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Samenvatting
De Kruishaarderberg ligt zuidoostelijk van de kern van Nijkerk nabij Driedorp. Het is een
omwalde ruitvormige akker van ongeveer anderhalve hectare groot. Aan de zuidzijde van de
akker zijn de wallen het hoogst (tot maximaal 6 meter boven het maaiveld). Over het
ontstaan en de functie van de Kruishaarderberg zijn diverse theorieën in omloop. In dit
rapport zijn al deze theorieën en uitgevoerde onderzoeken verzameld. Vervolgens is een
archief- en veldonderzoek uitgevoerd met als doel om de ouderdom en oorspronkelijke
functie van de Kruishaarderberg vast te stellen.
Sinds het midden van de negentiende eeuw is (aanwijsbaar) over de Kruishaarderberg
geschreven. De oudste vermelding van het zand van ‘Cruyshaer’ is terug te vinden in een
bron uit 1560. Op deze zanden ligt dan een heuvel met de naam ‘Cromhaer’ waarmee zeer
waarschijnlijk de Kruishaarderberg wordt bedoeld. In de jaren twintig en zestig van de vorige
eeuw zijn er op en rond de Kruishaarderberg verkennende archeologische onderzoeken
uitgevoerd. Een duidelijk uitsluitsel over de functie van de Kruishaarderberg leveren beide
onderzoeken niet op en er werden ook geen vondsten gedaan die informatie opleverden
over de ouderdom van de locatie.
De betekenis van de naam ‘Kruishaar’: Kruis verwijst naar een weg- of veldkruis. Wanneer
wordt uitgegaan van een militaire waak – of signaalfunctie van de Kruishaarderberg kan
Kruis verwijzen naar grens of grensfunctie. Haar is een hoogte in de heide.
Op grond van het literatuur- en archeologisch onderzoek zijn de volgende, enigszins
onderbouwde functies van de Kruishaarderberg te onderscheiden:
a. een (tijdelijk) militair fort, legerplaats of bolwerk (Stichtse oorlogen, vijftiende en
zestiende eeuw of Tachtigjarige oorlog, zestiende en zeventiende eeuw);
b. een agrarische functie gericht op het verzamelen en beschermen van vee in
oorlogstijd (zelfde periode);
c. een veekraal voor schapen in de zeventiende eeuw en later (periode dat de
Kruishaarse heide onderdeel uitmaakte van het Hellerveld);
d. een omheinde akker, ontginning op de heide van het Hellerveld (periode ca. 14001850)
Door middel van archiefonderzoek is gekeken of de akker van de Kruishaarderberg als
nieuwe ontginning (bouwland) werd verkocht in de zeventiende eeuw door de maalschap
van het Hellerveld. Naast archiefonderzoek naar deze koopbrieven zijn aan de hand van
negentiende eeuws kaartmateriaal vergelijkbare, geïsoleerd liggende perceeltjes als de
Kruishaarderberg, nader onderzocht. Daarnaast is onderzocht of in de regelgeving en
gebruiken van de maalschap verwijzingen zijn te vinden over het gebruik van veekralen of
schapenkampen op de heide. Ook naar de omvang van de schaapskudden is
archiefonderzoek gedaan (de jaren 1526, 1749 en 1846).
Bovengenoemd onderzoek leverde geen directe aanwijzingen op over de functie en
ouderdom van de Kruishaarderberg. De geïsoleerde ligging en strakke ruitvorm van de akker
van de Kruishaarderberg verwijst niet naar een primair gebruik als akker. Ook een
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overnachtingplaats voor schapen is zeer waarschijnlijk niet de functie geweest van de
Kruishaarderberg. Tijdens de piek van de schapenteelt (1450 – 1600) werden ca. 2000
schapen rond het Hellerveld gehouden. Grote boerderijen rond het veld hadden eigen
schaapherders die de dieren ’s nachts terugdreven naar de erven om daar in een stal of
omheind perceel de nacht door te brengen.
Op grond van geomorfologische- en bodemkaarten blijkt dat de bodem van het gebied
