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SAMENVATTING 

 

In het voorjaar van 1990 zijn we een onderzoek gestart naar de ligging 

van een gedempt 16
e
-eeuws kanaal in de polder Arkemheen bij Nijkerk. Dit 

kanaal, "De Oude Rijn", werd omstreeks 1500 in opdracht van hertog Karel 

van Gelre gegraven met de bedoeling om Wageningen en de Rijn met de 

Zuiderzee te verbinden. Het kanaal zou vanaf het voormalige kasteel 

Hulkestein in zuid-oostelijke richting worden gegraven om bij Wageningen 

in de Rijn uit te komen. Het plan werd slechts ten dele uitgevoerd. In 

de periode tussen 1502 en ongeveer 1536 werd het kanaal tot aan de grens 

van het ambt Nijkerk voltooid.  

Vrij snel na de aanleg van het kanaal werd het (waarschijnlijk door 

plaatselijke bewoners) gedempt.  

De vraag of er in het huidige landschap of de bodemopbouw nog 

aanwijzingen zijn te vinden die de voormalige kanaalligging aangeven, 

vormde voor ons de aanleiding om een onderzoek in te stellen.  

Het doel van dit onderzoek is de reconstructie van de ligging van het 

kanaal "De Oude Rijn" en de weergave van de huidige landschapselementen 

die de voormalige ligging nog aangeven.  

Het onderzoek bestond uit twee delen: een vooronderzoek en een 

veldonderzoek.  

Tijdens het vooronderzoek is op basis van archiefstudies, (oude) 

topografische kaarten, overige informatiebronnen en een veldinspectie 

getracht de ligging van het kanaal te reconstrueren. Met name op basis 

van de gegevens die met behulp van de topografische kaarten en de 

veldinspectie werden verzameld, kon de kanaalligging vanaf de spoorlijn 

Nijkerk-Amersfoort tot en met boerderij "De Rijn" aan de Korte Holk, 

achterhaald worden. Op de topografische kaart van 1905 (schaal  

1 : 25.000) is de kanaalligging op dat traject te herkennen aan de 

perceelsscheidingen.  

In het huidige landschap is het kanaal het meest duidelijk te herkennen 

aan de griendstroken die aan weerszijden van de Fliersteeg aanwezig zijn. 

Vanaf deze griendstroken richting boerderij "De Rijn" wijzen incidenteel 

perceelsscheidingen de ligging nog aan. Bij boerderij "De Rijn" ligt het 

kanaal nog gedeeltelijk open in de vorm van een sloot. Op het traject 

tussen de Korte Holk en het Nekkeveld is in het landschap een ondiepe geul 

zichtbaar die precies op het verlengde ligt van het traject spoorlijn - 

boerderij "De Rijn" (de 'kanaallijn'). Of deze geul inderdaad de 

kanaalligging aangeeft is tijdens het veldonderzoek onderzocht. Op het 

traject tussen het Nekkeveld en de Zeedijk zijn tijdens het vooronderzoek 

geen aanwijzing gevonden omtrent de kanaalligging.  

 



Met dit onderzoek is niet de totale kanaalligging gereconstrueerd. Tot 

hoever het kanaal vanaf de spoorlijn Nijkerk-Amersfoort in 

zuid-oostelijke richting is gegraven zal in een vervolgonderzoek 

duidelijk moeten worden.  

 

 



1. INLEIDING 

 

Dit verslag beschrijft de reconstructie van de ligging van het voormalige 

kanaal "De Oude Rijn" in de gemeente Nijkerk. Dit kanaal werd begin 1500 

in opdracht van Karel van Gelre gegraven met de bedoeling om Wageningen 

en de Rijn met de Zuiderzee te verbinden. Om onduidelijke redenen is het 

plan voor de aanleg van het kanaal nooit geheel uitgevoerd. Alleen het 

deel in het ambt Nijkerk werd voltooid.  

Op dit moment zijn in het landschap slechts enkele resten en 

herkenningspunten van het kanaal aanwezig. De meest zichtbare 

overblijfselen van "De Oude Rijn" zijn te vinden aan weerszijden van de 

Fliersteeg in de nabijheid van de boerderij "Koudhoorn". De daar 

aanwezige griendstroken duiden exact de ligging aan.  

De vraag of er in het huidige landschap of in de bodemopbouw nog andere 

aanwijzingen te vinden zijn die de voormalige kanaalligging aangeven, 

vormde voor ons de aanleiding om een onderzoek in te stellen.  

Het doel van dit onderzoek is de reconstructie van de ligging van het 

kanaal "De Oude Rijn" en de weergave van de huidige landschapselementen 

die de voormalige ligging nog aangeven.  

Dit rapport beschrijft de resultaten van het in het voorjaar van 1990 

uitgevoerde onderzoek. In hoofdstuk 2 wordt de gevolgde onderzoeksopzet 

uiteengezet. In hoofdstuk 3 zijn de resultaten van het vooronderzoek 

weergegeven terwijl in hoofdstuk 4 de resultaten en in hoofdstuk 5 de 

conclusies van het veldwerk worden besproken. Het rapport wordt 

afgesloten met hoofdstuk 6 waarin de reconstructie van het kanaal en 

de aanbevelingen voor vervolgonderzoek worden besproken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ONDERZOEKSOPZET 

 

Uit een zeer globale veldinspectie waarbij de mogelijke ligging van het 

kanaal visueel is geïnspecteerd, kwam naar voren dat alleen op basis van 

landschapskenmerken de ligging van het kanaal niet geheel gereconstrueerd 

kon worden. Dit betreft met name het traject tussen boerderij "De Rijn" 

aan de Korte Holk en de Zeedijk, waar op het eerste gezicht niets meer 

op de voormalige ligging van het kanaal wijst. Hiermee werd al snel 

duidelijk dat een veldonderzoek (dat wil zeggen een onderzoek naar de 

bodemopbouw door middel van grondboringen) noodzakelijk zou zijn om de 

ligging op dat traject te kunnen achterhalen.  

