
1 

 

 

 

 

 

Veenputten op de 
Appelse heide 

 
 Een historisch-geografische 

studie 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

P.C. Bijvank 
Nijkerk 
2008 



2 

 

 

 

Veenputten op de 
Appelse heide 

 
Een historisch-geografische 

studie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.C. Bijvank 
Nijkerk 
2008 



3 

 

 

 

Inhoud 
 
 
1. Inleiding          4 
 

2. Ontstaansgeschiedenis van het gebied     6 
2.1 Geologie van het gebied        6 
2.2 Cultuurhistorische invloeden       7 
 

3. Onderzoeksaanpak en beschrijving van de resultaten   9 
3.1 Onderzoeksaanpak        9 
3.2 Vooronderzoek         9 
3.2.1 Landschapsbeschrijving, vegetatie en vorm en afmeting van de kuilen 9 
3.2.2 (Geo)hydrologie van het gebied      11 
3.2.3 Geomorfologie en bodemopbouw      11 
3.2.4 Cultuurhistorische informatie       12 
3.3 Onderzoekshypothese op basis van vooronderzoek     17 
3.4 Veldonderzoek         19 
3.4.1 Onderzoeksmethode        19 
3.4.2 Beschrijving referentiegebieden      20 
3.4.3 Uitgevoerde boringen        21 
3.4.4 Beschrijving bodemopbouw       21 
 

4. Conclusies en aanbevelingen voor vervolgonderzoek   23 
 

5. Tot slot          24 
 
 

Bijlage 1: Ligging boringen 
Bijlage 2: Boorprofielen 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

1. Inleiding 
 

In het noordelijk deel van de Gelderse Vallei komen tussen de plaatsen Nijkerk, 

Putten en Voorthuizen enkele heideveldjes voor. Het merendeel van deze 

heidegronden ligt binnen de gemeente Putten (Kruishaarsche heide en een groot deel 

van de Appelsche heide). Ten zuiden van de Nieuwe Voorthuizerweg ligt op het 

grondgebied van de gemeente Nijkerk op een deel van de Appelsche heide een 

vochtig heide gebied van ongeveer 0.15 ha. (zie figuur 1). 

 

 
Figuur 1: ligging van de onderzoekslocatie 

 

Het grootse deel van dit heidegebied ligt tussen twee dekzandruggen. Het gebied staat 

in de winter grotendeels onder water. In deze dekzandvallei liggen diverse kuilen in 

elkaars directe nabijheid. In de winter zijn ze gevuld met water en is ook het 

omringende gebied zeer nat. De kuilen zijn zeer gevarieerd van vorm maar zijn 

gemiddeld 3 meter lang en 2 meter breed en ongeveer 0.5 meter diep.  

Het voorkomen van deze kuilen is uniek voor de heidegebieden in deze regio. Lokaal 

komen wel vennen voor maar nergens liggen zulke gaten met een naar verhouding 

zo’n geringe omvang. Dit vormde de aanleiding om een onderzoek in te stellen naar 

het ontstaan van deze putten op de heide. 

 

Doelstelling van het onderzoek: 

Het is duidelijk hoe de gaten op de Appelsche heide zijn ontstaan 

en in welke periode 

 

In hoofdstuk 2 wordt nader ingegaan op de algemene ontstaansgeschiedenis van het 

gebied. Hoofdstuk 3 beschrijft de onderzoeksaanpak en de onderzoeksresultaten. In 

hoofdstuk 4 worden de conclusies beschreven en de aanbevelingen gedaan voor 

vervolgonderzoek. 
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Figuur 2: Foto van één van de gaten op de Appelsche heide in de winter van 2005. 

 

 

 
Figuur 3: Veenput in de zomer van 2008 
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2. Ontstaansgeschiedenis van het gebied 
 

Het onderzoeksgebied ligt in het noorden van de Gelderse Vallei. Deze vallei ligt 

tussen de stuwwallen van de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug en strekt zich uit van 

Wageningen-Rhenen in het zuiden tot het gebied rondom Nijkerk in het noorden. Het 

woord ‘vallei’ doet meer vermoeden dan het in werkelijkheid is. Toch is de vallei 

zichtbaar wanneer je op de dijk langs het Randmeer bij Nijkerk in zuidelijke richting 

kijkt. Bij helder weer zijn dan de stuwwallen van de Veluwe en de Utrechtse 

Heuvelrug zichtbaar en ligt de ‘vallei’ daartussenin. 

 

2.1 Geologie van het gebied 

De stuwwallen van de Veluwe en de Heuvelrug en de Gelderse Vallei zijn tijdens de 

één na laatste ijstijd, het Saalien, ontstaan.
1
 Als gevolg van het stuwende landijs 

werden zandlagen opgestuwd en dalen uitgesleten. De bodem van de Gelderse Vallei 

lag toen meters dieper dan tegenwoordig. Het landijs liet een grondmorene achter 

(keileem). Deze lemige laag bevat veel stenen en is enkele meters dik. In de Gelderse 

Vallei vormt hij een afsluitende laag voor het grondwater. Na het Saalien werd het 

warmer en werden in de Gelderse Vallei onder invloed van zeewater zand- en 

kleilagen afgezet (Eemien). Dit ging door tot ca. 70.000 jaar geleden toen de 

Weichsel-ijstijd begon. Tijdens deze laatste ijstijd bereikte het landijs Nederland niet 

maar daalde de temperatuur wel zo ver dat de bodem permanent was bevroren. In 

deze periode zijn in de Gelderse Vallei onder invloed van de wind zandlagen afgezet. 