rondom de Kruishaarderberg bestaat uit een zeer jong verstuivinggebied, zogenaamde
‘landduinen’ met bijbehorende vlakten en laagten’. Deze door de wind opgestoven duinen
zijn rondom Kruishaar tot in de late Middeleeuwen afgezet.
Het uitgevoerde bodemonderzoek bevestigde het vermoeden dat de wallen van de
Kruishaarderberg grotendeels uit opgestoven zand bestaan. Tevens blijkt dat onder deze
opgestoven wal oorspronkelijk een veel lagere (hout)wal heeft gelegen, die door mensen is
opgeworpen. Aan de buitenzijde van de noordoostelijke wal ligt geen (verstoven of
dichtgeslibde) gracht of brede greppel. De akker van Kruishaar is opgehoogd met
zandhoudende plaggen met een dikte van 0.60 m. – 1.20 m.
Door de afwezigheid van een gracht of diepe greppel rond de omwalling is het niet
waarschijnlijk dat de Kruishaarderberg als militair verdedigingswerk is aangelegd.
De Kruishaarderberg is zeer waarschijnlijk een vluchtplaats geweest voor vee tegen
plunderaars gedurende de Stichtse twisten in de veertiende en vijftiende eeuw. De strakke
vormen van het perceel en de geïsoleerde ligging op de heide sluiten een reguliere
agrarische functie vrijwel zeker uit. Door het ontbreken van een gracht zal het niet een
verdedigbaar werk zijn geweest maar meer een tijdelijke schuilplaats. In de loop van de
zestiende en zeventiende eeuw stoven de wallen op tot de huidige hoogten.
Een archeologisch onderzoek gericht op datering van de verschillende bodemlagen en
grondsporen kan de genoemde functie van de Kruishaarderberg nader onderbouwen.
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1. Inleiding
Zuidoostelijk van de gemeente Nijkerk, nabij de Nieuwe Voorthuizerweg, ligt de
Kruishaarderberg (zie figuur 1&2). Deze ‘berg’ is eigenlijk een vierkante akker die aan vier
zijden is omgeven door een enkele meters hoge wal die plaatselijk (zuidwestzijde) ongeveer
6 meter hoog is. Het gebied rondom de akker met wallen is begroeid met een gemengd loofen naaldbos waardoor de wal, zeker in de zomer, nauwelijks zichtbaar is vanaf de openbare
weg.
Veel Nijkerkers kennen de Kruishaarderberg als een speelplek uit hun jeugd. In het verleden
werden zelfs schoolreisjes naar de berg georganiseerd. De laatste vijftig jaar is het bos rond
de akker met wallen vooral een rustplaats voor reeën en dassen en is het terrein afgesloten
voor publiek. De Kruishaarderberg is in particulier eigendom.
De oudste kaart waar de Kruishaarderberg op voorkomt is de kaart van M.J. de Man uit
18071 . De berg ligt in die tijd midden op een vrijwel boomloze Kruishaarse heide en was van
verre zichtbaar als een markante ‘berg’. Dit is de eerste kaart waar de Kruishaarderberg op
wordt vermeld (zie figuur 3). Over de ouderdom en functie van de Kruishaarderberg zijn
door de jaren heen diverse theorieën ontwikkeld. In dit rapport zijn al deze theorieën en
uitgevoerde onderzoeken verzameld. Vervolgens is een archief- en veldonderzoek
uitgevoerd met als doel om de ouderdom en oorspronkelijke functie van de
Kruishaarderberg vast te stellen.
In deze rapportage wordt in het tweede hoofdstuk ingegaan op de onderzoeken die in het
verleden op de Kruishaarderberg zijn uitgevoerd aan de hand van literatuurgegevens die
van de locatie beschikbaar zijn. Vervolgens zijn in hoofdstuk 3 de resultaten van een
archiefonderzoek weergegeven. Hoofdstuk 4 beschrijft de resultaten en conclusies van het
veldonderzoek dat in de periode vanaf november 2010 tot en met januari 2011 is uitgevoerd
waarbij de locatie is verkend en vervolgens bodemonderzoek is uitgevoerd. In hoofdstuk 5
vindt een synthese van de verzamelde onderzoeksgegevens plaats en worden conclusies en
aanbevelingen gedaan.

