde Bruno nog in datzelfde 
jaar naar het Sint Paulusklooster te Utrecht, waar hij door de eerste bisschop van Haarlem, 
Nicolaas Nieuwlant, feestelijk werd ingezegend. Daarna moest Bruno noodgedwongen nog 
acht weken te Utrecht blijven wegens vijandelijkheden die in de regio intussen weer waren 
uitgebroken. Helaas heeft Bruno Fabritius slechts enkele jaren als abt kunnen werken. Hij 
overleed te Paderborn op 29 oktober 1582 op tweeënvijftigjarige leeftijd.  

Toen na 1517 het Lutheranisme en het Calvinisme ook in ons land de oude roomse kerk 
begonnen te bestrijden, ontstond er binnen de oude kerk een beweging die de contrareformatie 
werd genoemd. De vrijheidsstrijd van de protestanten tegen de na 1555 regerende koning 
Philips 11 bracht hem ertoe om bij paus Paulus 1V aan te dringen op een hervorming van de 
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structuur van de rooms katholieke kerk. In de Nederlanden bestonden slechts drie 
bisdommen waardoor de slagvaardigheid van een bisschop in een dergelijk groot gebied 
moeilijk tot haar recht kon komen. Na een studie van enkele jaren besloot paus Paulus op 12 
mei 1559 met de bul ‘Super Universas’ veertien nieuwe bisdommen te stichten. De drie 
toenmalige bisdommen Utrecht, Mechelen en Kamerijk werden verheven tot aartsbisdom, 
waaronder een aantal nieuw gevormde bisdommen gingen ressorteren. Voor Nederland vielen 
onder het aartsbisdom Utrecht de nieuwe bisdommen Deventer, Haarlem, Leeuwarden, 
Groningen en Middelburg. De nieuwe bisdommen Roermond en ’s Hertogenbosch vielen met 
de Vlaamse bisdommen onder het aartsbisdom Mechelen. Het aartsbisdom Kamerijk omvatte 
alle nieuwe Franstalige zuidelijke bisdommen. In de volgende decennia kreeg het calvinisme 
in de noordelijke provincies de overhand en toen deze zich 23 januari 1579 verenigden in de 
Unie van Utrecht, waarbij ook Gelderland onder het stadhouderschap van Jan van Nassau 
zich had aangesloten, werd de uitoefening van de roomse eredienst steeds moeilijker. Daarmee 
kregen de parochie Putten en de Kelnarij vanzelfsprekend ook te maken. Voor de Kelnarij gaf 
dit de minste problemen. Vanwege het aanzienlijke  grondbezit van de Abdinghof in de 
omgeving van Putten was de status en de juridische positie van de Kelnarij kennelijk zo 
belangrijk dat haar rechten erkend bleven. Wel werd later verboden dat de kelner tevens 
pastoor van Putten was. Caspar van Venlo en Jacobus van Loon, de opvolgers van Bruno 
Fabritius, waren de laatsten die beide functies in een persoon verenigden. Na het overlijden 
van Van Loon in 1583 werd er zelfs geen nieuwe kelner benoemd. Pastoor Evert Swaar van 
Nijkerk, de deken van de Veluwe, werd aangesteld als waarnemend kelner. 

Voor de parochie in Putten verliep het anders. De openbare eredienst werd steeds meer 
bemoeilijkt en in de functie van pastoor was de in 1583 benoemde Willem van Wees de laatste. 
Over zijn optreden als pastoor is weinig bekend tot in 1592 alle pastoors en predikanten van 
de Veluwe moesten deelnemen aan een predikantenexamen te Harderwijk, waar zij op de 
gereformeerde leer werden geëxamineerd. Sommige pastoors, waaronder Willem van Wees, 
verklaarden dat zij  bij het oude geloof wensten te blijven. Het Gelderse Hof te Arnhem besliste 
dat deze pastoors afgezet moesten worden, doch ondanks de pogingen van de abt en de kelner 
om hem te kunnen handhaven bleef het Hof bij zijn eis. Alleen als hij tot de reformatie overging 
zou hij in Putten mogen blijven. Tenslotte ontving de kelner Adolf Vetten in 1595 een brief van 
de synode van Harderwijk dat de pastoor Willem van Wees nu definitief uit zijn ambt gezet 
was en dat er in Putten een dominee moest worden aangesteld. Wel zijn het Hof en de kelner 
in 1597 tot overeenstemming gekomen over de status van de Kelnarij. De kelner behoudt het 
beheer en genot van de Abdinghofgoederen en inkomsten uit de regio Putten. Maar de 
Puttense parochiekerk moest aan de protestanten worden overgedragen. De drie vikarieën in 
Putten echter zouden voortaan beheerd worden door de kelner en de schout van Putten. 
Daartegenover stond dat de kelner de dominee een jaarlijkse uitkering moest geven van 
honderd rijksdaalders, negen mud rogge en drie mud haver. Verder kreeg de dominee het 
gebruik van de pastorie, de moestuin en de boomgaard. 

 

Om deze voor de Abdinghof gunstige regeling niet te frustreren wenste de abt dat de kelner te 
Putten zich niet zou compromitteren door clandestien in Putten taken als priester te 
verrichten, waarop als straf verbanning uit Gelderland stond. Daarop werd omstreeks 1600 
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op de Kelnarij de functie van onderkelner in het leven geroepen om bepaalde zielzorgtaken in 
Putten en omgeving te kunnen verrichten buiten de kelner om. Het lag voor de hand dat de 
paters op de Kelnarij in hun eigen kapel voortgingen de mis te lezen. Zo zijn daar rond 1600 
kennelijk nog meerdere huwelijken gesloten, zonder dat deze in de kerkelijke registers werden 
ingeschreven. Toen dit in latere jaren aan het licht kwam heeft het Hof te Arnhem in 1618 
aan de toenmalige dominee in Putten opdracht gegeven deze huwelijken alsnog in het 
protestantse trouwboek in te schrijven, hetgeen gedaan is. 

Bij schenkingen van de Puttense goederen aan de Abdinghof was een van de bepalingen dat 
de abt het recht had om de pastoor van Putten te benoemen. Dit recht van collatie was 
eeuwenoud en zelfs het Gelderse Hof wilde daar niets aan veranderen. Daarom bleef dit recht 
aan de abt, respectievelijk de kelner als zijn gemachtigde. Dit resulteerde in de vreemde 
situatie dat een priester de protestantse predikant benoemde, al gebeurde dat wel op 
voordracht van de plaatselijke gemeente. Als eerste predikant werd in 1602 Petrus Kintzius 
vermeld. In 1652 verplichtte de abt/kelner zich om het collatierecht niet alleen uit te oefenen, 
maar voortaan ook te rade te gaan bij de ambtsjonkers van Putten. 