Het onderzoek is gestart met een vooronderzoek waarbij door middel 

van een inventarisatie van historische gegevens en een veldinspectie 

is getracht de meest waarschijnlijke ligging van het kanaal aan te 

geven. Ontbrekende gegevens zijn daarna onderzocht tijdens het 

veldonderzoek (zie hoofdstuk 4).  

Het vooronderzoek diende twee doelen: enerzijds het op basis van 

historische informatie en de aanwezigheid van huidige 

landschapselementen reconstrueren van gedeelten van het kanaal en 

anderzijds het richting geven aan een zo efficiënt mogelijk veldwerkplan 

teneinde ontbrekende gedeelten te kunnen reconstrueren.  

 



3. VOORONDERZOEK 

 

3.1 Algemeen 

 

Tijdens het vooronderzoek hebben we gebruik gemaakt van de 

volgende informatiebronnen:  

1. Archiefstudies;  

2. (Oude) topografische kaarten;  

3. Overige informatiebronnen;  

4. Veldinspectie.  

Op basis van informatie uit bovenstaande bronnen is de ligging van het 

kanaal ingetekend op een kaart (zie bijlage I). Ontbrekende gedeelten die 

op basis van de resultaten van het vooronderzoek niet konden worden 

achterhaald zijn door middel van het veldonderzoek gereconstrueerd (zie 

hoofdstuk 4). 

3.2 Archiefstudies  

Van Dooren (1) en Deys (2) hebben beide aandacht besteed aan het kanaal 

"De Oude Rijn". Voor ons onderzoek waren vooral aanwijzingen over de 

ligging van het kanaal van belang. De historische informatie is hierover 

echter niet altijd duidelijk.  

Het oudst-bekende plan is van 1145 toen de Duitse keizer Frederik 

Barbarossa de doorgang van de Nude (gebied in het zuiden van de Gelderse 

Vallei) aanbeval. Er zijn geen aanwijzingen dat men ooit een aanvang tot 

de uitvoering van dit plan heeft gemaakt. In 1497 of 1498 ontstond het 

tweede plan voor de aanleg van een kanaal. Hertog Karel van Gelre had toen 

een plan ontworpen voor een waterlozing door het ambt Nijkerk van 

Hulkestein en het Roode Huis af, tot Wageningen. Het voormalige kasteel 

Hulkestein lag buitendijks en het Roode Huis is waarschijnlijk een 

versterkt bouwwerk geweest dat op de Zeedijk stond. Vanaf dit Roode Huys 

liep het kanaal de polder in (2).  

Sligtenhorst (1), een geschiedschrijver uit die tijd, schreef er het 

volgende over: "De Hertog had mede voor, van Hulkestyn af door de 

Arkemeynte en de Holker erven een grift te doen uytrusten, welke ten 

laetsten omtrent Wageninghen in den Rhijn zoude Uytkoemen".  

Van dit laatste is, zoals we ook al in de inleiding vermelden, niets 

terecht gekomen. Volgens Arendt van Sligtenhorst werd het kanaal door 

geldgebrek en opkomende oorlogen slechts tot aan de grens van het ambt 

Nijkerk voltooid. In de periode tussen 1502 en ongeveer 1536 zijn de 

graafwerkzaamheden verricht (1). Het kanaal is vrij snel na deze periode 

gedempt (waarschijnlijk door plaatselijke bewoners).  

Het plan van de hertog Van Gelre is het enige van de,vele plannen die later 

nog ontstonden, dat in uitvoering is gebracht.  

Deys (2) beschrijft in zijn boek uitvoerig de plannen die in het midden 

van de 17 -eeuw ontstonden voor de aanleg van een kanaal door de Gelderse 

Vallei.  



Zo gaven de Exonereerende Landen (organisatie van enkele afzonderlijke 

waterschappen in het zuiden van de Gelderse Vallei) in 1650 opdracht om 

de mogelijkheid van een kanaal te onderzoeken hetgeen resulteerde in het 

verbaal 'Caart vande vaert van wageningh tot bij Nikerck inde Zuijder Zee, 

van anderen opgenomen'.  

In 1651 verleende de Gelderse Landdag (soort Provinciale staten) octrooi 

aan de Dijkstoel van Wageningen en Bennekom tot het graven van een vaart 

naar Nijkerk. In 1653 gaf Gelderland daarop mr. Pauwel Peelen de opdracht 

om een onderzoek in te stellen naar de uitvoerbaarheid van een kanaal.  