Figuur 1: De akker van de Kruishaarderberg
(bron: Google Earth)
1

Figuur 2: Topografische kaart met ligging Kruishaarderberg.

M.J. de Man, Topografische kaart van de Veluwe, 1807
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Figuur 3: Kaart M.J. de Man (1807) met ligging van de Kruishaarderberg en de Ridderwal
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2. Literatuuronderzoek
De eerste publicaties of boekteksten over de Kruishaarderberg verschijnen in het midden
van de negentiende eeuw. Haasloop Werner (1843 & 1855) beschrijft de Kruishaarderberg
die hij bezoekt tijdens wandelingen op de Veluwe. In de loop van de twintigste eeuw
besteden een aantal (geschied)schrijvers specifiek aandacht aan de Kruishaarderberg
(Beernink (1916), Kramer (1936), Van Hasselt (1948), Hagoort (1984) en Van Dooren (1986).
Wartena (1985) besteed in een artikel over zandverstuivingen op de Veluwe aandacht aan
twee zestiende eeuwse archiefbronnen waarin de oudste, mij bekende, vermelding van de
Kruishaarderberg voorkomt. Hij gaat in dat artikel niet in op de functie van de
Kruishaarderberg. Janse (2003) besteed in zijn boek over Jan van Schaffelaar niet specifiek
aandacht aan de Kruishaarderberg maar gaat wel in op de twisten tussen het Sticht en Gelre
in de vijftiende eeuw, een onrustige periode voor de streek rondom Nijkerk en waarin de
Kruishaarderberg mogelijk een functie heeft gehad.
De Kruishaarderberg is in het verleden ook door archeologen onderzocht. De archeologische
werkgroep Flehite uit Amersfoort legde in 1963 de resultaten van een verkennend
onderzoek uit 1922 en 1963 vast. Van Dooren (1986) beschrijft de belangrijkste
onderzoeksresultaten die door de archeologische werkgroep ‘Flehite’ uit Amersfoort in 1963
zijn verzameld en baseert op deze onderzoekingen een mogelijke militaire functie van de
Kruishaarderberg. Een fundamenteel (archeologisch) onderzoek naar de ouderdom en
functie van de locatie ontbreekt. In het hierna volgend overzicht zijn alle mij bekende
literatuur- en onderzoeksgegevens van de Kruishaarderberg weergegeven.
2.1 “Gelderse Volks almanak voor het jaar 1843, De Malen poll of de Renseler-berg en de
Kruishaar”, G. Haasloop Werner, 1843, G. van Eldik Thieme, Arnhem, pg. 36 t/m 39.
De gepensioneerd landmachtofficier Haasloop Werner maakte in het midden van de
negentiende eeuw wandelingen over de Veluwe waar hij in diverse publicaties verslag van
doet. Zo maakt hij een schets van de Kruishaarderberg (zie figuur 4) en schrijft hij in 1843 het
volgende:
‘De Kruishaarderberg daarentegen2 is van eene vierkante gedaante, even als eene vierkante redoute,
waarvan de buitenwal 40 voeten (= 12 meter hoog, PB) hoogte heeft en de binnenruimte, 106
vierkante passen groot, thans in bouwland herschapen is’.

Haasloop Werner gaat er van uit dat de Kruishaarderberg een militaire functie heeft gehad
aangezien hij het woord ‘redoute’ gebruikt, een uit aarden wallen bestaande schans. De
onderbouwing van deze aanname ontbreekt in deze tekst. De wal van de Kruishaarderberg
heeft volgens de schrijver een hoogte van 12 meter (40 voeten). Dit lijkt een verschrijving
aangezien de tegenwoordige wal een hoogte heeft van maximaal ca. 6 meter.

2

Haasloop Werner vergelijkt de Kruishaarderberg met de Renselerberg, een inmiddels verdwenen ronde terp
nabij de huidige boerderij Renselaar, waar de geërfden van de maalschap van het Hellerveld jaarlijks
vergaderden (zie hoofdstuk 3).
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Figuur 4: Schets van Kruishaarderberg in 1844 door de gepensioneerde landmachtofficier G. Haasloop Werner.