Inmiddels was door de Staten van Gelderland op 28 februari 1634 een nieuwe ordinantie 
uitgevaardigd waarbij elke vorm van katholieke geloofspraktijk werd verboden en waarbij alle 
vormen van overtreding met forse boetes werden bestraft. Niet tegenstaande dat feit bleven de 
kloosterlingen van de Abdinghof en van Putten  illegaal in de omgeving en ook verder weg 
zielzorg verlenen door als missionarissen in de Hollandse Zending op te treden. Dit gebeurde 
jarenlang in Barneveld totdat de Gelderse overheid ook daar tegen optrad met als gevolg dat 
de Barneveldse statie in 1731 vluchtte naar het vlak over de grens gelegen Utrechtse 
Achterveld. Onder de Bataafse Republiek werd de roomse eredienst weer toegestaan en vanaf 
1795 oefende de kelner te Putten weer als pastoor de zielzorg uit in de kapel, die als 
parochiekerk dienst ging doen. Na de opheffing van de Abdinghof in 1802 bleef de toenmalige 
kelner Anton Picard als pastoor wonen op de voormalige Kelnarij tot zijn emeritaat in 1842. 
Bron: Puttens Historisch Genootschap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



226 

 

Bakhuizen  

We kennen ze allemaal, de bakhuizen. Ze staan nog overal in het buitengebied. Zoals de naam 
al zegt werd hier in de negentiende en het begin van de twintigste eeuw brood gebakken, maar 
ook gekookt en geweckt.  

De grote boerderijen hadden vroeger vaak een houten achterkant, riet gedekte daken en er 
lag hooi en stro op de hilt en de balken. Daardoor waren ze erg brandgevoelig. Voor het stoken 
van het fornuis, het bakken en koken, ook van de was of het koken van varkensvoer, gebruikte 
men toen deze huisjes. Wie gaat er tegenwoordig nog in de lente de grote schoonmaak doen? 
Niemand toch! Op de boerderijen was dit anders. De kachel werd de hele winter gestookt, de 
koeien stonden in het achterhuis op de deel.  Dan was de schoonmaak geen overbodige luxe. 
Een gigantisch karwei. Alles ging van zijn plaats, er werd gepoetst en gewreven, gesopt, gelapt 
en geboend. Maar dan was ook weer alles spik en span. Het voorjaar kwam en de hooibouw 
kwam in zicht, in de  moestuin moest worden gespit en gezaaid, om het wieden en oogsten 
niet te vergeten. Dit betekende veel buiten zijn. Zodra de heerd was schoongemaakt kwam 
men daar niet meer. Alleen als een bedstee was om te slapen of de slaapkamer achter de heerd 
was. De rest van de zomer, totdat de kachel weer aan moest, verbleef men overdag voor het 
eten, de koffie en de thee in het bakhuis.  

 

De Grote Roest,  Postweg, Putten 

 

Oud Groevenbeek, Putten 

Oud Groevenbeek is een landgoed, gelegen tussen Ermelo en Putten. Het ontleent zijn naam 
aan een spreng, die op het landgoed ontspringt. Op het tweehonderdvierentwintig hectare 
grote landgoed van de Vereniging Natuurmonumenten staan een landhuis in art nouveaustijl 
uit 1904, een boerderij (1870), een tuinmanswoning (1905), een wijngaard, een eigen 
watertoren en diverse bijgebouwen. De watertoren werd gebouwd in 1912 op een kunstmatige 
heuvel. Hij is in 1950 buiten gebruik gesteld en in 1994 gerestaureerd. De kelders van de 
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toren huisvesten sinds 1998 verschillende soorten vleermuizen. De tuinen van het landhuis 
gaan over in bossen waar vaak beuken, en soms eiken, dennen, en lariksen overheersen. 

 

Oud Groevenbeek 

Ook zijn er hakhoutpercelen en landbouwgronden. Qua fauna vindt men er onder meer reeën, 
wilde zwijnen, vossen, dassen, groene specht, zwarte specht, middelste bonte specht en de 
ijsvogel. Op Oud Groevenbeek ligt een netwerk van paden waarmee men langs het landhuis, 
de Volenbeek, de sprengkop en de grafheuvels op de Groevenbeekse heide kan wandelen. Het 
Groevenbeekpad heeft faciliteiten voor visueel gehandicapten en is ook toegankelijk voor 
mensen in een rolstoel. 

 

Bomkrater Oud Groevenbeek 

 

Spreng de Groevenbeek 

Een bakhuisje is een bijgebouw van een boerderij of landhuis waarin men vroeger brood en 
koek bakte. In het bakhuisje bevindt zich de bakoven. In het noorden van Nederland worden 
dergelijke gebouwtjes ook wel stookhut of stookhok genoemd. 
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In de moderne tijd is in de meeste gevallen het bakhuisje verdwenen van het erf. Toch kunnen 
er nog enkele gesignaleerd worden. De oudste sporen van een vaste bakoven zijn nagelaten 
door de Bandkeramiekers, de eerste landbouwers, die rond vierduizend voor Christus in het 
Neolithicum. Van de oven als gebouw hebben de Romeinen de oudste voorbeelden nagelaten, 
bijvoorbeeld in Pompeï. In vrijwel heel Europa zijn deze bakovens gebruikt voor het bakken 
van broden en koeken. Ook in Nederland zijn resten terug gevonden van ovens uit lang 
vervlogen tijden. De bakoven is in steden actief gebruikt tot in de Middeleeuwen en op het 
platteland tot in de twintigste eeuw. 

Het verschilt per streek of er daadwerkelijk bakhuisjes zijn gebruikt. Zo zijn in Oostenrijk 
streken waar nooit bakovens zijn gebouwd omdat men geen graan kon verbouwen en zijn in 
Vlaanderen de ovens veelvuldig te zien, meestal in een bakhuisje. In Nederland hadden veel 
gezinnen de beschikking over een bakoven. Soms moest men de bakoven delen met buren of 
met een gemeenschap, maar in de meeste gevallen had iedere boerderij een eigen bakhuis. 

 

De Aarnink 

Grote bakhuizen zijn tegenwoordig vaak omgebouwd tot schuur, werkplaats of bergplaats of 
gesloopt. In andere gevallen is het bakhuisje verwaarloosd en vervallen toen het zelf bakken 
van brood niet meer van belang was door de opkomst van de grote bakkerijen. Daarbij zijn de 
middelen die gebruikt werden, de brandstof en de ingrediënten, niet altijd meer aanwezig in 
de omgeving van het erf. Tegenwoordig staat in Nederland slechts op een enkel erf in het 
oosten van het land nog een bakhuis. Dit heeft de bakhuisjes tot een bezienswaardigheid 
gemaakt. 

 

Bakhuisjes werden op verschillende wijzen gebouwd. In enkele gevallen ligt de bakoven in zijn 
geheel binnen het huisje. Meestal bevindt de bakoven zich echter buiten, alleen de opening 
van de oven is dan in het gebouwtje. 
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De materialen die gebruikt werden voor de bouw van de bakhuisjes waren verschillend. Wel 
is in veel gevallen vastgelegd dat het dak van het huisje gedekt moet zijn met dakpannen, dit 
is een van de regelingen die door gemeenten werden getroffen om brandgevaar te 
minimaliseren. De muren van de bakhuisjes zijn opgetrokken uit baksteen. De vloer van een 
bakhuisje is vaak de oorspronkelijke, onbedekte grond of een gestampte leembodem. Bij 
enkele bakhuisjes is de vloer gemaakt van plaveien of van baksteen. 

 

De IJhorst 

De toegangsdeur van een bakhuisje is meestal zo aangebracht dat zij vanuit de woning 
gemakkelijk bereikbaar is. Sommige bakhuisjes hebben een zolder. Deze werd gebruikt voor 
opslag of als duivenhok. 

