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Boerderij Groot Koestapel, Gerven (Putten)  
 

Ontstaan van de boerderij 
De naam Koestapel komt voor het eerst voor in een tijnsboek, een soort belastingboek, van een Duits 
klooster in Elten in ca. 1380. Dit klooster, of ‘jufferen stift’ (een klooster voor adellijke dames) had 
meerdere bezittingen rond Putten waaronder de tegenwoordige boerderijen Groot- en Klein 
Koestapel. De eerste boerderij is in de loop van de  veertiende eeuw gebouwd door mensen die 
waarschijnlijk uit het hoger gelegen Putten of Huinen kwamen. De eerste boer van deze boerderij die 
in het tijnsboek van het jufferen stift Hoog Elten wordt genoemd is ‘Arnt van Coestapel’  in ca. 1380. 
 

 
Afbeelding 1: Boerderij Groot Koestapel, Voorthuizerstraat te Putten  

 

De naam van de boerderij Groot Koestapel 
Het woord ‘stapel’ heeft meerdere betekenissen maar hier is de meest waarschijnlijke betekenis de 
romp van de boerenwoning (houten pilaren, dwarsbalken en dakspanten). In combinatie met ‘koe’ 
de specifieke betekenis van stal.  
Veel boerderijen in het gebied rond Putten en Nijkerk hebben het voorvoegsel ‘groot’ of ‘klein’ en 
zelfs in het gebied van Gerven ‘middel’ (de inmiddels verdwenen boerderij Middel Gerven). Deze 
toevoeging heeft niets te maken met de grootte van de boerderijen maar alles met de manier van 
erfdeling.  Wanneer de boer van een boerderij stierf werden erf en landerijen niet verdeeld onder de 
kinderen maar de oudste zoon of dochter erfde het gehele bezit. Hierdoor werd versnippering van 
een bezit voorkomen. Het probleem was wel dat voor jongere kinderen geen plaats meer overbleef 
op de huidige boerderij. In sommige gevallen begonnen die in de directe nabijheid een nieuwe 
ontginning (wanneer daar ruimte voor was). De zo ontstane nieuwe boerderij werd dan vaak met 
‘klein’ aangeduid. In vrijwel alle gevallen rondom Putten en Nijkerk is een boererijnaam met het 
voorvoegsel ‘groot’, zoals Groot Koestapel, ouder dan een boerderij met het voorvoegsel ‘klein’.  
 

 
Afbeelding 2: Groot Koestapel 
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Gebruik en grootte van de boerderij Groot Koestapel 
De boeren van Gerven en dus ook van Groot Koestapel leefden tot ongeveer het einde van de 19e 
eeuw van de akkerbouw. Voor de veeteelt was de grond te arm en kon vooral in de winter 
onvoldoende hooi worden gewonnen. Er werden wel koeien gehouden maar deze waren puur voor 
eigen gebruik (de melk werd niet gedronken maar werd gegeten als ‘brij’ of gekarnd tot boter) en, 
nog veel belangrijker, de mest werd gebruikt voor bemesting van de akkers. In 1526 had Groot 
Koestapel een veestapel van ongeveer 6 of 7 koeien, 25-50 schapen, 1 varken en 5-6 paarden. Vooral 
het grote aantal paarden valt daarbij op. De meeste boeren op Hell en Gerven (en trouwens op de 
gehele Veluwe) hadden veel paarden. Deze waren nodig voor de bewerking van het land en voor het 
vervoer van de enorme hoeveelheden heideplaggen die jaarlijks werden gestoken op de ‘woeste 
gronden’ rondom Gerven, het Hellerveld.  
 

 
Afbeelding 3: Gerven op de topografische kaart uit 1850. Groot Koestapel staat abusievelijk als Klein Koestapel aangeduid. 
Wat opvalt is dat het agrarisch gebied rond de boerderijen Gagelwijk, Groot Gerven, De Keut en de Koestapels nog geheel 
omgeven wordt door woeste gronden. 