In 1653 gaven de Veenraden der Geldersche en stichtse Venen Isaack 

van Geelkercken (zoon van de bekende landmeter en kaarttekenaar 

Nicolaas van Geelkercken) de opdracht om met 'oculaire inspectie' de 

mogelijkheid van een waterlozing naar Nijkerk te onderzoeken. Van 

Geelkercken deed er samen met de veenraad Willem Buddingh, vier dagen 

over om het traject vanaf het veen bij Wageningen tot aan Nijkerk af 

te leggen.  

Bovenstaande is slechts een greep uit het totale aantal plannen welke in 

de loop der tijd onstonden voor de aanleg van een kanaal door de Gelderse 

Vallei. Al deze latere plannen waren er, in tegenstelling tot het plan 

van Karel van Gelre die een strategisch doel voor ogen had, erop gericht 

om een betere afwatering van de Gelderse Vallei te bewerkstelligen. Vooral 

de venen bij Ede en Veenendaal hadden in die tijd te kampen met een zeer 

slechte waterafvoer.  

In feite is het enige vaste punt wat uit de geschreven historie naar 

voren komt kasteel Hulkestein, vanaf dat kasteel begon het kanaal zijn 

loop.  

Van Dooren (1) ging er bij het uitkomen van zijn boek in 1986 van uit dat 

het kasteel Hulkestein boven boerderij "De Schillinck" stond. Uit 

processtukken van 1622 komt naar voren dat Hulkestein (dat in 1622 al 

verwoest was) boven de meest westelijk gelegen boerderij van de verdwenen 

nederzetting West-Arkemheen stond. Daarbij trok hij de lijn van nog 

aanwezige restanten van het kanaal nabij de Fliersteeg door en kwam uit 

op een punt dat 750 meter ten noord-westen van de voormalige 

Rassenbeeksluis ligt. Drie jaar later (1989) werd Hulkestein toevallig 

bij baggerwerkzaamheden gevonden ter hoogte van de monding van de Wielbeek 

(ongeveer 1 km oostelijker dan de plaats die Van Dooren berekende).  

 

3.3 (Oude) topografische kaarten 

 

Voor ons onderzoek zijn vooral de huidige topografische kaarten (6&7) en 

de 1 : 25.000 topografische kaart van 1905 (5) van belang geweest. Op de 

topografische kaart van 1905 is het kanaal zichtbaar als 

perceelsscheiding vanaf de boerderij "De Rijn" aan de Korte Holk tot aan 

de Kouthorensteeg (tegenwoordig de Hoekersteeg welke parallel ligt aan 

de Fliersteeg).  

 



Op basis van deze historische kaart is niet duidelijk tot hoever het 

kanaal richting Nijkerkerveen heeft doorgelopen. Op de huidige 

topografische kaart (schaal 1 : 10.000) zijn veel herkenningspunten die 

de kanaal ligging aangeven verdwenen maar  

de ligging is nog wel te achterhalen. Tussen boerderij "De Rijn" en de 

Zeedijk is op beide genoemde kaarten niets meer zichtbaar van de 

voormalige ligging van het kanaal. De reden hiervan is dat nadat het kanaal 

al snel na de aanleg werd gedempt, er door dijkdoorbraken een kleidek op 

is afgezet waardoor de ligging van het kanaal aan het oog wordt onttrokken.  

Van het kanaal "De Oude Rijn" is door ons geen enkele gedetailleerde kaart 

gevonden. In de atlas van Christiaan 's-Grooten (1570-1580) is het kanaal 

'Der Nieu Rhijn' vanaf het toen inmiddels al verwoeste kasteel Hulkestein, 

op een kaart aangegeven (2). De uitvoering en de schaal van de kaart is 

echter zodanig dat de exacte ligging niet is te achterhalen.  

De kaarten die de grondslag vormden voor de midden-17
e
-eeuwse plannen zijn 

voor ons onderzoek van geringe betekenis geweest. Geen enkele kaart van 

Van Geelkercken geeft duidelijkheid over de loop van de l6
e
-eeuwse Rijn 

(2). Op zich niet verwonderlijk want deze was in 1650, ongeveer de periode 

waarin Van Geelkercken zijn kaart maakte, allang gedempt.  

Hoewel niets op het traject tussen boerderij "De Rijn" en de Zeedijk 

direct wijst op de voormalige ligging van het kanaal, is het mogelijk 

dat een op dit traject liggend slootje (zie figuur 1) een restant is 

van het kanaal. Dit slootje ligt namelijk precies op één lijn met de 

nog aanwezige kanaalrestanten voor en na boerderij "De Rijn".  

3.4 Overige informatiebronnen 

We hebben tijdens het vooronderzoek verschillende mensen gesproken die 

ons extra informatie konden geven over het kanaal. Met name de ligging 

van kasteel Hulkestein hebben we door navraag bij diverse instanties 

globaal kunnen nagaan.  

Tevens is naar voren gekomen dat op het traject tussen boerderij "De 

Rijn" en de Zeedijk, nooit opgravingen of boringen zijn verricht naar 

de ligging van het kanaal.  

Er zijn wel boringen verricht op het gedeelte vanaf de Fliersteeg richting 

Nijkerkerveen (1). Bij dat onderzoek heeft men de ligging van het kanaal 

tot aan de spoorlijn Nijkerk-Amersfoort kunnen volgen, daarna raakte men 

het spoor bijster. Het is niet duidelijk tot welk punt het kanaal in de 

richting van Nijkerkerveen heeft doorgelopen. Na de vervening van het 

'Nijkerkerveen' in de vorige eeuw is het landschap dusdanig veranderd dat 

nergens in het huidige landschap nog aanknopingspunten zijn te vinden die 

de voormalige kanaal ligging aangeven. De oude topografische kaart van 

M.J. de Man geeft overigens het kanaal in het, toen nog niet ontgonnen 

'Nijkerkerveen', ook niet aan.  