2.2 “Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden”, A.J. van der Aa, 1850, Jacobus
Noorduyn, Gorinchem, dertiende deel (aanhangsel)
In dit negentiende eeuwse standaardwerk komt de Kruishaarderberg voor en wordt als volgt
beschreven:
‘Kruishaarderberg, heuvel, provincie Gelderland, gemeente en ¾ uur oostelijk van Nijkerk. Het is
eene hoogte, in den vorm van eene vierkante redoute, waarvan de buitenwal 12 ell3 hoog is en de
binnenvlakte 106 passen lengte en breedte beslaat, welke thans in bouwland herschapen is.’

Van der Aa beschrijft de vorm van de Kruishaarderberg ook met de militaire term ‘redoute’.
Mogelijk werd door Van der Aa de aanname van Haasloop Werner uit 1843 overgenomen.
2.3 “Eene geschiedkundig-statistische Wandeling in de gemeente Putten op de Veluwe”, G.
Haasloop Werner, 1855, in het Tijdschrift voor Staathuishoudkunde en Statistiek, 11 e deel,
W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle.
Ruim tien jaar na zijn publicatie in 1843 schrijft Haasloop Werner wederom over de
Kruishaarderberg. Op pagina 69 schrijft hij het volgende:
‘In dit Heldermalenveld ontwaren wij nog eenen door menschenhanden opgeworpen ronden heuvel
van twintig passen middellijn, het malenpol genoemd, terwijl digt bij en tegen over dezen heuvel
eene vierkante hoogte gevonden wordt, die de kruishaar heet, en tot het Nijkerkerveld behoort, op
welke hoogten de veldgraven en maalmannen uit de beide maalschappen onder den blooten hemel
vergaderden (..)’.

In tegenstelling tot zijn eerdere publicatie gaat Haasloop Werner nu niet van een militaire
functie uit maar ziet hij de Kruishaarderberg als een vergaderplaats voor de maalmannen
van het Nijkerkerveld (d.i. het Nijkerkse deel van het Hellerveld). Hij beschrijft deze aanname
in de lijn van een Germaanse traditie ‘waarin de eerste kiemen van de Germaansche
maatschappij besloten zijn’. De onderbouwing van de aanname dat de maalmannen of
geërfden van het Hellerveld de Kruishaarderberg gebruikten om te vergaderen, ontbreekt in
de tekst.
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De Nederlandse el is ongeveer 65-70 cm. (afhankelijk van de regio), dus een hoogte van ca. 8 m.

7

2.4 “De geschiedschrijver en rechtsgeleerde dr. Arend van Slichtenhorst en zijn vader
Brant van Slichtenhorst”, G. Beernink, 1916, S. Gouda Quint, Arnhem, pg. 6 en 10.
De lokale geschiedschrijver van Nijkerk G. Beernink beschrijft de Kruishaarderberg in
bovengenoemd boek. In het tweede hoofdstuk beschrijft hij de geschiedenis van de
tegenwoordige boerderij Westphalingsgoed of Aert-Brantsgoed, het geboortehuis van de
zeventiende-eeuwse geschiedschrijver Arend van Slichtenhorst4, en de omgeving van deze
boerderij. Daarin schrijft hij over de Kruishaarderberg:
‘Naar het noordoosten op een of twee kilometers afstand van Slichtenhorst vindt men de oude
Germaanse vergaderplaats Kruishaar, een in een vierkant van 160 schreden lengte opgeworpen wal’.