Deze dekzanden kregen zo’n 15.000 jaar geleden meer reliëf toen het klimaat weer 

warmer en vochtiger werd. De wind kon in die periode het zand slechts over korte 

afstanden vervoeren. Onder invloed van deze zuidwesten winden zijn de huidige 

dekzandwelvingen in de Gelderse Vallei ontstaan. De meeste dekzandwallen liggen 

van het noordwesten naar het zuidoosten als gevolg van de zuidwestelijke wind, maar 

het dekzandreliëf heeft in het noordelijk deel van de Gelderse Vallei een grillig 

karakter. 

 

De geologische periode waarin we nu leven, het Holoceen, begon 10.000 jaar geleden. 

Het klimaat werd warmer en vochtiger en na de ijstijd raakten het landschap weer 

begroeid. In het Holoceen is overal in Nederland op grote schaal veen ontstaan. Ook 

in de Gelderse Vallei ontstonden enorme veengebieden die het landschap omvormde 

tot een groot moeras met slechts hier en daar zandopduikingen (dekzandwelvingen of 

uitlopers van de stuwwallen). In het noorden van de Gelderse Vallei lag de kustlijn 

veel verder naar het noorden. Het IJsselmeer, zoals we het nu kennen, bestond nog 

niet maar was een complex van veenmoskoepels en meertjes (Flevocomplex). Deze 

veenpakketten vormde één geheel met de veenpakketten in de Gelderse Vallei. Door 

de slechte ontwatering van het gebied en de relatief late ontginning groeide het veen 

tot in de Middeleeuwen door. Ook in de dekzandgebieden die enkele meters boven de 

zeespiegel lagen groeide (hoog)veen tot meters dikke pakketten die het huidige 

zandlandschap totaal overdekte. 

 

 

 

                                                 
1
 Mörzer, Bruijns en R.J. Benthem (1979). 
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2.2 Cultuurhistorische invloeden 

In het noorden van de Gelderse Vallei worden op diverse plaatsen bewoningsresten 

gevonden uit de prehistorie. Het gaat dan veelal om tijdelijke, kleine 

bewoningscentra. Door het moerassige karakter van de Gelderse Vallei is pas in de 

11
e
-eeuw, en vooral in de 14

e
-eeuw, de occupatie goed op gang gekomen.

2
 De eerste 

boeren in het gebied vestigden zich op de meest hoge plaatsen (dekzandruggen). De 

lager gelegen gebieden werden onder druk van de bevolkingstoename ook steeds 

meer ontgonnen. Door ontwatering van het gebied verdween het veenlandschap 

grotendeels door verdroging en daalde het maaiveldniveau sterk. Daarnaast werd ook 

veen gestoken voor brandstofwinning, maar dit is in de streken oostelijk van Nijkerk 

(zeker ter plaatse van de huidige dekzandgebieden op Kruishaar en het Appelerveld) 

slechts op relatief kleine schaal gebeurd. 

 

De woeste gronden werden in de Middeleeuwen gebruikt als weidegronden voor 

koeien, schapen en varkens. Daarnaast werden de heideplaggen als stro gebruikt in de 

zogenaamde potstallen. Door dit begrazen en plaggen ontstond op grote schaal het 

heidelandschap. Dit was overigens geen egaal heideveld maar bestond uit heide, gras 

en natte vennen die gebruikt werden als wasplaatsen voor bijvoorbeeld schapen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuur 4: Appelsche heide 

 

Een belangrijke periode voor de ontstaansgeschiedenis van het onderzoeksgebied zijn 

de late Middeleeuwen (circa 1300 tot 1450 na Chr.) In deze periode ontstonden bij 

Nijkerk, maar ook elders in de vallei en de rest van Nederland de zogenaamde 

Maalschappen.
3
 De grondeigenaren (de ‘Landsheer’, de hertog van Gelre of de 

kloosters in Elten en Paderborn) gaven in de loop van de 14
e
 eeuw woeste grond in 

tijns uit aan voornamelijk plaatselijke boeren die binnen het Maalschap 

samenwerkten. Een belangrijke reden voor deze samenwerking was het feit dat in de 

loop van de 14
e
-eeuw de oppervlakte aan woeste grond sterk terugliep. Door zich te 

                                                 
2
 Wartena (1975). 

3
 Van Dooren (1986). 
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verenigen waren de boeren in staat nieuwkomers (keuters) te weren. Een boer had in 

die tijd deze woeste gronden hard nodig als plaggengrond. De plaggen werden 

gemengd met mest (in de potstal of op het erf) en diende als mest voor het akkerland. 

De woeste gronden werden daarnaast gebruikt als weidegrond maar ook voor de 

winning van hout, ‘brandzodden’  (als brandstof), modder (als metselspecie) en turf. 

De maalschapsgronden waren zogenaamde ‘gemene gronden’ hetgeen wil zeggen dat 

ze in gemeenschappelijk gebruik waren. Het lidmaatschap was gekoppeld aan een 

beperkt aantal boerderijen (dus niet aan personen!). De gebruikers van deze 

boerderijen, de zogenaamde geërfden, waren in het bezit van de bij de boerderij 

horende rechten of waardelen. Wanneer je een boerderij van de maalschap verliet was 

je ook je rechten kwijt. Op deze manier kwamen er nagenoeg geen nieuwe gebruikers 

bij. Het vestigen van nieuwe boerderijen werd ook streng gereguleerd en gebeurde op 

zeer beperkte schaal.
4
 

 

Bij Nijkerk lagen twee maalschappen, het ‘Helderveld’ en het ‘Appelerveld’. Maar 

ook in de gemeente Barneveld en Putten lagen maalschapsgronden als het 

‘Voorthuizerveld’
5
 en ‘Huinerveld’. Het onderzoeksgebied is een restant van het 

Appelerveld en lag tegen het Voorthuizerveld en Hellerveld aan. 