De bakovens zijn hoofdzakelijk gebouwd met baksteen en leem. De onderbouw van de oven is 
vrijwel in alle gevallen van baksteen. De ovenkap of koepel van kleine bakovens was 
oorspronkelijk van leem, in enkele gevallen is deze in de loop der tijd vervangen door baksteen. 
Grotere bakovens werden al gebouwd met een koepel van stenen in leem of van bakstenen. 
Het metselen van de bakoven was een apart beroep en deze metselaars moesten nauwkeurig 
te werk gaan. Zo moest de vloer van de oven aflopen naar de opening toe om de luchtcirculatie 
te bevorderen zodat de rook door de schoorsteen gaat en verse lucht aangezogen wordt. Maar 
ook meer bouwtechnische zaken waren belangrijk. Bij het maken van een lemen ovenkap 
moest nagedacht worden over de dikte in verband met het langzaam branden van leem bij 
hoge temperaturen en de wijze van het vormen van de ronde, golvende kap en schoorsteen. 
Wanneer men een oven bouwt met bakstenen moeten deze met de kopse kant door het warme 
gedeelte om vroegtijdig doorscheuren te voorkomen. 

Veel bakovens zijn gebouwd in de vorm van een hoefijzer. De hoefijzervorm is niet 
voorbehouden aan ovens waar brood in werd gebakken en niet alle bakovens blijken 
hoefijzervormig te zijn. De opgravingen van een bakkerij in Tiel laten zien dat er zelfs binnen 
één bakkerij sprake kon zijn van zowel hoefijzervormige als rechthoekige ovens. Vorm en 
functie waren dus niet per definitie aan elkaar gerelateerd. Er bestond wellicht wel een 
verband tussen vorm, stooktechniek en beschikbare materialen. Tussen de verschillende 
bakovens is op dit gebied geen duidelijke ontwikkeling aan te wijzen. 

In tegenstelling tot andere ovens, kent de oven waar brood in gebakken wordt geen gescheiden 
bak- en stookruimte. Nadat de ruimte op temperatuur was, werd de brandstof uit de ruimte 
geveegd en het deeg erin gelegd. De bakoven heeft in veel gevallen wel aparte ruimten om het 
brood in te laten rijzen en de warme as in af te laten koelen. Deze bevindt zich onder de stook- 
en bakruimte, zodat de warmte van het bakken ook voor het rijzen gebruikt kon worden. 

Het bakken van brood gebeurde meestal één keer per week. Het graan, rogge of tarwe werd 
gemalen op de molen en gezeefd. Het meel werd, met melk en gist, gekneed in de baktrog.  

Wanneer veel broden gebakken werden en de baktrog groot genoeg was gebeurde het kneden 
met blote voeten. Intussen werd de bakoven opgestookt. Dit gebeurde met takkenbossen, turf 
of een andere brandstof. Wanneer de stenen aan de binnenkant van de oven wit waren van 
de hitte, was de oven warm genoeg om broden te bakken. Hierna werd het as met een 
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zogenaamde loet of rakelijzer verwijderd en werd de het brood op platen gebakken. Soms werd 
de oven met een dweil op een stok schoongemaakt, dit zorgde er echter voor dat de 
temperatuur van de oven te veel zakt en werd in regel zelden gedaan. Doordat de stenen van 
de bakoven de warmte vasthielden, kon het brood in dezelfde ruimte worden gebakken. Met 
een houten schieter werd het brood in de oven geplaatst die een temperatuur had bereikt van 
ongeveer honderdvijfenzestig graden Celsius. Sommige boerinnen bakten het brood in een 
blik, anderen bakten het brood direct op de stenen. Wanneer de oven afgekoeld was, was het 
brood klaar. Tijdens het bakken moest men de deur van de oven heel goed gesloten houden. 

In de loop der tijd zijn naast brood ook andere producten gebakken in de oven. In het ene 
geval is het product ontstaan uit de omstandigheden, in het andere geval uit het creatief 
gebruiken van kruiden, specerijen en andere etenswaar. Iedere stad kent bijvoorbeeld een 
eigen lekkernij. Deze zijn vaak eeuwen geleden ontstaan en worden nog steeds gebakken en 
gegeten. Stoofpotten werden ook vaak in de bakoven bereidt, ook lasagne en andere 
ovenschotels werden in Italië in de bakoven gebakken. Andere kookmethodes waren minder 
smakelijk gezien er nog op een open vuur moest worden gekookt en er dus roetdeeltjes en as 
in het eten viel. 

 

Watertoren Oud Groevenbeek 

 

Eesterhoek  
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Rond de bakhuisjes staan soms bomen die volgens de verhalen geneeskracht bieden of 
beschermen tegen brand. In andere gevallen is het bakhuisje begroeid met klimop of een 
druivenstruik om het een leuk aanzien te geven. 

In Salland werd het erf vaak beplant met hoge eiken en wilgen. Het hout van deze bomen werd 
gebruikt voor het bouwen of herstellen van gebouwen op het erf. Het wilgenhout werd vooral 
gebruikt als brandhout. Reeds aan het begin van de twintigste eeuw werd in Salland actie 
gevoerd voor het behoud van houtwallen. Wellicht is men op dat moment overgestapt op 
andere brandstoffen voor de bakoven, zoals turf. Pas in de negentiende eeuw ging men in 
Salland turf steken. Het is dus waarschijnlijk dat voor die tijd enkel het wilgenhout werd 
gebruikt als brandstof voor de bakoven. 

 

De plaats van de bakoven op het erf is verschillend. Meestal staat de bakoven los van het 
woonhuis en andere bijgebouwen op het erf. Dit is ter voorkoming van het afbranden van de 
gehele boerderij, mocht er brand uitbreken bij de oven. In veel gemeenten is om deze reden 
een minimale afstand tussen het woonhuis en de bakoven vastgelegd. De afstand tot andere 
gebouwen op het erf stond in de meeste gevallen niet vast. Een enkele keer stonden deze 
bakovens zonder overkapping op het erf, maar meestal zijn ze gesitueerd in een bakhuisje. 
Deze bakhuisjes zijn ook wel bekend als bakhaes, ovenbuur, bakkeet, bakkeuken of bakkot. 

Een tweede methode is het bouwen van de bakoven onder een afdak, tegen het woonhuis of 
een stal aangeleund. Zo ging de warmte uit de oven niet verloren. De derde mogelijkheid is 
dat de bakoven binnenshuis gebouwd was. Dit gebeurde vaak bij de kleinere boerderijen. Deze 
laatste twee mogelijkheden hadden als voordeel dat het minder materiaal kostte om de oven 
te bouwen en te overkappen. Vooral in het zuiden van Nederland zijn deze methoden 
veelvuldig toegepast. 

Wanneer de bakoven is gevestigd in een bakhuisje staan deze huisjes in enkele gevallen aan 
de straatzijde van het erf. Dit kan erop wijzen dat de oven werd gedeeld met een of meerdere 
buren. In sommige streken zal dus niet bij iedere boerderij een bakoven aangetroffen worden. 
In andere streken, zoals in de Achterhoek, hoorden bakhuisjes bij een landgoed of een 
herberg. Buurtbewoners mochten de bakovens tegen een vergoeding gebruiken. In dit soort 
situaties was vaak vastgelegd dat men geen eigen bakoven mocht bouwen op het erf en 
zodoende verplicht was gebruik te maken van de gezamenlijke bakoven. 
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Spieker  

Wanneer de oven in een bijgebouw op het erf was geplaatst betekende dit niet altijd dat het 
gebouwtje alleen voor het bakken van brood werd gebruikt. De bakoven was ook wel gevestigd 
in een spieker, in Vlaanderen spijker genaamd. Spiekers zijn van oorsprong gebouwen waarin 
voedsel werd opgeslagen, voornamelijk graan. Deze gebouwen hadden dikke muren, een zware 
toegangsdeur en kleine luikjes. Een spieker telde vaak meerdere verdiepingen. In tijden van 
gevaar kon de familie zich terugtrekken in deze gebouwen. 