Een paar pagina’s verder gaat Beernink uitvoeriger in op de Kruishaarderberg:
‘Midden tusschen de genoemde buurten in het Helderveld in de gemeente Nykerk ligt Kruishaar. Dit
is, thans nader omschreven, eene vierkante omwalling, aan de binnenzijde 108 M. (160 schreden)
lang, aan den zuidhoek nog ongeveer 8 M. hoog, doch met de rechthoekige armen steeds naar het
noordpunt dalende, waar zij slechts weinig boven het voorliggende terrein verheven is. Hier was de
ingang van de vergaderplaats. Was later niet de sacristie eener christenkerk, die zuiver oost-west
werd gebouwd, aan de noordzijde, waar de priester in de kerk en op het hooge koor aan de oostzijde
kwam?
Op het hoogsten punt aan den zuidhoek zal het symbool der christenen, het Kruis, zijn geplant in of
vóór het jaar 777, toen op 7 Juni Karel de Groote te Nymegen aan de kerk van St. Marten te Utrecht
o.a. zijn villa Lusiduna (Leusden) in de gouw Flehite gaf, een paar uur gaans van Kruishaar verwijderd.
Dit Kruishaar moet de plaats Ad Cruses geweest zijn, waar de vrome Fries Ludger bij het einde der
achtste eeuw een klooster dacht te stichten aan (in de nabijheid van) de rivier Arnapa; maar nog
nimmer was hare ligging, haare loop aangewezen. (..) Naar de gewoonte der eerste Christenen in
deze landen zal de hiervoren genoemde Ludger een klooster hebben willen stichten bij eene der
heidensche offerplaatsen. Niet te Ad Cruces, maar te Werden aan de Ruhr werd het tenslotte
gevestigd’.

Beernink gaat er dus van uit dat de Kruishaarderberg een Germaanse offerplaats is geweest.
Waarom hij dit dacht blijkt niet uit deze teksten. Vervolgens vermoedde hij dat
(waarschijnlijk op basis van de naam) op het hoogste punt een kruis was neergezet. De
onderbouwing van deze aanname ontbreekt.
2.5 “Kruishaar”, Geïllustreerd Maandblad ‘De Wandelaar’, 8e jaargang, J.L.A. Kramer5, 4
april 1936, Laren.
In dit blad wordt over Kruishaar het volgende vermeld:
‘Ongeveer twee k.m. voor den Ridderwal, in het veld van de Kruishaarse heide, verheft zich een
hoogte, zo uit de verte gezien. Het blijkt de Kruishaar te zijn. In de vorm van een langwerpig vierkant
met front naar het zuiden, vertoont de 8 meter hoge wal nar ’t noorden een opening, waarin een
heuveltje ligt. Zo omsluit deze schans een akker van ongeveer 100 bij 50 m.
De weg van Voorthuizen naar Nijkerk lag achter de lijn der gevonden versterkingen: het voorterrein
was eenmaal moeras, nu door de Breede beek ontwaterd.
Men noemt de Kruishaar een oude begraafplaats en er werden voorwerpen gevonden, welke
dateren uit een tijd, lang eer er Bisschoppen te Utrecht zetelden.
Een daar opgegraven kruis kan (krachtens giftbrief van Hertog Reinoud uit het jaar 1418) een
grenssteen geweest zijn van Nijkerk en aan de plaats haar naam gegeven hebben; juister: later

4
5

Arend van Slichtenhorst, ‘XIV Boeken van de Geldersse Geschiedenissen’, 1654.
Over de schrijver J.L.A. Kramer is mij niets bekend (zijn achtergrond of vakgebied)
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hebben helpen geven want het “haar” is wel ouder; al zochten anderen op deze plaats de bodem
voor de eerste Christenkerk in deze omgeving: Ad Cruses.
Hoe het ook zij met de Kruishaar en Ridderwal: hier ligt onmiskenbaar een opnamestelling in het
veld, zoals er ook een ligt tussen Glindhorst en Renswoude. Beide stellingen zijn er op berekend, in
verband met elkaar bij een vijandelijke aanval uit het zuidwesten-uit de richting Dorestad-Utrecht
dus- de bevolking van de ervoor gelegen streken een veiligen aftocht in étappes naar het
noordoosten te verzekeren’.

Onderbouwingen of achtergronden over de informatie in dit artikel ontbreken.
2.6 “Aardrijkskundig woordenboek van Nederland”, K. ter Laan, 1948, G.B. van Goor
zonen’s Uitgeversmaatschappij N.V., ’s-Gravenhage, pg. 212
In dit aardrijkskundig woordenboek wordt ‘Kruishaar’ als volgt beschreven:
‘Buurt onder Nijkerk met de Kruishaarse Berg of Schans, Hunnenschans uit de 8e eeuw’.