 
Deze plaggen werden vermengd met de mest en zo op het land gebracht. De boerderij Groot 
Koestapel had bepaalde gebruiksrechten op het Hellerveld en mocht jaarlijks twee ‘zichtgangen’ 
gebruiken voor het steken van plaggen.  
 

 
Afbeelding 4: Detail ‘Maelenboeck vant Helrevelt, 1627-1859’ met betaling van de ‘malenkeur’ voor Groot Koestapel in 
1638 en 1684. De maalschap van het Hellerveld was een organisatie van boeren (‘geërfden’) die het gebruik van de heide 
regelde. Het erf Groot Koestapel heeft recht op 2 ‘waardelen’ (aangegeven met ii) 
 

Het grote aantal paarden per boerderij op Gerven en Hell  is mogelijk ook een aanwijzing dat er veel 
met paarden werd gehandeld als extra inkomstenbron.  Dit blijkt o.a. uit de diverse betalingen van 
Gervense boeren aan het klooster Abdinghof in de vorm van ‘jonge merries’. 
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Afbeelding 5: Het Binnenveld in de herfst 

 
Het agrarisch bedrijf verandert in de loop van de zestiende eeuw. De veestapel wordt kleiner en de 
nadruk komt nog meer te liggen op de graan- en boekweitteelt. Op Gerven wordt in de zestiende 
eeuw naast rogge nog regelmatig gerst verbouwd. In de zeventiende eeuw verdwijnt de gerstteelt 
naar de achtergrond en wordt hoofdzakelijk rogge en boekweit verbouwd.  In 1650 wordt Groot 
Koestapel gepacht door Claes Elbertss. De boerderij heeft dan ruim 7.5 hectare bouwland (‘9 morgen 
gesaeijs’). Claes heeft 3 peerden en 3 koeien. Schapen en varkens worden niet meer genoemd. Claes 
heeft nog wat inkomsten van houtverkoop (‘min of meer hegholt’). Hij betaalt jaarlijks aan pacht 14 
schepel (420 liter) ‘half rogh en halff boeckweijt’ aan de abdis van het klooster in Elten. Daarnaast 
betaalt hij 1 gulden aan de Graaf van Gelre. Dit laatste was voor het gebruik van de heidegronden.  
Afhankelijk van de opbrengsten verkoopt Claes graan op de graanmarkt van Arnhem. Bij 
tegenvallende oogsten (wat vaak gebeurde) had hij net genoeg rogge om zijn gezin te onderhouden 
en voor het zaaizaad voor het volgende jaar.  
 

Vroegere en huidige percelen van Groot Koestapel 
Op grond van bodemkundige, archeologische informatie en informatie uit archiefstukken en 
literatuur is de middeleeuwse situatie van Groot Koestapel gereconstrueerd (zie afbeelding 7).  
Groot Koestapel is hoogstwaarschijnlijk in nauwe samenhang met de boerderijen Gagelwijk, Groot- 
en Middel Gerven en Klein Koestapel ontgonnen (De Keut of Klein Gerven volgt later in 1625). Een 
belangrijke aanwijzing hiervoor is de brede wildwal die de landbouwgebieden van de genoemde 
boerderijen met de omliggende woeste gronden (voornamelijk heidegebieden en stuifzanden) 
scheidt.  

 
Afbeelding 6: Wildwal zuidelijk van Gerven t.h.v. het perceel Het Beukenbos 
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Deze wal werd door de boeren gezamenlijk aangelegd, waarschijnlijk al in de veertiende eeuw, om 
wild en stuifzand buiten de deur te houden. Ook grazend vee (schapen maar ook koeien) werden op 
de ‘gemene velden’ geweid en werden door deze wal tegen gehouden.  
 

