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Door Peter Bijvank 

 

De Appelsche heide is een natuurgebied 

dat aan weerszijde van de Nieuwe 

Voorthuizerweg ligt. Het bestaat uit 

heidevelden met veel Pijpestrootje 

(heidegras), afgewisseld met bospercelen. 

Vlakbij de Woudweg is in de afgelopen 

jaren een groot stuk landbouwgebied in 

‘nieuwe natuur’ veranderd. Hoewel het 

natuur- en wandelgebied hierdoor weer een 

stuk groter is geworden waren de 

heidevelden tussen Nijkerk, Putten en 

Voorthuizen aan het begin van de vorige 

eeuw veel uitgestrekter en…veel minder 

met bomen begroeid. In de jaren twintig 

van de vorige eeuw zijn veel van deze 

gebieden in landbouwgebieden veranderd 

en bleven de minst interessante (veelal 

natste) gebiedjes over als woeste grond. De 

Appelsche heide is, door aanvoer van 

kwelwater, zo’n nat gebied dat relatief 

ongeschonden is gebleven met stuifwallen 

en vochtige dalen.  

 
Gaten op de Appelsche heide (foto Peter Bijvank) 

 

Wanneer je er loopt waan je je in een soort 

niemandsland waar ogenschijnlijk niemand 

ooit interesse in heeft gehad. Plaatselijk 

liggen op de heide kleine vochtige 

kommen van enkele meters in doorsnede.  

Puur natuur dat hier al eeuwen 

ongeschonden en onveranderd heeft 

gelegen…of niet? Een kijkje in het 

verleden. 

 

We stappen in een tijdmachine op de 

kruising Woudweg en Schoenlapperweg en 

we  verplaatsen ons naar het jaar 1580. 

Wat ons het eerst opvalt is dat de 

Schoenlapperweg is veranderd in een 

karrespoor dat slingerend voor ons uitgaat 

over een vrijwel boomloze, glooiende 

vlakte met hier en daar wat kale 

stuifduinen.  

 
Impressie Appelsche heide rond 1600; een vrijwel 

boomloos drassig gebied (tekening Peter Bijvank)  

 

In de dalen liggen vennen en wanneer we 

goed kijken zien we overal om ons heen 

tussen de pollen Pijpestrootje en heide, 

water staan. Aan de horizon richting 

Voorthuizen staan wat boerderijen maar 

verder lijkt de hei onbewoond. Wanneer 

we het heidepad richting deze boerderijen 

oplopen, zien we verderop een boeren 

wagen met twee ossen ervoor op het pad 

staan. In het moeras naast de weg staan 

vier mannen met leren laarzen bagger uit 

het ven te scheppen.  Twee arbeiders laden 

verderop de reeds opgedroogde bagger op 

de wagen en rijden schommelend richting 

de boerderij.  

 

Wie of wat troffen we daar aan op die 

woeste gronden in de zestiende eeuw? Het 

was werkvolk van de boerderij Dusschoten 

en Lankeren. Beide erven hadden rechten 

op het winnen van modder en veen van het 

Appelsche veld. De gedroogde bagger 

werd als turf gebruikt voor in de kachel. 

De modder als metselspecie voor de 

nieuwe schuur achter Lankeren. Als we 

langer waren blijven staan waren we 

waarschijnlijk weggestuurd want we 

hadden als stedelingen niets te zoeken op 

deze maalschapsgronden. Alleen een 

beperkt aantal boerderijen hadden recht op 

het gebruik van deze gronden die hoogst 

noodzakelijk waren voor het laat 



middeleeuwse boerenbedrijf. Woeste 

grond werd gebruikt als weidegrond, voor 

het winnen van brandzodden (graspollen 

die als brandstof werden gebruikt), veen, 

modder, hout, etc. 

 

In het huidige landschap vinden we vrijwel 

niets meer terug van de periode dat de 

maalmannen de maalschapsgronden in 

beheer hadden. De boerderijen Renselaer, 

Dusschoten, Lankeren, etc. staan er nog 

maar verder is de woeste grond ontgonnen 

of begroeid met bos. De maalschappen zijn 

in het begin van de negentiende eeuw 

opgeheven en de gronden zijn in particulier 

bezit gekomen. In de periode vanaf het 

einde van de zestiende eeuw tot nu  is 

onder andere door de ontginning van het 

omliggende gebied de waterhuishouding 

sterk verbeterd waardoor de Appelsche 

heide is verdroogd. De veenpakketten die 

hier ooit hebben gelegen waren in 1580 al 

aan het verdwijnen door verdroging maar 

dit proces ging nog veel sneller in de 

negentiende en twintigste eeuw. Nu vindt 

je alleen in de natte dalen tussen de 

stuifwallen nog een sterk ingeklonken 

veenpakketje van een turfje dik. Maar ooit 

waren deze pakketten meters dik. 

 
Veenput op de Appelsche heide (foto Peter Bijvank) 

 

De arbeiders van Dusschoten en Lankeren 

schepten het veen als bagger op de kant 

waar het opdroogde tot turf. Brandstof was 

duur en het veen werd steeds schaarser. 

Het veen werd van de onderliggende 

zandgrond geschraapt waardoor 

oneffenheden in de zandbodem ontstonden. 

Nu vinden we die nog terug als ondieptes 

van enkele decimeters op de Appelsche 

heide.  

 
 

Dwarsprofiel van de veenkuilen; wat overbleef is een 

golvend zandgebied met pollen Pijpestrootje (tekening 

Peter Bijvank) 

 

Deze ondieptes zijn vervolgens (weer) 

begroeid geraakt met Pijpestrootje. Op de 

diepste plekken staat in de winter water, op 

de wat drogere plaatsen houdt het 

Pijpestrootje, door sterke polvorming, het 

net droog.  

 

 
Impressie van het huidige landschap Appelsche heide 

(tekening Peter Bijvank) 

 

Het uiteindelijk resultaat is een hobbelig 

heide en  grasgebied met verspreid 

liggende kuilen van twee tot drie meter 

doorsnede die in de winter vol water staan. 

Het lijkt een ongeschonden natuurgebied 

waar nooit een mens een stap heeft gezet. 

In werkelijkheid zijn de kuilen een stille 

getuigen van een laat-middeleeuwse 

veenderij. Daarmee zijn het de enige 

landschapskenmerken van de 

maalschapsgronden die in het huidige 

lanschap nog zichtbaar zijn.   

 