2.7 “Verslag betreffende het voorlopig onderzoek, van de ‘Kruishaar’ te Nijkerk”, M.V.
Heijenga-Klomp, Archeologische werkgroep ‘Flehite’ te Amersfoort (ongepubliceerd), 20
oktober 1963.
In dit verslag worden een aantal eerdere onderzoeken op de Kruishaarderberg benoemd.
Het gaat daarbij om:
1. Mededelingen van het RMO (Rijks Museum van Oudheden) te Leiden, Dr. J.H. Holwerda,
1923.
Dr. J.D. Holwerda6 heeft in 1922 opgravingen verricht op de Kruishaarderberg. In
bovengenoemde publicatie vatte hij zijn resultaten als volgt samen: ‘Met negatief resultaat
werd verder gegraven in de z.g. schans van ‘Kruishaar’ bij Nijkerk, welke geen verschijnsel
van oudheidkundige betekenis bleek te zijn geweest’.
Flehite deed vervolgens navraag bij het ROM in Leiden naar eventueel bekende vondsten
van deze opgraving, maar in het museum was niets bekend over vondsten van de
‘Kruishaar’. Vervolgens heeft de werkgroep Flehite contact gezocht met personen die
betrokken waren bij de opgravingen in 1922. Daarbij is het verslag van het gesprek met de
heer U. van de Brink (toen woonachtig aan de Nieuwe Voorthuizerweg) het meest
uitgebreid:
‘Deze heer Van de Brink, 89 jaar, had in 1922 geholpen met de opgraving in de ‘Kruishaar’. Hij
herinnerde zich nog vrij duidelijk het volgende: Voor de opgraving in 1922 was door de toenmalige
eigenares Baronesse Van Goldstein, kasteel Oldenaller, toestemming verleend mits de bomen, die
daar stonden niet beschadigd worden. De opgraving vond dus plaats in een dennebos met ca. 50 à 60
jaar oude bomen. Men groef sleuven in de grond en stuitte op zgn. fundamenten van plaggen ca. 1.5
m. breed; deze fundamenten waren op de vaste grond aangebracht en ca. 30 cm. hoog. De zwarte
grondlaag was toen 70 cm. hoog, thans ca. 1 meter. Bij deze zgn. plaggenfundamenten vond men
geen scherven. Buiten deze sleuven met plaggen vond men wel scherven, zoals hij vertelde zg.
Delftsblauw en witte pijpjes, tevens vond hij een V.O.C. munt d.d. 1790. Alle gevonden scherven
werden door de uit Leiden afkomstige dames en heren (gezeten op lage klapstoeltjes bij de sleuven)
6

Dr. J.D. Holwerda, geboren te Schiedam in 1873 en overleden in 1951, werd in 1904 benoemd tot
conservator van de afdeling Nederlandse oudheden van het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden. In 1910
benoemd tot lector in de prehistorische en Romeinse archeologie te Leiden. Leidde verschillende opgravingen
waaronder de Hunnenschans te Uddel in 1909.

9
zorgvuldig verzameld en schoongemaakt. Volgens de heer Van de Brink vond men eveneens grote,
rode bakstenen, tamelijk zacht gebakken waarvan sommige nog aan elkaar gemetseld waren.
Hieraan werd echter geen aandacht besteed. Onder Dr. Holwerda’s leiding werd de oostelijke wal op
een punt doorgraven, waarbij geen vondsten werden gedaan. Volgens de heer Van de Brink bestond
de wal uit schoon zand. Bij het dichten van de sleuven zijn de stenen waarschijnlijk weer in de grond
gekomen’.