 

 
Figuur 5: op de topografische kaart van 1847 zijn de maalschapsgronden nog als een aaneengesloten 

gebied te herkennen (Kruishaarse heide behoorde tot het Hellerveld en het zuidelijk deel van de 

Appelsche heide tot het Appelerveld). Het onderzoeksgebied is aangegeven met een cirkel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 Vervloet (1986). 

5
 Nairac (1878). 
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3. Onderzoeksaanpak en beschrijving van de resultaten 
 

3.1 Onderzoeksaanpak 

Bij het onderzoek naar het ontstaan van de kuilen op de Appelsche heide is een 

vooronderzoek uitgevoerd waarbij diverse bronnen zijn geraadpleegd. Op basis van 

dit vooronderzoek is een onderzoekshypothese opgesteld die vervolgens door middel 

van een bodemonderzoek is getoetst. Tijdens het vooronderzoek is de locatie diverse 

malen bezocht en zijn in het veld ook enkele metingen verricht naar de vorm en 

omvang van de kuilen om een hypothese op te kunnen stellen. Tijdens het veldwerk is 

de plaatselijke bodemopbouw beschreven en is deze vergeleken met vergelijkbare 

gebieden in de directe omgeving. 

 

3.2 Vooronderzoek 

3.2.1 Landschapsbeschrijving, vegetatie en vorm en afmeting van de kuilen 

Het onderzoeksgebied betreft een dekzandvallei met een langwerpige vorm welke van 

het zuidwesten naar het noordoosten is gericht. De kuilen komen alleen in dit dal voor 

(oostelijk van het onderzoeksgebied liggen er ook nog enkele maar de kern van het 

gebied ligt tussen genoemde dekzandruggen) tot vlak onder de voet van de 

dekzandrug. Het hoogteverschil met de omringende wallen is (geschat) ruim 1 meter 

tot maximaal 2 meter. De verspreiding van de kuilen over het gebied vormt geen 

patroon. Ze komen verspreid voor en zijn verschillend van vorm en omvang. De 

kuilen liggen in elkaars directe nabijheid (enkele decimeters tot meters uit elkaar). 

Veelal liggen complexen van meerdere kuilen in een grotere laagte (deze grotere 

depressies liggen gemiddeld 2 decimeters lager dan de omgeving). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuur 6: foto-impressie van enkele kuilen 

 

De kuilen zelf zijn gemiddeld 3 meter lang, 2 meter breed en gemiddeld 0,5 meter 

diep. De kuilen zijn langs de randen begroeid met pollen van het Pijpestrootje 

(Molínia caerúlea) waardoor ze veel dieper lijken (het verschil in hoogte tussen de 

bovenkant van de graspollen en de bodem van de kuilen is soms wel een meter). De 

bodem is veelal komvormig en bevat slechts een geringe hoeveelheid (organisch) slib. 
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In 2007 is het gebied in het kader van de natuurontwikkeling Appelse heide 

gedeeltelijk ontgraven. Grote delen van de vallei zijn geplagd en de oorspronkelijke 

uitspoelingslaag (E-horizont) is afgevoerd. Hierdoor zijn een groot aantal kuilen 

aangetast (ca. 60%) en zijn de oorspronkelijke vormen niet meer goed te achterhalen. 

Veelal zijn ze achtergebleven als ondiepe kommen. Een gering aantal van de putten 

zijn onaangetast gebleven en zijn nog geheel begroeid met Pijpestrootje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuur 7: Half geplagde veenkuil waarop goed is te zien dat de pollen Pijpestrootje de kuil dieper doen 

lijken. Rechts een pol Pijpestrootje van dichtbij waarop de hoogte van de pol goed zichtbaar is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuur 8: Geheel geplagde veenkuil. De nieuwe situatie geeft goed weer hoe het zandprofiel van de 

kuil er na verwijdering van de vegetatie uit ziet.  

 

In de vallei komt massaal het Pijpestrootje (Molínia caerúlea) voor. De pollen van 

deze plant zijn plaatselijk tot 0,5 meter hoog (blijven zodoende boven de 

grondwaterspiegel in de winter, zie ook figuur 7). In de kuilen groeit Veenmos 

(Sphagnum) dat in de zomer sterk verdroogt. De heidevegetatie bestaat voornamelijk 

uit Dopheide (Eríca tétralix). In het noordoostelijk deel staan in de vallei veel Grove 

dennen (Pínus sylvéstris) en is het heideveld minder open. De omringende 

dekzandwallen zijn dicht begroeid met afwisselend naald- en loofhout. Na de 

grondwerkzaamheden in 2006 ligt de bodem op de geplagde stukken grotendeels 

braak en komt op grote schaal de Platte bies (Blysmus compressus) en Ronde 

zonnedauw (Drosera rotundifolia) voor.  
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3.2.2 (Geo)hydrologie van het gebied 

Deze vochtige heidevelden in de Gelderse Vallei worden hoofdzakelijk gevoed door 

grondwater. Over het algemeen zijn het inzijgingsgebieden met plaatselijke 

kwelstromen. In de winter staat het grondwater tot aan het maaiveld in het dal. 

Verschillende kuilen zijn dan met elkaar verbonden tot een groter ven (zie rechter foto 

figuur 6). In de zomer staat het grondwaterniveau dieper dan 1 meter min maaiveld. 

De kuilen staan dan geheel droog. Naar de (geo)hydrologie van het gebied is tijdens 

dit onderzoek geen specifiek onderzoek verricht. 

 

3.2.3 Geomorfologie en Bodemopbouw 

Geomorfologie 

Op de geomorfologische kaart van Nederland
6
 ligt het gebied tussen twee 

dekzandruggen (3K14) die al dan niet zijn opgehoogd met plaggen (bouwlanddek). 