 
Afbeelding 7: Reconstructie historische situatie Groot Koestapel 
 

Groot Koestapel heeft op grond van veetellingen, graaninkomsten en belastinginkomsten in de 14e 
tot de 19e eeuw een oppervlakte gehad van 7.5 ha. bouwland en 0.5 ha. erf en tuin. De oppervlakte 
aan hooiland is niet bekend uit die tijd en zal meer hebben gevarieerd. Een laatmiddeleeuwse boer 
kon met ca. 8 ha. bouwland op de zandgronden net het hoofd boven water houden. De meeste 
boerderijen op Gerven en Hell hadden ongeveer  deze grootte. 
 
Op basis van bodemonderzoek is vastgesteld of de percelen in het verleden zijn opgehoogd met 
bemeste plaggen. Dit gebeurde alleen op de bouwlanden. Hooiland werd niet of nauwelijks bemest. 
Het blijkt dat de percelen G306, het Binnenveld (0.5 m. dikke plaggenlaag), G319 (0.4 m. dikke 
plaggenlaag) en  G325 (0.5 m. dikke plaggenlaag) voormalige bouwlanden zijn. De tegenwoordige 
boomgaard voor de boerderij is ook opgehoogd met plaggen maar kan (gedeeltelijk) de voormalige 
moestuin zijn geweest. Aan de overzijde van de Voorthuizerstraat is het perceel G260 ook een 
voormalig bouwland dat is opgehoogd met een 0.5 m. dikke plaggenlaag.  De oppervlaktes van deze 
percelen opgeteld is ca. 6.45 ha. Mogelijk behoorde de Staartkamp, G336 (0.7 m. dikke plaggenlaag) 
ook tot de bezittingen van Groot Koestapel waardoor de totale oppervlakte op 7.5 ha. oftewel  ‘9 
morgen gesaeijs’ uitkomt. De percelen G258/259 en het Lage Gat, G308, zijn zeker nooit met plaggen 
opgehoogd. Deze gronden liggen erg laag en zijn waarschijnlijk als hooilanden gebruikt door of 
Groot- of Klein Koestapel. Aan de zuidkant van de boerderij liggen nog twee interessante perceeltjes, 
G310 en G317 oftewel het Looienbed en het Beukenbos. Waarschijnlijk is het Looienbed een 
kweekbed geweest voor jonge boompjes die later werden uitgeplant in de houtwallen. De naam 
Looienbed  verwijst nl. naar die functie. Het gebruik van het perceel het Beukenbos is 
raadselachtiger. De naam verwijst naar het huidig gebruik, een beukenbos. De bodem van dit perceel 
is licht opgehoogd met plaggengrond waarin zeer veel potscherven en ander steengoed voorkomt. 
Waarschijnlijk is hier af en toe rogge gezaaid maar bleek de grond te nat om echt als akker te dienen 
en werd het mogelijk ook als kweekbed voor heggenhout gebruikt.  
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Afbeelding 8: Perceel Het Lage Gat, een voormalig hooiland.  
 

Het bijzondere van Gerven en Groot Koestapel 
Een reconstructie van een middeleeuws landschap is vaak een papieren geschiedenis omdat de 
huidige situatie door verkavelingen vaak is verdwenen. Het bijzondere van Gerven en dus ook van 
het erf Groot Koestapel is dat vrijwel alle perceelsvormen, houtwallen en verbindingswegen eeuwen 
lang onveranderd zijn blijven liggen en dus middeleeuws zijn!  Rond bijvoorbeeld het Binnenveld, de 
prachtige hoge voormalige akker westelijk van de boerderij ligt een brede hakhoutkraag die het 
perceel moest beschermen tegen wild en loslopend vee. Deze kraag is nog geheel intact en geeft 
precies aan hoe een middeleeuws perceel als dit in vroeger tijden werd gebruikt. De nog aanwezige 
brede wildwal die het gehele agrarische gebied omsluit is uniek voor dit soort gebieden in de 
Gelderse Vallei en Nederland. Haast nergens kom je die nog zo gaaf tegen. Dit maakt Gerven een 
bijzonder gebied van hoge cultuurhistorische waarde. 
 

 
Afbeelding 9: Pad langs Groot Koestapel 