 



3.5 Veldinspectie 

 

Voordat we met het veldwerk zijn begonnen hebben we het meest 

waarschijnlijke traject van het kanaal in de polder Arkemheen visueel 

geïnspecteerd.  

Op het traject tussen de Hoekersteeg en de boerderij "De Rijn" aan de 

Korte Holk zijn nu nog heel duidelijk restanten van het kanaal aan te 

wijzen in de vorm van perceelsscheidingen welke precies op één lijn 

liggen overeenkomstig met de voormalige kanaalligging. Zoals al 

vermeld ligt nabij boerderij "De Rijn" een sloot op één lijn met het 

voormalige kanaal.  

Op het traject tussen boerderij "De Rijn" en het Nekkeveld geeft een 

ondiepe geul, met enige onderbrekingen, het voormalige kanaal 

mogelijkerwijs aan. Op sommige plaatsen wordt deze geul geaccentueerd 

door een afwijkende, vochtminnende plantengroei. Tussen het Nekkeveld en 

de dijk wijst niets in het landschap op de voormalige kanaalligging.  

 

Figuur 1: op de “kanaallijn” liggende sloot nabij het Nekkeveld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.6 Conclusies uit het vooronderzoek 

 

Op basis van (oude) topografische kaarten is de ligging van het kanaal 

tussen de Hoekersteeg en boerderij "De Rijn" aan de Korte Holk duidelijk 

aan te geven. Met name op de topografische kaart uit 1905 (5) is het 

kanaal goed zichtbaar in de vorm van houtsingels (perceelsscheiding). 

Uit de veldinspectie kwam naar voren dat veel van deze singels verdwenen 

zijn maar toch is ook nu nog goed aan te geven waar het kanaal heeft 

gelegen.  

Zowel op oude als de huidige topografische kaarten is op het traject 

tussen boerderij "De Rijn" en het Nekkeveld niets meer zichtbaar van 

het kanaal op een klein slootje na dat precies op de richtlijn van het 

kanaal ligt.  

Tijdens de veldinspectie bleek dat vanaf boerderij "De Rijn" tot aan 

het Nekkeveld een ondiepe geul zichtbaar is die de kanaalligging 

mogelijkerwijs aangeeft.  

Het vooronderzoek heeft voor wat betreft de ligging van het kanaal alleen 

voor het traject spoorlijn (Nijkerk-Amersfoort) boerderij "De Rijn" 

honderd procent duidelijkheid opgeleverd (zie bijlage I).  

Naar alle waarschijnlijkheid heeft het kanaal ook tot aan het Nekkeveld 

in dezelfde richting (dat wil zeggen op het verlengde van het traject 

spoorlijn - boerderij "De Rijn") gelegen (dit op basis van de op dit 

traject aanwezige geul of verlaging in het veld) maar geheel zeker is 

dit niet.  

Van het gedeelte vanaf het Nekkeveld tot aan de dijk is totaal geen 

duidelijkheid verkregen. Ook is op basis van het vooronderzoek niet aan 

te geven tot hoever men het kanaal in zuid-oostelijke richting, vanaf 

de spoorlijn Nijkerk-Amersfoort, heeft doorgegraven. Tijdens het 

veldonderzoek hebben we ons echter in eerste instantie gericht op het 

traject boerderij "De Rijn" - Zeedijk.  

De mogelijkheid bestaat dat het kanaal vanaf de (mogelijke) vindplaats 

van kasteel Hulkestein voor de Wielmonding in het randmeer, in een boog 

aansluiting vond bij het al getraceerde stuk nabij boerderij "De Rijn". 

Indien het kanaal inderdaad deze ligging heeft gehad wordt het veldwerk, 

het zoeken van het kanaal in de bodem, een stuk moeilijker en tijdrovender.  

Gezien het korte tijdsbestek waarin we het veldwerk wilden uitvoeren 

en de reële kans (op basis van het vooronderzoek) dat het kanaal tot 

aan het Nekkeveld een rechte loop heeft gehad, zijn we er bij de start 

van het veldonderzoek van uitgegaan dat het kanaal vanaf de spoorlijn 

Nijkerk-Amersfoort in een rechte lijn naar de Zeedijk heeft gelegen.  

 



4. VELDONDERZOEK 

 

4.1 Algemeen 

 

Het veldonderzoek had tot doel om de ligging van het kanaal vanaf boerderij 

"De Rijn" tot aan de Zeedijk te reconstrueren. Daarnaast waren we 

geïnteresseerd in de breedte en diepte van het kanaal, maar dat vormde 

niet het hoofddoel. 

 

4.2 Veldwerkmethoden  

 

Er is gebruik gemaakt van de 1 : 10.000 topografische kaart van Nederland. 