Het gebied tussen de dekzandruggen is onderdeel van een grotere vlakte van 

verspoelde dekzanden. Deze zanden zijn verspoeld door lokaal sneeuwsmeltwater en 

bodemijs (laat-pleistoceen). In dit dal zijn op de kaart een aantal laagten weergegeven 

(3N4). Dit zijn zgn. ‘laagten zonder randwal (incl. uitblazingsbekkens), moerassig’.  

Onder invloed van de wind zijn bekkens ontstaan (begin holoceen – eind pleistoceen) 

in het dekzand die nu moerassig blijven. Dezelfde laagten komen voor in het gebied 

noordelijk van het onderzoeksgebied rond het Moordgat en Lijmgat (zie figuur 9). De 

abrupte depressies zoals nu voorkomen in het onderzoeksgebied zijn niet te verklaren 

op basis van de natuurlijke landschapsvorming. De van nature aanwezige 

uitblazingsbekkens hebben een veel geleidelijker overgang van laag naar hoog en zijn 

veel groter dan de putten die we nu aantreffen. In het landschap zijn grotere 

depressies aanwezig waarbinnen meerdere putten liggen. Deze grote depressies zijn 

de oorspronkelijke, natuurlijke bekkens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figuur 9: Links een detail van de geomorfologische kaart. De vier paars gekleurde depressies in het 

centrum zijn de moerassige uitblazingsbekkens van de locatie. De depressies bovenin het kaartje is het 

gebied rond het Lijm- en Moordgat. Op de foto rechts is een depressie (waar vaak meerdere kuilen in 

liggen) zichtbaar. De dennen op de achtergrond staan op de dekzandrug. 

 

                                                 
6
 Stichting voor Bodemkartering/Rijks Geologische Dienst (1982).  
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Bodemkunde 

De bodem van het onderzoeksgebied is volgens de Bodemkaart van Nederland een 

vlakvaaggrond (Zn21).
7
 Deze kalkloze zandgrond heeft nauwelijks tot geen humeuze 

bovengrond. In het profiel zijn nauwelijks tot geen bodemvormende processen 

zichtbaar. Het is een uitgestoven laagte in het stuifzand. Dit in tegenstelling tot de 

omgeving van het gebied (bijvoorbeeld de grootste delen van de Appelse heide) waar 

vrijwel uitsluitend veldpodzolgronden liggen. Blijkbaar is het onderzoeksgebied een 

jongere zandopstuiving waarbij in de uitblaasbekkens laagten zijn ontstaan die 

moerassig zijn. Op de bodemkaart (zie figuur 10) wordt nergens rond deze laagten 

(ook niet rond het Moordgat of Lijmgat) nog ‘veengronden’ aangetroffen. Dit 

betekent niet dat er helemaal geen veen meer voorkomt maar dat deze veen- of 

moerige laag dunner is dan 0.40 m.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 10: Detail bodemkaart. De onderzoekslocatie is aangegeven met de rode cirkel. 

3.2.4 Cultuurhistorische informatie 

Onderzoek naar veldnamen in het gebied 

Op en rond de tegenwoordige Appelsche en Kruishaarsche heide komen veel 

veldnamen voor. Het betreffen dan vooral gebiedsnamen, boerderijnamen en weg- of 

straatnamen. De veldnamen zijn geïnventariseerd met behulp van de Topografische 

kaart van Nederland van 1847, 1906 en 1987 en een veldinspectie. In onderstaande 

tabel zijn de resultaten weergegeven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7
 Stichting voor Bodemkartering (1997). 
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Veldnaam Plaats van voorkomen Betekenis veldnaam
8
 

Appelerbroek Gebied noordelijk van 

Appel en Voorthuizen 

‘Appel’= naam buurtschap  

‘broek’= moeras of laaggelegen land dat 

regelmatig onderloopt 

Grijze veen Gebied oostelijk van 

Voorthuizen 

‘Grijze’= grauwe kleur 

‘Veen’= veen 

Huinerbroek Gebied zuidwestelijk van 

Putten 

‘Huiner’= hun(e)= veenkleurig, bruin 

‘broek’= moeras of laaggelegen land dat 

regelmatig onderloopt  

Huinen Buurtschap ten zuiden 

van Putten 

‘Huinen’= hun(e) = veenkleurig, bruin 

’t Woud Buurtschap oostelijk van 

Voorthuizen 

’t Woud’= vochtig bos bestaande uit elzen 

en berken 

Kruishaarsche heide Gebied oostelijk van 

Nijkerk 

‘Kruis’= grens 

‘haar’= hooggelegen stuk hei 

Moordgat Ven op de Appelsche 

heide 

‘Moord’= ‘moer’= moerige, venige grond 

Groot/Klein 

Veenhuizen 

Boerderijen noordelijk 

van Voorthuizen 

‘Veenhuizen’= huis in het veen 

’t Goor Boerderij in de 

buurtschap Gerven 

‘Goor’= moerasachtig, laaggelegen land. 

’t Karregoor Woning ten westen van 

Voorthuizen 

‘Goor’= moerasachtig, laaggelegen land. 

‘Groot Overhorst’ Boerderij ten westen van 

Voorthuizen 

‘horst’= begroeide bodemverheffing in een 

moerasgebied 

‘Dusschoten’ Boerderij op de oostelijke 

dekzandrug van het 

onderzoeksgebied 

‘-schoten’ = germaanse skauta, ‘beboste 

hoek grond uitspringend in moerassig 

terrein’ 

‘Wierschoten’ Boerderij noord-westelijk 

van de locatie 

‘Wier-, wijer-‘ = poel, plas, drinkplaats 

voor het vee. 

‘-schoten’ = germaanse skauta, ‘beboste 

hoek grond uitspringend in moerassig 

terrein’ 
Tabel 1: veldnamen in het onderzoeksgebied 

 

Uit het onderzoek valt op dat er in en rondom het onderzoeksgebied veel veldnamen 

voorkomen die naar de landschappelijke omstandigheden van het verleden verwijzen. 