 

De Tuk 

De boerderij genaamd ‘De Grote Tuk’, is gelegen in een landschappelijk fraaie omgeving in de 
nabijheid van de Nijkerkerstraat in de buurtschap Diermen. De boerderij bestaat uit een 
woongedeelte en een deel. De boerderij is voorzien van een rieten zadeldak met wolfseinden 
aan de voor- en achterzijde. De voorgevel telt twee grote vensters voorzien van luiken. Aan 
weerszijden van deze vensters zijn kleinere vensters zonder luiken. Onder het rechter kleine 
venster is een getralied kelderraam. Het muurwerk heeft vlechtingen. Ter hoogte van de 
zolderborstwering bevat de voorgevel nog een venster. De voorgevel heeft een gesneden 
daklijst. De rechter zijgevel heeft ter hoogte van de deel drie staldeuren en twee gietijzeren 
ramen. Aan deze zijde is een aanbouw gerealiseerd, deze aanbouw zorgt voor de verbinding 
van de boerderij naar het bakhuis naast de boerderij. De linker zijgevel heeft ter hoogte van 
de deel ook drie staldeuren en drie gietijzeren ramen. Ter hoogte van het woonhuis is in de 
zijgevel een raampartij gemaakt. De achtergevel heeft een gebogen houten dubbele deeldeur. 
In de boog boven de deur  zit een steen met het jaartal 1888. Aan allebei de zijden van de deur 
is een gietijzeren raam en een staldeur. Het bakhuis heeft een zadeldak met Oudhollandse 
pannen met puntgevels. 
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De in steen gebouwde voorkant van deze boerderij dateert uit 1789. Het achterhuis was toen 
nog van hout. In 1888 werd ook het achterhuis in steen gemetseld. 

Aan de Nijkerksestraat in Putten is de boerderij de Grootte Veen. Deze boerderij dateert van 
het jaar 1756 en het bakhuis zal ongetwijfeld in dezelfde tijd zijn gebouwd. 

 

 

De Grootte Veen 

De liefde en zorg die bewoners van deze boerderij aan de dag leggen om het geheel zo in stand 
te houden en te blijven gebruiken in agrarische functie, is alleszins reden dit erf aan te melden 
voor de verkiezing Gelders Boerenerf van het jaar 2012. Het oorspronkelijk karakter van de 
toegang tot het erf is bewaard gebleven en geeft direct toegang tot de gepotdekselde zwart 
geteerde jongvee- en varkensstal, hooiberg en schaapskooi (Veluws-, Sallands type). 

 

De erfverharding is uitgevoerd in eenvoudige, niet opvallende klinkerbestrating en wat ouder 
asfalt. Dit verstoort de ensemblewaarde van dit erf in het geheel niet. Rond de vakken in de 
siertuin ligt grind. Resten van de rond het erf gegraven gracht zijn zichtbaar. De samenhang 
van de gebouwen op dit fraaie erf is gaaf bewaard gebleven, één bijgebouw heeft weliswaar 
een andere functie gekregen, maar zijn deskundig en fraai gerestaureerd. Een ligboxstal en 
machineloods zijn bijgebouwd doch aan het oog onttrokken door aangeplant groen. Het geheel 
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laat een zeer verzorgde en fraaie indruk achter. De achtergevel van het hoofdgebouw is 
oorspronkelijk onderhouden, het naastgelegen bakhuis is prachtig in stand gehouden. Op de 
deel zijn de gebinten gaaf bewaard, de slieten, hilt, grup, voergoot zouden zo weer gebruikt 
kunnen worden. In het woonhuis is de oorspronkelijke heerd met tegels en bordenlijst en 
bedsteden in stand gehouden. De opkamer en kaaskelder zijn bewaard. Het erf wordt tot in 
de puntjes onderhouden en toont alsof het elke dag zaterdagavond is. Een siertuin met 
geometrisch indeling is aangelegd, gecombineerd met leilinden. In de vakken, gescheiden door 
geschoren buxus worden boerenplanten gepoot. Daarnaast zijn op hoeken, idee “versierde 
nutstuin” vrouwenmantel, moederkruid geplant. 

Boerderij Veldhoef  

Boerderij Veldhoef is een landschappelijk zeer fraaie gesitueerde hoeve, midden negentiende 
eeuw, met dwars woonhuis onder rieten schilddak en langgerekte deel onder rieten wolfsdak. 
In de voorgevel vensters met luiken en vierentwintig schuiframen, waarboven in het dak een 
hijsluik met driehoekige afdekking. Aan weerszijden van de hoeve schuren met gepotdekselde 
delen op stenen voet en onder pannen wolfsdaken. Achter op het erf mooie hooibergen. 

 

Veldhoef  
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Succulenten  

Een succulent of vetplant is een plant die water opslaat in een deel van zijn lichaam. Dit kan 
zowel in de wortel, stengel of het blad gebeuren en dan spreekt men respectievelijk van knol-
, stam of bladsucculenten. 

 

De naam succulent komt van het Griekse woord succus, wat sap betekent. 

Er bestaan tientallen plantenfamilies, die succulente soorten hebben, sommige bestaan bijna 
alleen uit succulenten, andere hebben slechts enkele succulente soorten. 

 

Het meest bekend zijn waarschijnlijk de cactussen, die allemaal tot dezelfde plantenfamilie 
behoren. Een ander voorbeeld van een succulente plantenfamilie is de familie van de 
middagbloemen (Aizoaceae) die op zich misschien méér soorten bevatten dan alle andere 

succulenten tezamen, als we de cactussen buiten beschouwing laten. 
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Succulenten hebben speciale structuren ontwikkeld om water in hun lichaam op te slaan, 
meestal als aanpassing tegen droogte en worden daarom xerofyten genoemd. Evolutie en 
geografische verspreiding hebben er voor gezorgd, dat elke succulent zich aan zijn eigen 
omgeving heeft aangepast. Dit resulteert in een grote verzameling unieke vormen. 

 

Succulenten komen niet alleen in de woestijn voor. In België en Nederland vindt men langs 
de snelweg of in de duinen de muurpeper, dat is slechts één van de lokale succulenten die 
zich aangepast hebben aan droge zandgrond. In de Alpen zijn op rotswanden talloze 
sempervivums te vinden, bruikbaar voor een winterharde rotstuin. In Spanje zijn ook veel 
aangeplante succulenten in plantsoenen en tuinen, maar ook verwilderde cactussen 
(opuntia's) en aloës. 

Het is echter in Amerika en Afrika dat we de meeste en de opvallendste succulenten vinden: 
van de gigantische saguaro's in Mexico tot de bijna onzichtbare Lithops in Zuid-Afrika. 