Op deze kaart werd, op basis van het vooronderzoek,  

de meest waarschijnlijke ligging van het kanaal ingetekend (zie bijlage 

I). Langs deze lijn, welke op het verlengde lag van het traject Hoekersteeg 

- boerderij "De Rijn", werden de boringen geplaatst (zie bijlage II). Op 

het gehele traject, vanaf boerderij "De Rijn" tot aan de dijk (totaal 1200 

meter), zijn vier boorlocaties gekozen. De eerste boringen (boorlocatie 

I) werden vlakbij de Oude Bunschoterweg uitgevoerd. De tweede boorlocatie 

(boorlocatie II) lag tussen de Oude Bunschoterweg en het Nekkeveld 

(vlakbij het slootje dat precies op de "kanaallijn" ligt). De derde groep 

boringen (boorlocatie III) werd vlakbij de Wielbeek uitgevoerd terwijl 

de laatste boring (boorlocatie IV) vlak bij de dijk werd geplaatst (zie 

bijlage III t/m VI).  

Bij boorlocatie IV is slechts één boring uitgevoerd. Bij 

boringswerkzaamheden die ondergetekenden hier in het verleden hebben 

uitgevoerd is naar voren gekomen dat de bodem in de directe nabijheid van 

de dijk van 2.50 - 3.00 m -mv uit een zeer slappe, structuurloze veen 

best~at. De kans om het kanaal op deze locatie aan de hand van 

bodemkenmerken te vinden werd op voorhand al laag ingeschat.  

Op elke boorlocatie werd aan weerszijden van de ingetekende "kanaallijn" 

een boring uitgevoerd. Afhankelijk van het resultaat werd de daarop 

volgende boring enkele meters verder van deze lijn geplaatst. Naast deze 

boringen werd op elke boorlocatie een referentieboring uitgevoerd welke 

op een wat grotere afstand van de kanaallijn lag. Deze boring had tot doel 

om het oorspronkelijke bodemprofiel ter plaatse in beeld te brengen (de 

"kanaalboringen" werden vergeleken met de referentieboring).  

Bij het veldwerk is uitgegaan van een kanaalbreedte van 8 meter en een 

diepte van 2 meter (gebaseerd op de resultaten van het veldwerk dat aan 

de Fliersteeg is uitgevoerd (1)).  

I  

Op l4 en 16 april 1990 is het veldwerk uitgevoerd. De boorpunten  

werden vanaf de 1 : 10.000 topografische kaart ingemeten. Hierbij werd 

gebruik gemaakt van een meetlint en een hoekprisma. De boringen zijn 

uitgevoerd met een 7 cm Edelmanboor. Gezien de over het algemeen vrij 

stevige bodemstructuur en de geringe boordiepte heeft dit geen problemen 

opgeleverd. Het opgeboorde bodemmateriaal werd uitgelegd op folie en 

zintuiglijk beoordeeld. Van elk profiel is een boorbeschrijving gemaakt 

(zie bijlage VII).  

 



4.3 Veldwerkresultaten 

 

4.3.1 Boorlocatie I (nabij Oude Bunschoterweg) 

 

Op deze boorlocatie werden twee boringen uitgevoerd (zie bijlage III). 

Visueel is op deze locatie aan de oppervlakte een duidelijke geul 

aanwezig van globaal 2.5 m breed. Boring 1 werd in deze geul uitgevoerd, 

boring 2 werd 15 meter oostelijk van de kanaallijn geplaatst 

(referentieboring).  

Bij boring 1 bestaat de bovengrond vanaf maaiveld tot 0.55 m -mv uit een 

grijze, stugge klei. Van 0.55 m - 1.00 m -mv werd een bruine venige kleilaag 

aangetroffen (veen:klei = 1:1). Daaronder werd tot 1.20 m -mv een laag 
aangetroffen die voor 50% uit veen en 50% uit zand bestond. Het dekzand 

bevindt zich op een diepte van 1.20 m -mv. De duidelijk geroerde laag werd 

op een diepte van 0.55 m - 1.20 m -mv aangetroffen.  

Bij boring 2 werd vanaf maaiveld tot 0.40 m -mv een grijze, stugge kleilaag 

aangetroffen. Van 0.40 m - 1.20 m -mv is een bruine veenlaag aanwezig welke 

op 1.20 m -mv in een grijze klei overgaat. Deze kleilaag wordt op 1.30 

m -mv zandiger om op 1.50 m -mv in dekzand over te gaan. Een geroerde laag 

werd bij deze boring niet aangetroffen. Het grondwaterpeil bevindt zich 

bij deze locatie rond de 1.30 - 1.40 m -mv.  

In bijlage VII zijn de boorprofielen weergegeven. 

 

4.3.2 Boorlocatie II (tussen Oude Bunschoterweg en Nekkeveld)  

 

Op deze locatie zijn 4 boringen uitgevoerd (zie bijlage IV). De boringen 

1, 2 en 3 zijn vlak naast de 70 m lange sloot uitgevoerd die precies op 

de kanaallijn ligt. Deze boringen werden in een duidelijk zichtbare geul 

(± 0.20 m lager dan de omgeving) geplaatst.  

De boringen 2, 3 en 4 liggen in één lijn, loodrecht op de kanaallijn. 

De profielen van de boringen 2 en 3 komen ongeveer met elkaar overeen: 

een 0.40 m - 0.60 m dik grijs kleipakket met daaronder een geroerde laag 

van 0.60 m dikte bestaande uit klei, veen en zand. Rond 1.00 m - 1.20 

m -mv gaat deze geroerde laag over in bruin zand dat rond 1.30 m -mv 

lichter van kleur wordt.  