Uit het overzicht blijkt dat de meeste veldnamen verwijzen naar vochtige gebieden en 

veengebieden of verhogingen in vochtige gebieden. 

Historische kaart informatie 

De kaart van de Veluwe (De Man, 1807), de kadastrale kaart (minuutplans) van 1832 

en  de Topografische kaart van Nederland van de jaren 1847 en 1904 en zijn gebruikt 

voor het achterhalen van geografische informatie van het onderzoeksgebied. Wat als 

eerste opvalt bij de bestudering van de kaart van 1807 (zie figuur 11) en 1847 is de 

openheid van het gebied (zie ook figuur 5). Op de kaart van 1807 is zichtbaar dat de 

boerderij Dusschoten zijn huidige ontginningen al heeft uitgevoerd (zie figuur 11). De 

                                                 
8
 Hagoort (1984, 2006), Schönfeld (1980). 
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Kruishaarsche en Appelsche heide vormde één geheel met het Huinerveld en de 

Garderbroekse heide tot aan het  

Kootwijkerzand. Op de kaart van 1904 nemen voorzichtig de ontginningen aan de 

randen toe en zien we de eerste (zand)wegen op de Kruishaarsche heide. 

 

Op de kaart van 1906 is het onderzoeksgebied aangegeven als een vochtig gebied 

(volgens de legenda: ‘moeras en drassige plekken’). In de directe nabijheid ligt de 

boerderij Dusschoten.  

 

 
Figuur 11: Detail van de kaart van De Man (1807) met het onderzoeksgebied en de boerderijen 

‘Dusschoten’ en ‘Lankeren’. 

 

Direct rondom de boerderij liggen de landbouwpercelen. Noordoostelijk van de 

boerderij staat op de kaarten van 1847 en 1904 een schaapskooi aangegeven. Het is 

niet duidelijk of deze bij de boerderij hoort. Zuidelijk van de boerderij Dusschoten 

zijn op beide historische kaarten (zie figuur 5) vennen zichtbaar. Deze zijn inmiddels 

verdwenen nadat de heide (in het begin van de twintigste eeuw) is ontgonnen en is 

veranderd in landbouwgebied.
9
 

 

Nog meer in zuidwestelijke richting ligt de boerderij Lankeren. Zowel de boerderij 

Dusschoten als Lankeren lagen hier al in het midden van de veertiende eeuw. Beide 

boerderijen waren in bezit van de hertog van Gelre en komen voor in de tijnsboeken 

van die tijd.
10

 De vennen noordelijk van het gebied (Moordgat, Lijmgat en Egelgat) 

                                                 
9
 Van Dooren (1986). 

10
 Van Dooren (1986) 
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liggen nog steeds op de heide. Ook oostelijk van Voorhuizen komen veel vennen 

voor, waarvan een aantal nog steeds bestaan (Aanschotergat, Kieftveen, Grijze veen). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuur 12: het ‘Grijze veen’ bij Voorthuizen. 

 

Het ‘Kieftveen’ ligt tegenwoordig midden in een recreatiegebied. Het heideven is 

veranderd in een strakke vijver omgeven door stacaravans .  Tot de jaren tachtig was 

het een zwembad. Het ‘Grijze veen’ heeft meer haar oorspronkelijke vorm behouden 

(zie figuur 12). 

 

Het ontstaan van deze vennen is tijdens dit onderzoek niet nader onderzocht. Van een 

aantal van deze vennen is bekend dat ze gevoed worden met kwelwater dat vanaf de 

stuwwallen in de vallei hier en daar naar boven komt. Het zijn van nature vochtige 

plaatsen die zonder ingrijpen van de mens zijn ontstaan. Het Grijze veen heeft echter 

zo’n groot oppervlak dat niet moet worden uitgesloten dat hier ook veen is ontgraven 

voor turfwinning. Wellicht geldt dit voor meerdere van deze plekken. 

Archiefonderzoek 

Om informatie te achterhalen over het gebruik van de maalschapsgronden is het 

maalschapsboek van het Hellerveld bekeken (Malenboeck vant Helrevelt, waerinne de 

maelen opcomsten des selven velts, overgiften end anders geregistreert staen 1627 – 

1859, Gelders Archief, bloknr. 0366, inventarisnr. 75). Met name veel gebruiksregels 

(zgn. ‘overgiften’) en een aantal maaldagverslagen gaan over graven van turf. In het 

verslag van de maaldag van 1740 komt de volgende tekst voor (zie figuur 13) ‘Ten 

tweede dat nieman int ampt van putten en in’t ampt van Nijkerck die in de maelschap 

woenen voor noempt het sie groet ofte klien niet meer als vier herden (= oude 
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inhoudsmaat,PB) turff magh baggelen in’t heldervelt ende turff gaten weder toe 

maken’ 

 

 

 
Figuur 13: Detail verslag maaldag 1740 van het Hellerveld 

 

Uit deze passage blijkt dat de turf op het Helderveld werd ‘gebaggeld’, d.i. in de natte 

ontgraven, ‘gebaggerd’. Hierbij ontstonden gaten die men moest dichtgooien. 

Waarschijnlijk gebeurde dit laatste niet want anders werd deze vermanende 

opmerking niet geplaatst.  Het malenboek van het Appelerveld bevat ook veel 

verwijzingen naar het graven naar turf (zie literatuuronderzoek). 

Literatuuronderzoek 

In de literatuur is niets gevonden wat direcht verwijst naar het ontstaan van de gaten 

op de heide. In de cultuurhistorische literatuur beschrijft zowel Van Dooren als Nairac 

het gebruik van de maalschapsgronden bij Nijkerk en Barneveld.
11

 Nergens zijn hier 

directe verwijzingen naar de kuilen op de hei te vinden maar de boeren van de 

maalschapsgronden gebruikten de woeste gronden voor onder andere modder en veen. 