Sommige tuinliefhebbers houden zich specifiek met cactussen en succulenten bezig. Er wordt 
zelf gezaaid, jonge plantjes worden uitgewisseld en er worden planten van kwekerijen gekocht. 
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Tegenwoordig proberen verenigingen erop toe te zien dat er geen wilde of geïmporteerde 
planten verkocht worden en wordt iedereen gestimuleerd om de natuur te respecteren en 
planten te laten staan waar ze groeien. Het is echter ook wel anders geweest.  Planten werden 
geroofd uit de natuur en te koop aangeboden in kwekerijen en beurzen. Een groter probleem 
echter blijft de verstedelijking. Grote gebieden waar vroeger succulenten groeiden en bloeiden, 
moeten plaatsmaken voor nieuwe steden en landbouwgebieden. 
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De geschiedenis van de molen   

Windmolens zijn, waar het de Gelderse Vallei en omstreken betreft, te vergelijken met 
schaapskooien. Ze herinneren ons aan voorbije tijden. Ze passen eigenlijk niet meer in deze 
tijd. Het zijn museumstukken die worden verwaarloosd, maar ook worden gekoesterd om ze 
te behouden voor het nageslacht. Of het nu een molen is of een schaapskooi, het is een dure 
liefhebberij om ze te restaureren. Het valt of staat meestal met het enthousiasme van mensen 
die het culturele erfgoed in hun omgeving willen behouden. In het westen van het land zijn 
het overwegend poldermolens die het landschap sieren. Ze werden eeuwen geleden gebouwd 
voor het droogmalen van de polders. In de drogere gebieden van Nederland zijn het 
korenmolens die de aandacht trekken. De windmolens hebben lange tijd een belangrijke rol 
gespeeld in de economische ontwikkeling van ons land. Naast turf als brandstof was er de 
windenergie die gebruikt werd voor allerlei doeleinden.  

 

Landschap met molens, Jacob Ruisdael 

Meer mensen betekende meer brood en daarom kwamen er ook steeds meer korenmolens. In 
de gouden eeuw waren windmolens de enige krachtwerktuigen om hout te zagen, olie te 
persen, papier en verf te maken. Op oude schilderijen staan molens ook al afgebeeld. Een 
mooi voorbeeld is het schilderij uit 1650 ‘Landschap met molens’ van Jacob Ruisdael. 

Toen ons land volop ging industrialiseren verrezen overal windmolens in de dorpen en steden. 
Omstreeks 1820 zijn in Nederland meer dan tienduizend water- en windmolens geteld. Niet 
lang daarna kwamen de stoommachines, gevolgd door diesel- en elektromotoren die de molens 
letterlijk de wind uit de zeilen namen. De windmolens werden overbodig en maakten plaats 
voor fabrieken. Het is eigenlijk een wonder dat er nog windmolens zijn. Enthousiaste families 
in de Gelderse Vallei zoals Van Eden, Van Veldhuisen, Van den Poll en Van de Craats hebben 
veel gedaan om hun familiebezit, de molen, te behouden. Als een molen niet meer wordt 
gebruikt raakt deze al snel in verval. Het is bekend dat een stilstaande molen in een jaar 
harder achteruit gaat dan een molen die tien jaar geregeld draait.  

Een molen is een werktuig met uiteenlopende functies. Hij kan dienen tot het vervaardigen 
van meel, olie, verf, het zagen van hout tot het oppompen van water. Een molen kan worden 
aangedreven door de wind, water, elektriciteit, de spierkracht van mensen (handmolen, 
tredmolen) of dieren (rosmolen). Een windmolen met oudhollandse tuigage van de wieken kan 
gemiddeld vijfentwintig tot dertig kilowatt leveren. Met stroomlijnroeden, zoals fokwieken kan 
tot vijfenveertig kilowatt worden geleverd. 

Watermolens raakten verspreid over Europa aan het einde van het Romeinse Rijk. Er werd 
gebruikgemaakt van stromend water met voldoende verval voor de aandrijving, maar er werd 
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ook gebruikgemaakt van stromend water met onvoldoende verval. Bij dit laatste werden 
schipmolens gebruikt die in de rivier verankerd lagen of voor de kust, en daar van de 
getijstromingen gebruik maakten. 

Op plaatsen waar het verval of de stroming niet voldoende was om een waterrad aan te drijven 
moest een andere oplossing gezocht worden.  

  

Wijk bij Duurstede, Jacob Ruisdael 

Het is dan ook in deze streek waar de eerste windmolens gezocht moeten worden. De gegevens 
van uitvinding van de windmolen zijn verloren gegaan in de nevel van de geschiedenis. 
Historische bronnen zijn niet altijd te gebruiken, met name doordat er lang niet altijd specifiek 
vermeld wordt of het een watermolen of een windmolen betreft. Lang is men ervan uitgegaan 
dat het eerste windmolentype in Europa de standerdmolen is geweest. Maar dit type molen is 
zo ingenieus geconstrueerd dat het er onmogelijk zo maar opeens geweest kan zijn. Het is 
daarom aannemelijk dat de standerdmolen door een ontwikkelingsfase is gegaan die enige 
honderden jaren geduurd heeft. 

De oudst bekende vermeldingen in de Lage Landen die zeker van een windmolen zijn dateren 
van ca. 1180. De oudste schriftelijke verwijzing naar een windmolen is terug te vinden in een 
akte uit 1183 van Filips van de Elzas, graaf van Vlaanderen, waarin de rechten en bezittingen 
van de abdij van Sint-Winoksbergen te Wormhout worden vastgelegd: "niemand aldaar mag 
een wind- of watermolen bezitten zonder toelating van de abt". 
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Standerdmolen  

In Nederland dateert de oudste schriftelijke vermelding van een windmolen voor de 
waterbeheersing uit 1407 en betreft een molen nabij Alkmaar. Het aantal groeide in de loop 
der jaren totdat omstreeks 1880 door de komst van de stoomtractie het maximum aantal werd 
bereikt. Met de komst van de dieselmotor en de elektromotor werden molens ook hiermee 
uitgerust, zodat er onder alle omstandigheden gemalen kon worden, zoals respectievelijk bij 
de Venemansmolen en bij de Achlumer Molen. Ook werden er maalinrichtingen gebouwd, die 
alleen nog maar door een dieselmotor werden aangedreven, zoals de in 1926 gebouwde 
maalderij De Nieuwe Molen in Sinderen. Daarnaast werden er in de jaren dertig van de 
twintigste eeuw wiekverbeteringen aangebracht, zoals de fokwiek en de Van Busselneus 
(wiekensysteem Van Bussel). Desondanks kon de windmolen de concurrentie met elektrisch 
aangedreven maalderijen niet aan en verdwenen veel molens. In de negentiende eeuw waren 
er in Nederland ongeveer tienduizend windmolens. Vooral in de Zaanstreek hebben zeer veel 
molens gestaan. Rond 1725 waren er maar liefst zeshonderd wiekendragers gelijktijdig in 
bedrijf. Het totaal aantal gebouwde molens in de Zaanstreek wordt geschat op ongeveer 
twaalfhonderd. In de molendatabase zijn nu nog elfhonderdeenennegentig Nederlandse en 
dertienhonderdeenendertig Belgische molens opgenomen. 