Bij boring 4 (referentieboring) bestaat de bodem uit een 0.40 m dik grijs 

kleidek met daaronder een 0.70 m dik veenpakket (zeggerietveen). Op 1.10 

m -mv begint het dekzand met podzolkenmerken. Het bodemprofiel van boring 

1 is vrijwel identiek aan dat van boring 4. Het grondwater bevindt zich 

bij al deze boringen rond 1.20 m - 1.30 m -mv. In bijlage VII zijn de 

boorprofielen van boorlocatie II weergegeven.  

 



4.3.3 Boorlocatie III (nabij de Wielbeek) 

 

Op deze locatie werden in totaal 6 boringen uitgevoerd welke precies 

op één lijn, loodrecht op de kanaallijn liggen (zie bijlage V). Op 

deze boorlocatie zijn in het veld geen herkenningspunten aanwezig 

die de voormalige kanaalligging aangeven. Boring 2 werd precies op 

de kanaallijn uitgevoerd.  

Van de boringen 1, 5 en 6 lijken de bodemprofielen sterk op elkaar. Van 

0.0 m - 0.40 m -mv een stug, grijs kleidek met daaronder tot 1.50 m -mv 

een bruin veenpakket. Vanaf 1.50 m -mv begint het dekzand.  

De boorprofielen 2, 3 en 4 hebben eveneens een 0.45 m - 0.50 m dik 

kleidek. De veenlaag is echter dikker en gaat door tot gemiddeld 1.90 

m -mv. Daaronder bevindt zich het dekzand. Het veen dat bij al deze 

boringen werd aangetroffen heeft een zeer slappe, amorfe structuur. 

Het grondwater bevindt zich op deze locatie op een diepte van 0.50 m 

-mv. De boorprofielen van boorlocatie 111 zijn weergegeven in bijlage 

VII.  

 

4.3.4 Boorlocatie IV (nabij de Zeedijk) 

 

Op deze locatie, in de directe nabijheid van de Rassenbeeksluis aan 

de Zeedijk, werd slechts één boring exact op de kanaallijn verricht 

(zie bijlage VI).  

Ook bij deze boring werd vanaf maaiveld tot 0.50 m -mv een homogeen, grijs 

kleidek aangetroffen. Daaronder bevindt zich tot 2.50 m -mv een slap, 

bruin veenpakket. Het dekzand werd op 2.50 m -mv aangetroffen. Het profiel 

van deze boring is weergegeven in bijlage VII.  

 



5. CONCLUSIES VELDWERK 

 

5.1 Conclusies per boorlocatie 

 

5.1.1 Boorlocatie I (nabij Oude Bunschoterweg) 

 

De veldwerkresultaten geven aan dat op de plaats van boring 1 het kanaal 

heeft gelegen. Van het oorspronkelijk veel dikkere pakket waarmee het 

kanaal destijds werd gedempt is nu nog een 0.65 m dikke laag over. In de 

periode vanaf het moment dat het kanaal werd gedempt is door de sterke 

verlaging van de grondwaterstand de grond gaan inklinken. Tevens is door 

de verlaging van de grondwaterstand een krimp- en oxydatieproces op gang 

gekomen waardoor de dikte van het veenpakket enorm is afgenomen. Tenslotte 

is door de in de jaren steeds dikker wordende kleiafzetting de grond gaan 

zetten waardoor eveneens de dikte van het veenpakket is afgenomen. 

Uitgaande van een oorspronkelijk 2 m diep kanaal bedraagt de totale 

zakking van de grond onder invloed van genoemde factoren ongeveer 1.35 

m. In figuur 2 is dit nog eens schematisch weergegeven.  

Figuur 2 : De maaivelddaling door klink, rijping, oxydatie en zetting.  

 
 

 

 



Dat de oude kanaalbedding lager ligt dan de directe omgeving is ontstaan 

door de sterkere zakking van het dempmateriaal in vergelijking met de 

naast liggende, oorspronkelijke grond. In de laagte is ook meer klei 

afgezet. 

 

5.1.2 Boorlocatie II (tussen Oude Bunschoterweg en Nekkeveld)  

 

De boringen 1,2 en 3 werden in de nabijheid van de sloot geplaatst die 

op één lijn ligt met het nog open liggende stuk kanaal bij de boerderij 

"De Rijn". Deze boringen liggen in een duidelijk zichtbare laagte (± 0.20 

m) ten opzichte van de directe omgeving. Verwacht werd dat de boringen 

1, 2 en 3 in het gedempte kanaal lagen. Boring 4, de referentieboring, 

zou dan een afwijkend profiel hebben in vergelijking met de andere 

boringen. Uit de boringresultaten (zie bijlage VII) wordt dit 

verwachtingspatroon gedeeltelijk bevestigd. Bij de boringen 2 en 3 is 

duidelijk een geroerde laag waargenomen die uit een kleiig, zandig 

veenpakket bestaat. Deze ongeveer 0.60 m dikke laag ontbreekt bij de 

boringen 1 en 4 en is het restant van het oorspronkelijk veel dikkere 

pakket waarmee het kanaal is gedempt. De totale zakking van de grond is 

ongeveer 1.30 m.  

Bij boring 1 werd eenzelfde profiel verwacht als bij de boringen 2 en 

3. Boring 1 komt echter vrijwel overeen met de referentieboring 4 en ligt 

dus niet in de kanaalbedding. De ongeveer 70 m lange sloot waarbij de 

boringen zijn uitgevoerd is een restant van het kanaal.  