Dat er veel veen werd afgegraven blijkt uit het Malenboek van het Appelerveld (dit 

bevat artikelen die het gebruik van de maalschapsgronden proberen te regelen). Bij de 

jaarvergadering van 1615 handelden 9 artikelen, van de 15 die werden besproken, 

over turf. 

 

Wanneer we de literatuur over veenafgravingen in Nederland bekijken beschrijft 

Vervloet en Diepenveen dat wanneer verveningen in de late middeleeuwen met 

behulp van de baggerbeugel (zie figuur 14) op kleine schaal plaatsvinden, kuilen of 

zogenaamde ‘boerengaten’ achterblijven. Dit betroffen veelal verveningen op zeer 

beperkte schaal voor eigen gebruik.
12

 

 

 

 

 

 

                                                 
11

 Van Dooren (1986), Nairac (1878). 
12

 Diepenveen (1950), Vervloet (1986). 
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Figuur 14: Een baggerbeugel. 

 

3.3 Onderzoekshypothese op basis van vooronderzoek 

Op basis van de informatie die tijdens het vooronderzoek is verzameld is de volgende 

onderzoekshypothese opgesteld: 

 

De kuilen op de Appelsche heide zijn ontstaan als gevolg van vervening (turfwinning) 

door gebruikers van het Appelerveld. 

 

De basis voor deze hypothese wordt gevormd door de volgende punten: 

 

1.  Ontstaan door vergraving van veen: 

- op basis van de geohydrologische situatie, de ligging van het gebied en de vele 

verwijzingen naar veen in veldnamen is de kans groot dat (zeker in de 

dekzandvallei) ter plaatse veen ligt of heeft gelegen; 

-   de vorm van de kuilen sluit een natuurlijk ontstaan vrijwel uit; 

-   het dekzand heeft al enig reliëf. Vervolgens is het veen “in den natte”, met behulp 

van waarschijnlijk een baggerbeugel, ontgraven. Tijdens deze manier van vervenen 

werd ook dekzand meegenomen, die nu als kuilen en ondiepten in het dekzand zijn 

waar te nemen; 

- alternatieven voor verveningen zijn zeer onwaarschijnlijk. Zandwinning zou niet  

op de meest vochtige plaatsen gebeuren en lemige modder (te gebruiken als 

specielaag) komt in de laagten van de Appelsche hei niet voor. 

 

2.  De vervening heeft tijdens het bestaan van het maalschap het Appelerveld 

plaatsgevonden: 

-   uit archiefmateriaal blijkt dat de maalmannen (of geërfden) de maalschapsgronden 

gebruikten voor de winning van turf; 

-   het veen had in de late Middeleeuwen nog voldoende dikte om vergraven te 

worden. Doordat de woeste gronden in de loop van de achttiende en negentiende 

eeuw steeds intensiever werden gebruikt en ontwaterd verdween het veen als 

gevolg van verdroging zeer snel (met name veenmosveen, wat hier hoofdzakelijk 

voorkwam, is hier gevoelig voor). Aangezien het Appelerveld tot 1867 heeft 
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bestaan is de kans dus groot dat het veen is vergraven door de geërfden van het 

Appelerveld. 

 

Om de onderzoekshypothese te toetsen is een bodemonderzoek uitgevoerd. Belangrijk 

bij dit onderzoek was de vraag: komt er nog veen voor op de Appelsche heide of zijn 

in de bodem nog sporen van veen zichtbaar. Overigens bestaat de mogelijkheid dat bij 

het ontbreken van veen in de bodem de hypothese toch kan worden aangenomen. Het 

veen kan immers door verdroging of door de combinatie van verdroging en 

vervening, zijn verdwenen. 

 

In onderstaande figuur (figuur 15) is schematisch weergegeven op welke wijze het 

veen mogelijkerwijs op de onderzoekslocatie heeft gelegen. Tot circa 800 - 1000 na 

Chr. vond er veengroei plaats. Tot welke hoogte dit veen heeft kunnen ‘groeien’ is 

onbekend maar het is zeker niet onwaarschijnlijk dat het huidige deklandschap van de 

Gelderse Vallei geheel overdekt was met veen. Door ontginning van de woeste 

gronden in de late Middeleeuwen verdroogt het veen en lagen er alleen in de vochtige 

dekzandvalleien nog veenpakketten. Deze verdroging is tot op de dag van vandaag 

doorgegaan waardoor we nu op de meeste plekken op de Appelsche heide geen veen 

meer vinden. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuur 15: Schematische dwarsdoorsnede van het onderzoeksgebied in de periode 800 na Chr. 

en late middeleeuwen-nieuwe tijd. 

15 

13 

m +NAP 

veen 

dekzand dekzand 

Situatie ca. 800 na Chr.  Situatie ca. 1600 
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3.4 Veldonderzoek 

3.4.1 Onderzoeksmethode 

Het bodemonderzoek dat is uitgevoerd was gericht op de aanwezigheid van veen in de 

dekzandvalleien van de Appelsche heide. Centraal daarbij stond de onderzoekslocatie 

maar er zijn tevens boringen uitgevoerd in vergelijkbare gebieden in de directe 

omgeving, de zogenaamde referentiegebieden (zie voor de ligging figuur 16). De 

reden voor het uitvoeren van deze referentieboringen zijn: 

- voor het bepalen van de bodemopbouw van de vochtige dalen op de 

Appelsche heide en het al dan niet voorkomen van veen op deze plaatsen is 

een wat bredere steekproef nodig dan alleen een paar boringen in het 

onderzoeksgebied zelf; 

- om de hypothese te toetsen om na te gaan of het veen in het onderzoeksgebied 

is afgegraven, is nagegaan of in onaangetaste dekzanddalen nog wel veen 

voorkomt. 