De wipmolen is het oudste type watermolen en ontwikkelde zich begin vijftiende eeuw uit de 
standerdmolen. De molen, die minder sterk dan de bovenkruier, is voorzien van een scheprad; 
de vijzel kwam pas na 1634 in gebruik. Bij deze molen is het hele bovenhuis draaibaar om 
een koker, die in verticale stand wordt gehouden door de piramidevormige constructie van de 
ondertoren. Grotere wipmolens hebben woonruimte in het onderstuk. Het bovenhuis van de 
wipmolen is soms in felle kleuren geschilderd (bijvoorbeeld rood-wit in het Rijnland). In het 
rivierengebied zijn de bovenhuizen vaak donkerbruin (vooral indien de molenaar streng 
gereformeerd is). Hoewel dit een betrekkelijk eenvoudige molen lijkt was het een van de vroege 
voorbeelden van hoe energie werd opgewerkt met behulp van wind. Tegenwoordig zijn 
windmolens veel geavanceerder en kunnen ze vaak worden gebruikt voor het opwekken van 
voldoende energie voor zulke verschillende dingen als een volledig verwarmingssysteem.  
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Wipmolen  

Het waren desalniettemin molens als deze die de basis legden voor die toekomstige 
ontwikkelingen. Het 'wippen' komt van het schudden van de molen als het hard waait. 

De spinnenkop is het kleinste type wipmolen en komt nu nog uitsluitend voor in Friesland. 
Vroeger stonden er ook exemplaren in Groningen en Overijssel. Het onderstuk is met 
dakpannen bedekt. De spil, waar het bovengedeelte om kan draaien, is bij de spinnekop hol. 
Door deze holle spil loopt een houten as, die met diverse tandwielen de windkracht overbrengt 
op de vijzel.  

Spinnekopmolentjes waren vaak eigendom van boeren, evenals tjaskers. Ze waren wat 
duurder dan de tjasker, maar het loopwerk was beter beschermd tegen weer en wind. 

 

 

 

 

 

 

 

Spinnekop  

De Noord-Hollandse poldermolen lijkt veel op de Zuid-Hollandse poldermolen, maar is wat 
zwaarder van vorm. De onderbouw is hier niet van steen maar van hout. Het is een 
binnenkruier, het verkruien (op de wind stellen van de wiekenas) geschiedt boven in de molen. 
Dit molentype, dat in de tweede helft van de zestiende eeuw zijn intrede deed, komt vrijwel 
niet buiten Noord-Holland voor (Noord-Holland betekent in dezen Noord-Holland boven het 
IJ). Het touw aan de staart is de rem. In de kap achter de wieken zit het remwiel, dat qua 
werking doet denken aan een trommelrem. Alle windmolens hebben een soortgelijke 
constructie. Dergelijke poldermolens kunnen, indien zij met een vijzel zijn uitgerust, zestig 
m3 water per minuut ongeveer anderhalve meter omhoog brengen. Droogmakerijen werden 
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meestal door een molengang van drie à vier molens trapsgewijs drooggemalen. In Noord-
Holland wordt een molen bij diverse festiviteiten erg mooi versierd. 

De Zuid-Hollandse poldermolen, of achtkanter wordt gezien als de klassieke poldermolen. 
Deze molen heeft zich ontwikkeld vanuit de binnenkruier, die zich alleen in Zuid-Holland heeft 
weten te handhaven. Het is een buitenkruier, bestaande uit een achtkante stenen onderbouw 
en een mooi gedetailleerd, met riet bekleed achtkantig molenlichaam. De kap van deze molen 
is beweegbaar en op de wind te kruien met behulp van het staartwerk en het daaraan 
bevestigde kruirad. Door het wielenkruis recht op de wind te zetten kan de molen zijn 
maximale kracht ontwikkelen. Net als de Noord-Hollandse poldermolen staat deze molen ook 
vaak in een molengang. In het noorden van het land komen zogenaamde monniksmolentjes 
voor. Dit zijn kleine weidemolens die enigszins lijken op de Zuid-Hollandse poldermolen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noordhollandse poldermolen 

 

 

 

 

 

 

 

Zuidhollandse poldermolen 

De weidemolen wordt ook wel 'aanbrengertje' genoemd en was net als de spinnekop en de 
tjasker eigendom van een boer. De molen werd in het algemeen gebruikt voor het 
onderbemalen van een weiland. Dit type weidemolen had bijna geen bediening nodig, omdat 
de grote windvaan aan de achterzijde van de draaibare kop ervoor zorgt dat de molen altijd 
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goed op de wind staat. Weidemolens kwamen voor in Noord- en Zuid-Holland, maar alleen in 
Noord-Holland zijn nu nog exemplaren te zien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weidemolen  

De tjasker is een zeer eenvoudig type poldermolen en kwam vooral voor in het veengebied 
van Friesland, in West-Groningen en de kop van Overijssel. Het geringe hoogteverschil wordt 
met behulp van een open schroefvijzel overbrugt. De meeste andere poldermolens hebben 
een tonvijzel in plaats van een open vijzel. Deze molen, die meestal eigendom was van een 
boer, staat op een bok met daaronder rollen en is met de hand op de wind te zetten.  
 

 
 
Tjasker  
 
Een tjasker kan een weiland van maximaal vier hectare bemalen. Als het weiland 's winters 
blank stond, werd de tjasker veelal gedemonteerd en binnen opgeslagen. Tjaskers werden 
ook gebruikt bij grote turfgraverijen om de delfputten vrij te houden van grondwater. Er 
bestaan nog een paar tjaskers. 
 
Een standerdmolen (of staakmolen) is het oudste houten molentype en is veel te zien op 
middeleeuwse prenten. Er zijn er slechts enkele van bewaard gebleven, in Gelderland, 
Twente, Noord-Brabant, Limburg, Zeeland en België. Het huis is aanmerkelijk groter dan het 
bovenhuis van een wipmolen. Het draait om een spil of staander die tot beneden doorloopt. 
Alle standerdmolens zijn korenmolens; aan de achterzijde is vaak een kapje te zien waaronder 
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een door de wind aangedreven hijsas voor zakken graan en meel zit. Afhankelijk van de 
omstandigheden of het ondergedeelte geheel gesloten dan open is, spreekt men van een 
gesloten of open standerdmolen. De molen van Rembrandts vader in Leiden was van dit type. 
 

Een molen die binnen de bebouwing staat moet hoog zijn om voldoende wind te vangen. Om 

in dat geval de molen te kunnen bedienen moet er halverhoogte een stelling (plankier die om 
het molenlichaam loopt) komen. Men spreekt dan van een stellingmolen. Molens zonder 
stelling, waarvan de wieken dus bijna de grond kunnen raken, worden grondzeilers genoemd. 
Beneden beschikt men over een grote ruimte om met paard en wagen of auto naar binnen te 
kunnen rijden. Dergelijke stellingmolens zijn korenmolens, oliemolens, pelmolens, etc. Er 
zijn in Nederland drie stellingpoldermolens (Amsterdam-Sloten, Hoek van Holland en Gouda). 
De hoogste molen ter wereld is een stellingmolen: één van de vijf stadsmolens van Schiedam 
is tot aan de bovenste wiek bijna vijfenveertig meter hoog. In Noord-Duitsland hebben 
stellingmolens een windroos waardoor het kruien automatisch gaat. Hiervan is er maar één 

van in Nederland, namelijk De Sterreberg in de Drenthse Nijeveen. 

 

Houtzaagmolen  

De houtzaagmolen is een industriemolen. De stelling dient om de molenaar in staat te stellen 
de krui-inrichting te bereiken. Deze molen werd gebruikt voor het wat zwaardere werk; voor 
het zagen van planken werden vroeger vooral paltrokmolens gebruikt. Dergelijke 
industriemolens waren vooral talrijk langs de rivier de Zaan. 