5.1.3 Boorlocatie III (nabij de Wielbeek) 

Op deze locatie werden zes boringen uitgevoerd (zie bijlage V). In 

tegenstelling tot de boorlocaties I en II werd bij deze locatie bij geen 

van de boringen een geroerde laag geconstateerd. Ook lag het maaiveld 

op de meest waarschijnlijke plaats van de kanaalbedding niet lager dan 

de omgeving.  

Bij de boringen 2, 3 en 4 begint het dekzand op 1.90 m á 2.00 m -mv. Bij 

de boringen 1 en 5 en de referentieboring 6, werd het dekzand op een diepte 

van 1.50 m -mv aangetroffen. De laagte in het dekzand geeft het kanaal 

aan.  

In vergelijking met de boorlocaties I en II is op deze locatie de veenlaag 

veel minder gezakt. Wanneer we ook hier uitgaan van een 2 m diep kanaal 

dan is de grond ongeveer 0.50 m gezakt. De oorzaak van deze geringe 

maaivelddaling in vergelijking met de voorgaande locaties is de hoge 

grondwaterstand die ter plaatse aanwezig is. In dit gedeelte van de polder 

(natuurreservaat in eigendom van Staatsbosbeheer) is de hydrologische 

situatie in de afgelopen eeuwen nauwelijks veranderd. Ten behoeve van de 

bescherming van de natuurwaarden van het gebied wordt kunstmatig een hoge 

grondwaterstand aangehouden.  

 



Tijdens de veldwerkzaamheden bevond het grondwater zich op 0.50 m -mv. 

In de winter zal de grondwaterstand zich op maaiveldniveau bevinden. De 

zakking die hier nog heeft plaatsgevonden zal voornamelijk ontstaan zijn 

door de zetting van de grond onder invloed van het kleipakket van 0.50 

m dikte.  

Waarschijnlijk was in de periode dat het kanaal werd gegraven geen 

kleidek aanwezig of is dit elders gebruikt gezien het feit dat het 

dempmateriaal geen klei bevat.  

De breedte van het kanaal is op deze locatie vrij nauwkeurig 

bepaald. De boringen 2 en 4 liggen 5 m uit elkaar. Een kanaal breedte 

van 7 - 8 m is dus mogelijk.  

 

5.1.4 Boorlocatie IV (nabij de Zeedijk) 

 

Op deze locatie werd bij de enige uitgevoerde boring nummer 1, tot 

2.50 m -mv een slappe veenlaag aangetroffen (zie bijlage VII). Van 

te voren werd al rekening gehouden met het feit dat de veenlaag 

op deze laag gelegen plaats in de directe nabijheid van de 

moerassige 'wielen' langs de dijk, te dik zou zijn om de 

kanaalligging te herkennen aan een 'geul' in het dekzand (de 

methode die werd gebruikt bij de boorlocatie III). De resultaten 

van deze boor locatie hebben we dus niet kunnen gebruiken voor de 

reconstructie van de kanaalligging. Op basis van deze 

boringresultaten kan niet uitgesloten worden dat het kanaal hier 

niet zou hebben gelegen. Alleen de herkenning van het dempmateriaal 

aan de hand van het bodemprofiel is gezien de slappe structuur en 

de dikte van het veen in dit gedeelte van de polder niet mogelijk.  

 

5.2 Conclusies totale veldwerk 

 

Op basis van de resultaten van het veldwerk kan geconcludeerd 

worden dat het kanaal "De Oude Rijn" vanaf boerderij "De Rijn" aan 

de Korte Holk tot aan boorlocatie III voorbij de Wielbeek (zie 

bijlage IX) in een rechte lijn is gegraven. Bij de boorlocaties 

I en II werd een duidelijk geroerde laag in de bodem aangetroffen 

die het dempmateriaal aangeeft. Bij boorlocatie III is het kanaal 

in de bodem herkenbaar door de aanwezigheid van een ongeveer 0.40 

m diepe geul in het dekzand.  

Op basis van de boringresultaten van boorlocatie III is de breedte van 

het kanaal op ongeveer 7 á 8 m vastgesteld. Dit komt vrijwel overeen met 

de resultaten van het onderzoek dat aan de Fliersteeg is uitgevoerd (1).  

In het onderzoek dat aan de Fliersteeg is uitgevoerd (1) is aan de hand 

van de huidige bodemopbouw de diepte van het kanaal vastgesteld op 

ongeveer 2 m. Op die plaats is dat mogelijk omdat het kanaal daar nog open 

ligt. Op het al gedempte traject van het kanaal is het vaststellen van 

de kanaaldiepte lastig doordat door verschillende invloeden de grond is 

gaan zakken (zie paragraaf 5.1.1). Deze zakking van de grond is op 

boorlocatie III door de daar aanwezige hoge grondwaterstand naar alle  

 



waarschijnlijkheid gering geweest. De zakking die daar heeft opgetreden 

is voornamelijk ontstaan door zetting van de grond onder invloed van het 

afgezette kleidek. Dat het kanaal op het traject tussen het Nekkeveld en 

de Zeedijk niet aan het maaiveld in de vorm van een geul zichtbaar is komt 

doordat op dit traject het grondwater gedurende het gehele jaar vlak onder 

of aan het maaiveld staat. Hierdoor is het dempmateriaal van het kanaal 

niet meer ingeklonken dan het omringende land.  