 

 
Figuur 16: ligging referentiegebieden en onderzoeksgebied. 

 

Het veldwerk vond plaats in juni 2004. De kuilen op de heide stonden toen al geheel 

droog. Tijdens het veldonderzoek zijn verspreid over het onderzoeksgebied 10 

boringen uitgevoerd. Van deze 10 boringen zijn er 3 in verschillende kuilen geplaatst, 

2 op de dekzandruggen en 5 tussen de kuilen in de dekzandvallei. De boringen in de 

dekzandvallei en in de kuilen zijn uitgevoerd om na te gaan of er hier nog veen wordt 

aangetroffen. De boringen die op de dekzandruggen zijn geplaatst waren vooral 

bedoeld om na te gaan of er nog resten van veen of moerig materiaal terug te vinden 

zijn. Dit werd op voorhand niet verwacht aangezien het maaiveld van deze ruggen ver 

boven de huidige grondwaterspiegel ligt. De mogelijkheid bestaat echter dat er venig 

materiaal is overstoven met zand en op die manier is ingesloten. 

In de referentiegebieden zijn alleen boringen uitgevoerd op de laagste plaatsen van 

deze gebieden. Op die plaatsen is de kans het grootst op nog eventueel aanwezig veen 

aan te treffen. Alle boringen zijn uitgevoerd met een edelmanboor. In bijlage 1 zijn de 

boringen per gebied weergegeven. In bijlage 2 zijn alle boorbeschrijvingen 

schematisch afgebeeld. 
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3.4.2 Beschrijving referentiegebieden 

De referentiegebieden zijn weergegeven in figuur 16. Het eerste referentiegebied 

(Ref1) betreft een heideveldje ten noordwesten van het onderzoeksgebied. Dit gebied 

is sterk begroeid met Pijpestrootje (Molínia caerúlea). Het gebied is niet (onlangs) 

vergraven en ligt in een ondiep dal tussen enkele dekzandruggen. Volgens de 

bodemkaart ligt het gebied in dezelfde bodemeenheid als het onderzoeksgebied; een 

vlakvaaggrond (Zn21). Het tweede (Ref2) en derde (Ref3) referentiegebied betreffen 

eveneens heidegebieden en liggen in elkaars nabijheid ten noorden van het Moordgat 

(zie figuur 16). Beide gebieden liggen in een laagte tussen twee dekzandruggen. De 

bodem van deze dalen is relatief vlak en ziet er ‘ongeschonden’ uit. Volgens de 

bodemkaart gaat het hier om een associatie van stuifzandgronden. Dus relatief jonge, 

opgestoven en daarna weer uitgeblazen dekzanden. Op de geomorfologische kaart 

zijn deze twee referentiegebieden aangegeven als zgn. ‘laagten zonder randwal (incl. 

uitblazingsbekkens), moerassig’. Dus dezelfde eenheid als het onderzoeksgebied.  

In het tweede referentiegebied loopt dwars door het dal (van noord-zuid) een greppel 

van enkele decimeters diep en een decimeter breed. In dit dal groeit overal Veenmos 

(Sphagnum) dat in deze periode sterk verdroogt. Tevens groeit hier op twee plaatsen 

Klokjesgentiaan (Gentiána pneumonánthe). 

 

De gebieden (inclusief het onderzoeksgebied) zijn qua uiterlijk, bodemopbouw en 

geomorfologie vrijwel identiek. Het gaat om natte, sterk vergraste, heidevelden tussen 

dekzandruggen op kalkloze, humusloos, stuifzand. De exacte maaiveldhoogte en 

grondwaterstanden zijn echter niet gemeten. Eveneens is niet nagegaan in hoeverre 

sprake is van kwel, danwel inzijging. In ieder geval is tijdens het veldwerk in geen 

van de gebieden het ondiepe (freatische) grondwater aangetroffen. Aangezien tot 

maximaal 1 meter minus maaiveld is geboord bevindt het freatisch grondwaterpeil 

zich in al de gebieden in juni 2004, beneden deze diepte. 

 

 
Figuur 17: Ronde zonnedauw en Platte bies op de onderzoekslocatie in 2008. 
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3.4.3 Uitgevoerde boringen 

In tabel 2 zijn alle boringen met boordieptes weergegeven. Voor de boorprofielen zie 

bijlage 2 

 

Tabel 2: Boringen die zijn uitgevoerd tijdens het veldwerk. 

Onderzoeksgebied 

Dekzandruggen 

Boring D1 0.0-0.5 m -mv 

Boring D2 0.0-1.0 m -mv 

Onderzoekslocatie in de kuilen 

Boring K1 0.0-0.5 m -mv 

Boring K2 0.0-0.5 m -mv 

Boring K3 0.0-1.0 m -mv 

Onderzoekslocatie tussen de kuilen 

Boring T1 0.0-0.5 m -mv 

Boring T2 0.0-0.5 m -mv 

Boring T3 0.0-1.0 m -mv 

Boring T4 0.0-0.5 m -mv 

Boring T5 0.0-0.5 m -mv 

Referentiegebied 1 

Boring R1.1 0.0-0.5 m -mv 

Boring R1.2 0.0-1.0 m -mv 

Boring R1.3 0.0-0.5 m -mv 

Referentiegebied 2 

Boring R2.1 0.0-0.5 m -mv 

Boring R2.2 0.0-1.0 m -mv 

Boring R2.3 0.0-1.0 m -mv 

Referentiegebied 3 

Boring R3.1 0.0-0.6 m -mv 

Boring R3.2 0.0-0.6 m -mv 

 

