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Landschapslezer 
Door Peter Bijvank 

De vorm van het landschap zoals dat er nu ligt vertelt veel over de geschiedenis van het land. 
Door de eeuwen zijn mensen met de grond bezig geweest, hebben sloten gegraven, stukken 
grond omheind, heide geplagd, wegen aangelegd, etc. Al die activiteiten van al die eeuwen 
hebben sporen achtergelaten. Sommige van die sporen liggen er nog en hebben geen functie 
meer. Ze zijn blijven liggen omdat het teveel moeite en geld  kostte om ze te verwijderen. 
Voorbeelden hiervan zijn houtwallen. Voor boeren hebben ze geen functie meer, 
prikkeldraad is veel praktischer en neemt veel minder ruimte in. Toch zijn in het landschap 
tussen Nijkerk en Putten relatief veel houtwallen blijven liggen. Vooral in gebieden van 
grootgrondbezitters vindt je nog veel van deze wallen terug. Het bleken namelijk goede 
schuilplaatsen voor wild en jagen doet en deed de adel graag.  

 

Afb. 1: Houtwallen vanuit de lucht rondom boerderij Bloemendaal langs de 
Bloemendaalseweg. 

Nu is de functie van zo’n houtwal nog wel te begrijpen. Een meter hoge wal met een greppel 
of sloot is een behoorlijke barrière voor vee of wild om te passeren. Veel van de huidige 
houtwallen lagen er al in de achttiende en negentiende eeuw (of nog veel eerder) en hadden 
toen als functie om schapen en ander grazend vee van de heidegronden te weren van de 
akkers. De Nijkerkse en Puttense boeren leefden in die tijden hoofdzakelijk van de 
akkerbouw en de gronden buiten het akkercomplex zoals weergegeven in afbeelding 1, 
lagen er ‘woest’ bij; het waren de heidegronden maar vooral de weidegronden van de 
middeleeuwen tot het midden van de negentiende eeuw. 

Maar de functie van de wal die ik in het midden van de jaren negentig in de buurtschap 
Gerven aantrof kon ik moeilijk thuisbrengen. Hier ligt in het bosgebied rondom de 
Huddingweg en de Voorthuizerstraat (de weg tussen Voorthuizen en Putten) op de grens 
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met Nijkerk en Putten een ruim twee meter hoge en zeven meter brede wal,  kilometers 
door het bos, zie afbeelding 2.  

 

Afb. 2: Luchtfoto van Gerven met ligging brede wal. 

Het is geen gewone houtwal want hij ligt namelijk op veel plaatsen niet langs weilanden of 
akkers maar dwars door het bos, ogenschijnlijk zonder functie. Het grappige is dat veel 
wandelaars deze wal hier passeren zonder dat hij opvalt of vragen oproept. Pas wanneer je 
je “landschapsleesbril “ opzet begin je te vermoeden dat dit geen gewone houtwal kan zijn.   

 

Afb. 3: Wal van Gerven 
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Afb. 4: Doorgang van de wal richting de heide. 

Dat de wal een scheiding is ervaar je wanneer je door de opening in de wal richting de heide 
loopt. De wal scheidt het bos van de heide. Aan de ligging van de greppel langs de wal is af te 
leiden dat het ‘gevaar’  van de heide kwam, aangezien aan die zijde de greppel ligt. De wal is 
van die zijde daardoor een grotere barrière. Maar zo’n brede en hoge wal is waarschijnlijk 
niet alleen aangelegd om wat schapen buiten een akker te houden. Waarvoor dan wel? 

Een historische kaart van het gebied maakt één en ander al wat duidelijker. Op de kaart van 
ca. 1850 blijkt dat rond de boerderijen van Gerven een groot aantal akkers lagen en 
grotendeels nog liggen, met daartussen houtwallen en hakhoutbosjes. In 1850 lag rondom 
dit gebied met akkers  ‘een zee van woeste grond’.  De wal die nu nog door het bos loopt 
omsloot een groot deel van dit akkercomplex en beschermde zo de gehele buurtschap tegen 
wild en grazend vee dat op de heide, of woeste gronden liep. Op sommige plaatsen waren 
doorgangen in de wal aanwezig zoals weergegeven op afbeelding 4. Vroeger zullen deze 
doorgangen met een hek afgesloten zijn geweest (zgn. klaphekken).  Het eiland van akkers in 
de zee van woeste gronden is in het midden van de negentiende eeuw nog prachtig 
zichtbaar. Veel akkers rond met name de voormalige boerderij Gagelwijk zijn aan het einde 
van de negentiende eeuw nadat de boerderij afbrandde met naaldbomen beplant. De 
eeuwen oude boerderij Gagelwijk werd een boswachterswoning. De heidegronden rondom 
het gebied zijn in de loop van de twintigste eeuw in weilanden en bouwlanden veranderd. 
Hier en daar zijn nog wat heiderestantjes overgebleven. 
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Afbeelding 5: Topografische kaart van ca. 1850 van Gerven met daarin aangegeven de grens 
van het akkergebied van Gerven. 

Door met een landschapsleesbril naar deze prachtige wal in het landschap te kijken kwam ik 
op het spoor van het verhaal van Gerven. Ik vroeg me af hoe oud dit gebied en daarmee 
misschien ook deze wal feitelijk is. Ik kwam op het spoor van Cope van Gagelwijk die de 
eerste bewoner is geweest van dit gebied en in het begin van de veertiende eeuw 
waarschijnlijk ter plaatse van het huidige Gagelwijk, zijn houten boerderij bouwde. Cope 
kreeg in de loop van de veertiende eeuw buren die de boerderijen Groot en Middel Gerven 
en Groot en Klein Koestapel bouwden. Van de hertog van Gelre kregen ze toestemming om 
het gebied te ontginnen en dit hebben ze planmatig aangepakt door het gebied af te palen in 
de heide. Waarschijnlijk is op die grens door de ‘buren van Gerwerdingen’ in de loop van de 
veertiende eeuw deze wal aangelegd. Het gebied heeft een zeer gedrongen karakter om de 
hoeveelheid woeste grond zo groot mogelijk te houden. Behalve als weidegebied waren 
deze gronden namelijk onmisbaar voor de boeren omdat ze plaggen leverden waarmee, 
nadat ze gemengd werden met mest,  de akkers werden bemest. Zulke scheidingswallen zijn 
eeuwen geleden om veel meer boerderijgroepen aangelegd, zoals in Appel of Hell,  maar 
deze zijn vrijwel allemaal afgegraven, vergraven of  verdwenen onder het geweld van 
grondverbeteringen als diepploegen. Gerven is daarmee zeer bijzonder, vooral dankzij het 
conservatieve beheer van locale adel. Een middeleeuws landschap met een middeleeuwse 
wal.  

 
 