Met behulp van de zakkingformule van Terzaghi (3) hebben we een berekening 

uitgevoerd die een schatting geeft van de maximale zakking van de grond 

op boorlocatie III (zie bijlage VIII voor de berekeningswijze). We zijn 

bij deze berekening uitgegaan van een samendrukbare laag met een dikte 

van 2 m (diepte kanaal) en het huidige zomerpolderpeil (0.50 m -mv). Uit 

de berekening komt, onder invloed van zetting en (in mindere mate) 

inklinking van de grond, een zakking van 0.43 m naar voren. Wanneer we 

deze dikte optellen bij de huidige dikte van het dempmateriaal (l.50 m) 

dan zou de oorspronkelijke dikte van het dempmateriaal 1.93 m zijn 

geweest. Dit komt overeen met de diepte van het kanaal zoals die bij de 

Fliersteeg is vastgesteld.  



6. RECONSTRUCTIE VAN HET KANAAL "DE OUDE RIJN" EN AANBEVELINGEN VOOR 

VERVOLGONDERZOEK  

 

6.1 Reconstructie van het kanaal “De Oude Rijn” 

 

Op basis van de tijdens dit onderzoek verzamelde onderzoeksgegevens 

hebben we de ligging van het kanaal "De Oude Rijn" in de polder Arkemheen 

kunnen reconstrueren tussen de spoorlijn Nijkerk-Amersfoort en 

boorlocatie III. Gezien de afstand tussen de Zeedijk en boorlocatie III 

is het vrijwel zeker dat het kanaal ook over dit traject in een rechte 

lijn heeft gelegen. In bijlage IX is de totale reconstructie weergegeven.  

Uit het onderzoek komt naar voren dat het kanaal in grote lijnen vanaf 

de Hoekersteeg tot aan het Nekkeveld in het huidige landschap nog 

zichtbaar is. Op het traject tussen de Hoekersteeg en boerderij "De Rijn" 

aan de Korte Holk zijn de overblijfselen van het kanaal in het landschap 

(nog) duidelijk zichtbaar aan de hand van de aanwezige houtsingels en 

perceelsscheidingen. Op het traject tussen boerderij "De Rijn" en het 

Nekkeveld is met name in de winterperiode (kort gras) het kanaal 

zichtbaar in de vorm van een verlaging (verzakking) van het maaiveld. 

Vooral kijkend vanaf de Oude Bunschoterweg richting de Zeedijk is deze 

geul duidelijk te zien. Op één plaats (de sloot nabij boorlocatie II) 

ligt deze geul open.  

Het kanaal is dus, wanneer we de lijn tussen boorlocatie III en de Zeedijk 

doortrekken, zijn loop in de huidige polder begonnen bij de voormalige 

rassenbeeksluis aan de Zeedijk. Gezien het feit dat de Zeedijk ten tijde 

van het graven van het kanaal verder zee-inwaarts lag, zal de monding van 

het kanaal ergens in het huidige Randmeer hebben gelegen. Kasteel 

Hulkestein werd bij baggerwerkzaamheden in het Randmeer in 1989 ongeveer 

voor de monding van de Wielbeeksluis gevonden en lag dus niet vlak bij 

de monding van het kanaal maar ongeveer 1 km oostelijker.  

6.2 Aanbevelingen voor vervolgonderzoek 

Op basis van de resultaten van dit onderzoek is de ligging van het kanaal 

"De Oude Rijn" niet geheel gereconstrueerd. Tot hoever het kanaal vanaf 

de spoorlijn Nijkerk-Amersfoort in zuidoostelijke richting (richting 

Nijkerkerveen) is gegraven blijft onduidelijk.  

Van Dooren (1) geeft in zijn boek aan dat bij veldonderzoek op het traject 

tussen de Fliersteeg en de spoorlijn Nijkerk-Amersfoort de kanaalligging 

kon worden achterhaald, maar na de spoorlijn raakte men het spoor kwijt. 

De reconstructie van de ligging van het kanaal zuid-oostelijk van de 

spoorlijn wordt bemoeilijkt doordat in de vorige eeuw op het grootste 

gedeelte van het traject tussen de spoorlijn en de beek de Laak het veen 

is afgegraven (turfwinning) en het landschap in stroken is verkaveld. De 

bodemopbouw is hierdoor dermate verstoord dat de ligging van het kanaal 

lastig te achterhalen is. In het landschap  

 



wijst op dit traject niets meer op de aanwezigheid van een 

voormalig kanaal.  

Wanneer we de tekst van de geschiedschrijver Van Sligtenhorst (1) 

letterlijk nemen wat betreft de vorderingen die zijn gemaakt bij de aanleg 

van het kanaal dan zou het kanaal tot aan de grens van het 'ambt Nijkerk', 

toen en ook nu nog de Laak, zijn gegraven. Gezien de ingrijpende 

verstoringen die in de bodem zijn aangebracht na de vervening van het 

'Nijkerkerveen' zijn de kansen om het kanaal in de bodem te herkennen het 

grootst onder oude wegen (van voor de vervening) in het gebied. Een 

historisch onderzoek naar de ligging van zulke wegen en een daarop volgend 

veldonderzoek zou duidelijkheid kunnen geven over de ligging van het 

laatste stukje "Oude Rijn".  
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