3.4.4 Beschrijving bodemopbouw 

Onderzoeksgebied 

De bodem op de dekzandruggen bestaat, met uitzondering van een 5 cm. dikke 

humeuze bovenlaag (A-horizont), uit puur, geel dekzand. In de kuilen wordt naast een 

organisch sliblaagje van enkele centimeters in de toplaag tot 0.2 m –mv een licht 

humeuze zandlaag aangetroffen. Daaronder tot 0.5 m –mv dekzand. Tussen de kuilen 

wordt vanaf maaiveld in alle boringen direct dekzand aangetroffen. Er worden in geen 

van de boringen tekenen van bodemvorming aangetroffen (bijvoorbeeld een 

inspoelingslaag). Tijdens het veldwerk zijn meerdere kuilen geïnspecteerd en het 

blijkt dat in geen van de kuilen in de bovenste bodemlaag veen of moerig materiaal 

voorkomt. 
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Referentiegebieden 

In tegenstelling tot het onderzoeksgebied wordt in alle boringen van de 

referentiegebieden in de toplaag een veenlaag aangetroffen van gemiddeld 0.2 m. 

dikte. Deze veenlaag is zeer donker van kleur (zwart tot bruinzwart) en bestaat uit 

veenmosveen (nauwelijks tot geen wortelresten zichtbaar). Onder de veenlaag bevindt 

zich een matig humeuze, ijzerhoudende zandlaag (roodbruin) zonder duidelijke 

inspoelingsbanden. Het gele dekzand bevindt zich op 0.5 m –mv. 
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4.  Conclusies en aanbevelingen voor vervolgonderzoek. 
 

Op basis van het vooronderzoek is de onderzoekshypothese opgesteld dat de putten of 

gaten op de Appelse heide door vervening zijn ontstaan door gebruikers van het 

maalschap het Appelerveld. Door het uitvoeren van een bodemonderzoek is deze 

hypothese voor een gedeelte getoetst (voorkomen van veen in het onderzoeksgebied). 

De resultaten van het veldonderzoek laten zien dat er in de vochtige heidedalen van de 

Appelse heide veen voorkomt. Gezien de huidige verdroging van het gebied en de 

aard van het veen (veenmosveen) is het zeer waarschijnlijk dat deze (hoog)veenlaag 

oorspronkelijk veel dikker is geweest (tot mogelijk wel enkele meters). In drie 

referentiegebieden wordt deze veenlaag aangetroffen. In het onderzoeksgebied 

ontbreekt hij geheel. 

 

Op basis van het vooronderzoek en de resultaten van het veldonderzoek kan 

geconcludeerd worden dat de kuilen op de onderzoekslocatie zijn ontstaan door het 

afgraven van veen. Op grond van verwijzingen in o.a. het maalschapsboek van het 

Hellerveld en het Appelerveld gebeurde deze vervening kleinschalig en veelal ‘in de 

natte’ door middel van baggeren (als dan niet met een baggerbeugel). De exacte 

periode wanneer dit gebeurde is moeilijker te beantwoorden. Gezien de snel slinkende 

dikte van het veen  als gevolg van verdroging is dit waarschijnlijk vanaf de late 

middeleeuwen (de eerste bewoners) tot in de nieuwe tijd (mogelijk tot ver in de 19
e
 

eeuw) gebeurd door de gebruikers van de maalschapsgronden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuur 18: Veenkuil op de heide. 

 

Blijft de vraag over waarom deze veenkuilen alleen op dit deel van de heide 

voorkomen. Als er zoveel veen is afgegraven op het Appelerveld dan verwacht je toch 

meer van deze pokdalige gebieden te zien. Een verklaring hiervoor kan zijn dat ze wel 

veel meer voorkwamen maar door ontginning zijn verdwenen. De ontginningen van 

het Helderveld en het Appelerveld verliepen van west naar oost. De minst interessante 

gebieden (lees: natste gebieden) werden als laatst opgepakt of zijn nooit ontgonnen 

(zoals de onderzoekslocatie). Na vervening en ontwatering werden de woeste gronden 

interessant om te veranderen in akkerland. Een andere verklaring kan zijn dat de 
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vennen als het Moordgat en Lijmgat ook veenvergravingen zijn. Wanneer deze 

gebieden vervolgens gevoed worden met kwelwater blijven ze vol water staan.  

 

5.  Tot slot 
 

De uitkomsten van dit onderzoek vormen een tastbaar bewijs van het gebruik van de 

maalschapsgronden zoals die eeuwen het landschap van Nijkerk hebben bepaald. 

Naast de schriftelijke bronnen zijn met dit onderzoek aantoonbare 

landschapskenmerken gevonden die een verwijzing zijn naar het gebruik van het 

gebied in de late middeleeuwen. Dit is voor de maalschapsgronden bijzonder want 

veel van deze sporen zijn er niet (meer). De plaatsen om ze te vinden worden ook 

steeds schaarser. Enerzijds omdat er niet veel ‘woeste gronden’ meer over zijn. 

Anderzijds omdat deze landschapskenmerken uitermate kwetsbaar zijn. 

 

Door natuurontwikkelingsprojecten op de heide (plaggen van de toplaag om zo het 

milieu voedselarmer te maken) verdwijnen landschapselementen als deze maar ook de 

oude paden die al eeuwen als karrensporen op de heide liggen. Nadat dit onderzoek in 

2004 werd uitgevoerd is een groot deel van het gebied aangetast. Er komt een mooi 

natuurgebied voor terug maar het is van belang dat ook cultuurhistorische 

landschapselementen worden herkend en erkend. Gelukkig zijn in dit gebied een groot 

aantal veenputten in ‘originele staat’ achtergebleven. Uiteindelijk een mooi 

samengaan van natuur- en cultuurwaarden. 

 

 
Figuur 19: Overgang (geplagde) dekzandrug naar dekzandvallei met veenputten. 
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