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De geschiedenis van de polder kijkt je aan 
 
Door Peter Bijvank 

 

Zo eens in de zoveel tijd heb je het geluk dat de geschiedenis van het Nijkerkse 

landschap je even aankijkt. De aarde wordt opgelicht als een tafelkleed waaronder je 

even mag kijken. Deze week was zo’n moment. Aan de Bonte Poort in de polder 

Arkemheen werd een sloot verbreed. Met twee grote kranen werd de grond 

opgegraven en ontstond een strak, schuin afgestoken profiel over ongeveer een 

kilometer lengte, van de oude poldergrond. Even werd het tafelkleed opgelicht want al 

snel verweerde de grond onder invloed van het fraaie nazomerweer. Wat aanvankelijk 

lijkt op een bruin-grijze blubberboel blijkt een prachtig bodemprofiel van een centraal 

deel van de polder Arkemheen. Het waterschap had geen betere plaats kunnen 

uitzoeken want juist hier aan de Bonte Poort laat de geschiedenis van de polder 

Arkemheen zich lezen als een boek. De bodem van de polder bestaat uit een kleidek 

met daaronder veen en daaronder zand, dekzand. Vooral ‘diep’  in de polder, tegen de 

voormalige zeedijk, is het veenpakket enkele meters dik. Maar hier aan de Bonte 

Poort zit de ondergrond, het dekzand, redelijk ondiep en steekt het af en toe door het 

veen heen. In het profiel langs de slootkant is dat nu ineens prachtig zichtbaar. Direkt 

onder het gras een kleilaag van 30 cm. dikte en daaronder een rand veen van ongeveer 

dezelfde dikte. In dit veen zijn prachtig de boomwortels zichtbaar van de bomen 

(vooral Elzen) die in de vroege Middeleeuwen in dit veenmoeras groeiden. En onder 

dit veen een ‘zandkop’ waarvan de bovenlaag is uitgeloogd door de regenbuien die 

hier ver voor het begin van onze jaartelling op neerdaalden. Je ziet het oude maaiveld 

waarop de eerste bewoners van dit gebied in het neolithicum (ca. 3.000 jaar geleden, 

ook wel de Nieuwe Steentijd genoemd) woonden. Op meerdere van deze 

zandheuveltjes die verstopt liggen onder het klei en veen zijn door archeologen resten 

gevonden van deze bewoners (steengoedscherven, speerpunten, etc.).  

 

        
Figuur 1: Slootprofiel langs de Bonte Poort  
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Figuur 2: Profiel slootwand waarin het ‘oude maaiveld’ onder de klei- en veenlaag 

zichtbaar is als een dunne streep met daaronder het dekzand. 

 

Dit verre verleden zit dus vlak onder dat malse groene gras. Toen ik daar op die 

prachtige zomernamiddag stond besefte ik ineens dat juist op dit traject waar dit werk 

werd uitgevoerd ook het voormalige kanaal De Nieuwe (of Oude) Rijn, de Rien  in de 

Nijkerkse volksmond, moet liggen.  

Toen ik onderzoek deed naar dit kanaal in het begin van de jaren negentig
1
 heb ik ook 

een paar grondboringen  uitgevoerd aan de Bonte Poort. Dit kanaal werd gegraven in 

de periode na 1502 en voor 1536 in opdracht van de hertog Karel van Gelre.
2
 Hij 

wilde een kanaal aanleggen tussen Nijkerk en de Rijn bij Wageningen om strategische 

redenen in zijn  strijd met het Sticht (tegenwoordige Utrecht).  Het kanaal werd echter 

door geldgebrek nooit voltooid en werd vrijwel direkt na aanleg gedempt.  

Na wat zoeken en turen naar de lage slenk in de weilanden vind ik het gedempte 

kanaal weer terug maar nu in profiel! Een ontroerend moment voor een onderzoeker 

die het kanaal alleen als ondiepte in de weilanden of slootrestant kent. Hier kijkt het 

kanaal mij zomaar aan! Mijn enthousiasme wordt enigzins getemperd nadat ik een 

passerende boer heb uitgelegd wat ik daar zie. ‘Ja de Rien ken ik wel, die loopt an de 

overkant van de weg ok deur mien land. Moar is dat snertding de Rien? Da zal toch 

nie?’. Maar ook hij moet toegeven dat het profiel precies de laagte in zijn land volgt 

en het moet dus wel dat kanaal zijn. Als ik hem uitleg dat het kanaal oorspronkelijk 2 

meter diep is geweest maar dat van het gedempte materiaal slechts 60 cm. over is in 

dikte door inklinking, zetting en oxydatie van het veen, wordt het ietsjes 

aannemelijker maar indruk maken doet het nog steeds niet.... 

 

 
Figuur 3: Het kanaal de Nieuwe Rijn in het slootprofiel. 
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Figuur 4: Detail van het kanaalprofiel. De meetstok is 2 m. lang. 

 

Van het oorpronkelijk 8 meter brede en 2 meter diepe kanaal is niet veel meer over 

nadat het zo’n 450 jaar geleden gedempt is en afgedekt met een 30 cm. dik kleipakket. 

Wel leuk om te merken dat plaatselijke gebruikers van de landerijen De Rien nog 

kennen en hem ook kunnen aanwijzen. De naam van de boerderij De Oude Rijn aan 

de Korte Holk verwijst naar het kanaal. Daarnaast leeft het kanaal nog voort in de 

naamgeving van de percelen die hier in de polder liggen. Direct langs of in de 

omgeving van het traject van de voormalige Nieuwe Rijn liggen acht Rijnkampen en 

twee Rijnkampjes.
3
 

  

Het talud van deze nieuwe sloot zal verweren en weer snel begroeien. Het tafelkleed 

wordt weer teruggeslagen en wat rest is het bekende beeld van groene weilanden en 

vergezichten. Even keken we terug in de tijd. 

 

 
Dit artikel verscheen eerder in het tijdschrift "Oud Nijkerk" 2009 nr. 1. 
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