De beltmolen, die ook wel bergmolen genoemd wordt, is op een natuurlijke of kunstmatige 
heuvel gebouwd die de functie van de stelling overneemt. In de heuvel is aan twee zijden een 
doorgang waardoor paard en wagen de molen binnen konden rijden en er aan de andere kant 
weer uit konden. Beltmolens zijn korenmolens. 

Waterradmolens komen voor in geaccidenteerd terrein in vooral Oost- en Zuid Nederland. 
Indien de beek waarin de molen gebouwd werd voldoende verval had, werden 
bovenslagraderen aangebracht. Het water viel dan op de raderen, wat meer energie oplevert. 
Deze molen heeft drie onderslagraderen. 
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Stellingmolen  

 

Beltmolen  

Dergelijke watermolens werden al in de zeventiende eeuw gebouwd voor onder andere de 
papierfabricage. Op het hoogtepunt van de papierfabricage, midden achttiende eeuw, stonden 
er aan de oostelijke Veluwezoom honderdvierenzeventig papierfabrieken. Op de Veluwe 
werden vaak kunstmatige bronnen (sprengen) gegraven om de watermolens te voeden. Toen 
de papierfabricage mechaniseerde werden veel waterradmolens wasserijen. 
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Waterradmolen  

De paltrokmolen is een houtzaagmolen. De paltrok kon in zijn geheel kruien, waardoor het 
een 'onderkruier' is, en was ingericht tot het zagen van boomstammen (die destijds 
voornamelijk over water werden aangevoerd).  

 

Paltrokmolen  

In het algemeen werden de paltrokmolens gebruikt voor lichter zaagwerk dan andere 
houtzaagmolens. De paltrok is genoemd naar de kleding die eertijds in de Duitse Pfalz werd 
gedragen. Er zijn van de honderden paltrokmolens, waarvan er tweehonderddertig langs de 
Zaan stonden, nog vijf exemplaren over: Zaandam, Zaansche Schans, Amsterdam, Haarlem 
en Arnhem (openluchtmuseum). 

De torenmolen is een binnenkruier die, wat zijn eerste vermelding betreft, ouder is dan de 
Noord-Hollandse poldermolen. Dit type ronde, stenen graanmolen wordt reeds in 1450 
genoemd en is nog aanwezig in Lienden, Zeddam, Zevenaar (Gelderland) en Gronsveld 
(Limburg). Van deze molen is alleen de kap verkruibaar. 

Als opvolgers van de klassieke typen Nederlandse wind- en watermolens kunnen de 
windmotor en de windturbine genoemd worden. De windmotor, ook wel 'Amerikaan' genoemd, 
werd rond het jaar 1900 vanuit de VS en Canada voor de kleinere polderbemaling 
geïntroduceerd. Het is een metalen windrad met één of twee metalen staartvinnen om de 
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'molen' automatisch mee op of uit de wind te zetten. De windturbine is de moderne variant 
van de molen en wordt gebruikt om elektriciteit mee op te wekken. Bron: molendatabase.nl. 

 

Windmotor  

 

Windturbines  

In de jaren vijftig kwamen steeds meer molens stil te staan en dreigde het oude ambacht uit 
te sterven. In 1970 begon de Gelderse Molencommissie een opleiding tot vrijwillig molenaar 
om te voorkomen dat molens in Gelderland zouden vervallen tot stille, dode monumenten. In 
1972 werd in samenwerking met de vereniging ‘De Hollandse Molen’ het gilde van vrijwillige 
molenaars opgericht. De vrijwillige molenaars moeten minstens honderdvijftig uur op een 
molen hebben gewerkt en een maandelijkse cursus hebben gevolgd. Het is de bedoeling dat 
geslaagde vrijwillige molenaars het nodige doen om de molens te laten draaien en ook 
onderhoudswerk aan de molen verrichten. De meeste molens houden zich nog aan de 
molentaal. Vooral bij grote feesten is die taal te zien. Door de stand van de wieken kon de 
molenaar tot in verre omtrek mededelingen doen. Als een molenaar overleed werden de wieken 
zes weken in de rouwstand gezet. De rouwstand houdt in dat de wieken net iets door het 
midden staan. Bij huwelijk, geboorte en feestelijkheden worden aangegeven met de 
vreugdestand. Dan staan de wieken net niet in verticale stand. Wanneer een kennis of 
familielid van de molenaar ging trouwen dan zette hij zijn molen bij ontvangst van de 
trouwkaart in de vreugdestand. Op de trouwdag zelf werd dan de vlag op de molen geplaatst. 
In de werkstand staan de wieken verticaal en horizontaal in de ruststand voor langere periode. 
In de werkstand vormen de wieken een hoek van vijfenveertig graden met het grondvlak. De 
wieken draaien altijd tegen de richting van de klok in. Hij heeft een klap van de molenwiek 
gehad en dat is koren op zijn molen zijn spreekwoorden die sinds mensenheugenis worden 
gebruikt. Als de molen gereed is om te gaan draaien trekt de molenaar aan het touw van de 
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vangstok (het lichten van de vang). Hierdoor gaat de rem om het bovenwiel los en gaan de 
wieken draaien. Door een paar keer aan het touw te trekken valt een pal in de haak zodat de 
rem los blijft tijdens het draaien. Het spreekwoord ‘het is niet in de haak’ heeft hier mee te 
maken. 

Rijdende over de Engweg in Putten, langs het bejaardenhuis Elim, komt ineens een molen in 
zicht. Het is prachtig dat schoolkinderen in hun eigen dorp kennis kunnen maken met een 
windmolen van meer dan honderd jaar oud. Ze kunnen zien hoe graan wordt gemalen, maar 
ook hoe de molenaar de zware zakken graan moeiteloos met windkracht naar boven 
transporteert. Ze mogen omhoog klimmen en kijken naar de houten tandwielen die in elkaar 
grijpen en ze ruiken de zoete geur van meel. Er zijn talloze steden en dorpen waar geen 
windmolen meer is. Denk maar eens aan Nijkerk, de molenstomp op het Molenplein staat 
daar nog als herinnering. De kans dat deze molen ooit weer wordt opgebouwd is gering. De 
korenmolen Het Hert aan de Halvinkhuizerweg te Putten (foto onder) is de enige nog werkende 
molen van Putten. 

 

Vroeger waren er nog een paar windmolens zoals de Vier Winden aan de Engweg. Deze is in 
1926 in brand gevlogen en is niet meer opgebouwd. De Broekermolen (De Hoop) aan de 
Broekermolenweg is er ook  niet meer. De korenmolen Het Hert wordt draaiende gehouden 
door de vrijwillige molenaar Nui Zevenbergen uit Garderen. Hij maalt niet op een vaste dag in 
de week. Als er wind is gaat hij aan het werk. De naam Van den Poll wordt genoemd in de 
geschiedenis van de molen Het Hert. In 1828 kocht Hendrik van den Poll de molen van 
Theunis Drost, die zelf een molen wilde bouwen. Theunis kreeg vergunning voor de bouw van 
de molen De Vier Winden aan de Engweg. De molen Het Hert van de familie Van den Poll ging 
van vader op zoon. In het jaar 1890 werd de molen door de bliksem getroffen. Hierbij kwam 
de molenknecht Willem van Dijk om het leven. De molen brandde volledig af. Meteen daarna 
werd een gebruikte molen gekocht in Zaandam. De gedemonteerde molen werd per schip naar 
Nijker vervoerd en vandaar met paard en wagen naar Putten gebracht. Op de plaats waar de 
molen Het Hert nu nog staat werd de Zaanse molen in elkaar gezet. 
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Putten  

Putten had vroeger enkele korenmolens zoals de Allermolen, de Broekermolen, De Vier Winden 
en Het Hert. Reeds in 1556 verkrijgt de kellenaar als privilege, verleend door de koning van 
Spanje, het recht om bij de Groevenbeek, waar eertijds een watermolen stond, een windmolen 
te bouwen. En in 1557 krijgt de kellenaar het recht om een windmolen te bouwen in de Putter 
Eng bij de Onze Lieve Vrouwbeuk. Mogelijk is de windmolen een voorganger van Het Hert. De 
molens vormen de oudste gemechaniseerde bedrijfsvorm in Putten. Van de Allermolen is 
alleen bekend waar deze heeft gestaan, dat het een wind- en watermolen was en dat deze in 
1830 is verdwenen. Boerderij 'Aller Molen' heeft aan de Hoef (nu Tintelersteeg) aan de 
Schuitenbeek gestaan.  De Broekermolen is in 1935 afgebrand. De molen De Vier Winden is 
in 1829 gesticht door molenaar Theunis Drost. Later is de molen het eigendom geworden van 
drie generaties Huisman. In 1926 is de bovenbouw afgebrand. De onderbouw is tot 1978 
gebruikt door enkele bedrijfjes. In 1978 is de onderbouw gesloopt om plaats te maken voor 
woningen. Molen Het Hert dateert van 1899 en is de vervanger van diverse afgebrande 
voorgangers. Wellicht is dit de oudste molenplaats van Putten en heeft het oude windrecht 
betrekking op deze molen. 

In 1894 werkte de vijfentwintigjarige Hendrikus van Veldhuisen als molenaarsknecht bij Van 
den Poll op de nieuw gebouwde molen. Op zekere dag was Hendrikus druk bezig het zeilwerk 
vast te maken, staande op het latwerk van een wiek. Zijn baas, Van den Poll, had dit niet in 
de gaten en zette de molen in beweging. Tot grote schrik van Hendrikus begonnen de wieken 
te draaien. Toen Van den Poll het merkte was het te laat. Stil zetten was mogelijk, maar 
terugdraaien niet. Er zat niets anders op, Hendrikus moest de volle rondgang meedraaien. Hij 
hield zich met handen en voeten vast en hing bij de hoogste stand met het hoofd naar beneden. 
Gelukkig slaagde zijn baas erin op het juiste moment de wieken stil te zetten en bereikte 
Hendrikus Veldhuisen ongedeerd de vaste grond. Deze molenaarsknecht kocht in 1912 de 
korenmolen De Hoop in Lunteren. De nieuw gebouwde molen was geen lang leven beschoren. 
Op 3 augustus 1899 raakte de molen in brand. De vuurzee was enorm. Ook de grote schuur 
naast de molen brandde volledig uit. De familie Van den Poll zat niet bij de pakken neer. Ze 
waren het er allemaal over eens, er moest weer een nieuwe molen komen. Een paar weken na 
de brand kreeg molenbouwer Ten Zijthof in Deventer de opdracht een nieuwe stellingmolen 
te bouwen. Er werd meteen begonnen en zo kon de nieuwe molen op 15 november 1899 
worden opgeleverd en feestelijk in gebruik worden genomen. Er werd graan gemalen en ook 
eikenschors tot run voor de leerlooierijen.  

In april 1901 droeg Hendrik van den Poll het molenbedrijf over aan zijn zoon Hendrik. Hendrik 
van den Poll werd later raadslid en wethouder in Putten. In de jaren dertig van de vorige eeuw 
werd een machinekamer tegen de molen gebouwd. Hierin kwam een Deutz motor te staan, 
waarmee graan kon worden gemalen als er geen wind was. Nu was de molenaar niet meer 
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afhankelijk van de wind en zo kwam de molen Het Hert stil te staan. Er was zelfs sprake dat 
de molen zou worden afgebroken. De komst van de elektromotor met de hamermolen was de 
nekslag voor de windkorenmolen. In 1933 besloot Van den Poll de molen te laten restaureren 
door firma Wijnveen uit Voorthuizen. Het oude wiekenkruis werd verwijderd en vervangen 
door nieuwe stalen wieken, volgens het zogenaamde Dekkersysteem. Met deze verbetering kon 
de molen sneller malen, ook bij weinig wind. Op 30 oktober 1933 is de molen klaar voor 
gebruik. Er werd weer volop gemalen. De korenmolen Het Hert kwam zonder materiele schade 
de oorlog door. Maar daarna kregen de bakkers hun meel van fabrieken en raakten de 
windkorenmolens overbodig. Ook de molen in Putten kwam stil te staan en was dringend aan 
onderhoud toe. De eigenaar, D.M. Van den Poll-Kon, maakte gebruik van subsidies van het 
rijk, de provincie en de gemeente om de molen in 1963 te laten restaureren. Op 23 oktober 
1965 stelde commissaris Bloemers de molen weer in gebruik. De molen draaide nu meestal 
op zaterdag. De vroegere machinekamer werd verbouwd tot winkeltje waar veevoer, vogelvoer, 
meststoffen, potgrond en natuurlijk meel worden verkocht. De molen is nog steeds eigendom 
van de familie Van den Poll. In 1991 kreeg de molen een grote onderhoudsbeurt waarbij de 
ijzeren roeden en de hekken zijn vervangen. De molen Het Hert wordt goed onderhouden en 
is aangepast aan de eisen van de Arbo-wet.  

 

 

 

 

 

Hoewel de wilde orchideeën in Nederland niet zo opvallend zijn als hun tropische tegenhangers 
of de soorten die je in de bloemenwinkel vaak aantreft, behoren ze wel tot de meest mystieke, 
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aantrekkelijke en helaas ook zeldzame soorten van onze flora. Met een hoogte van vijfenveertig 
tot zestig centimeter en opvallend roze bloemen kan je de grote muggenorchis moeilijk over 
het hoofd zien. Helaas is die orchideeënsoort sterk achteruit gegaan en momenteel enkel nog 
te zien in natuurgebieden. De sterke, zoete geur van de bloemen trekt veel insecten aan. 

 

Vlaamse gaai 
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Tot slot 

 

Ik ben bang mijn ogen dicht te doen 

ik wil niet in het donker leven 

en zien wat zich voltrekt 

stemmen in mijn bed 

en vogels op het dak 

ik heb de middernachtzon gezien en 

vogels van alle formaten en  

vissen in het water 

bomen ontbloot van bloesems 

sneeuw in de winter, druiven in de zomer 

ik heb de zon geroken, 

maar ik herinner mij er niet veel van 

ik zie geen visioenen maar 

onthullingen en herkenning 

mijn hart hangt stil 

van vrees dat deze vreugde kan vergaan 

geef mij een pen 

opdat ik kan schrijven en 

zingen dat het leven niet voor niets is 

ik wil sterven voor ik dood ben 

als mijn bloed nog stroomt 

en rood is 

geef mij een liefde zoals ik jou 

een liefde wil geven 

want als ik tegenover open ogen sterf 

zo zal mijn lied nooit sterven. 
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