Vervolgens spraken leden van de werkgroep Flehite met de gebroeders H. Jansen en J.
Jansen, respectievelijk 87 en 81 jaar oud. Deze waren ook bij de opgraving betrokken maar
minder vaak dan de heer Van de Brink. Beiden bevestigden het vinden van de plaggen en
enige scherven, maar wisten helemaal niets van de bakstenen.
Ook de heer F. Kragt (gepensioneerd hoofdonderwijzer, 84 jaar) had de opgraving bezocht.
‘Hem was in tijdens dat bezoek een lemen vloertje opgevallen, met in de hoek een
stookplaats. Helaas was ook hem niets bekend van de bakstenen’.
De werkgroep Flehite heeft vervolgens in bijzijn van dr. J.G.N. Renaud7 van de toenmalige
ROB in oktober 1963 een aantal boringen verricht. Eén boring wordt beschreven (niet
duidelijk waar deze werd uitgevoerd8)) waarbij ‘gewone zwarte grond’ werd aangetroffen
met daaronder ‘wat oude bosgrond’. Op ca. 1 meter diepte werd het zand bereikt.
De Kruishaarderberg gaf de heer dr. J.G.N. Renaud de algemene indruk dat hier sprake was
van ‘een oude legerplaats en niet van een versterking. In dit grensgebied van Gelderland en
Utrecht zal een dergelijke plaats wel meer malen in onrustige tijden gebruikt zijn’. Daarbij
wordt verwezen naar de meer oostelijk gelegen Ridderwal. De heer dr. J.G.N. Renaud
adviseert Flehite ‘in het zuid-oostelijk deel raailijnen uit te zetten en daar te trachten met
boren om de 1.5 meter nog een paar stenen te vinden; dit zal zo mogelijk nog dit jaar plaats
vinden, als de grond niet meer bebouwd is.’
Het is onduidelijk of dit vervolgonderzoek daadwerkelijk heeft plaatsgevonden maar
publicaties daarover ontbreken. In een krantenartikel van 23 oktober 1963 verschijnt het
volgende over de opgraving door de werkgroep Flehite (zie figuur 5).

7

Dr J.G.N. Renaud werkzaam bij het ROB en publiceerde veel over opgravingen van middeleeuwse kastelen.
Vermoedelijk is deze boring op de akker binnen de omwalling uitgevoerd (gezien de bodemopbouw). Later
wordt ook de aanbeveling gedaan meerdere boringen uit te voeren ‘als de grond niet meer bebouwd is’.
8
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Figuur 5: Krantenartikel 23 oktober 1963 over het onderzoek door Flehite

Op de huidige Rijksmonumentenkaart wordt de Kruishaarderberg (nr. 30980)9 getypeerd als
een militair object met als oorspronkelijke functie een omwalling. De datering 1500-1949
(nieuwe tijd). De Kruishaarderberg is een rijksmonument met een ‘zeer hoge
cultuurhistorische waarde’. Daarbij wordt de volgende tekst vermeld:
‘De Kruishaardensberg of Kruishaarschans. Een zeer oude vierhoekige omwalling. Bescherming strekt
zich uit tot rondom tien meters buiten de omwalling’10.

2. Amersfoort rondom zijn toren, Heemschutserie, nr. 58, J.B.F. van Hasselt, 1948
In deze uitgave schrijft Van Hasselt:
‘Ten Zuidoosten van Nijkerk ligt een oeroude Germaanse vergader- of offerplaats, het ‘Kruishaar’,
een ruitvormige opgeworpen wal, liggende zuiver Noord-zuid. De gelijke zijden zijn, aan de
binnenzijden gemeten, 108 m lang. De wallen, thans met struikgewas begroeid, zijn aan de Zuidzijde
(buitenkant) nog ca. 8 m. hoog maar naar de Noordzijde (waar thans een gedeelte zonder wal is)
geleidelijk afloopend. Hier was de ingang der vergaderplaats (thans is de ingang aan de westzijde).
Den 7 juni 777 heeft Karel de Groote te Nijmegen aan de St. Maartenkerk te Utrecht zijn ‘villa’
Luciduna (Leusden), en de Gouw Flehite geschonken, een paar uur van Kruishaar verwijderd. Men
neemt nu aan, dat dit Kruishaar de plaats is geweest, waar de vrome Fries Ludger op het einde der 8e
eeuw een klooster wilde stichten’in de nabijheid van de Arnapa’. Hiervan is niets gekomen, maar,
kennende de gewoonte, om christelijke heiligdommen liefst zoo dicht mogelijk bij of op de plaats der
oud-heidensche op te richten, is het wel aan te nemen, dat hier ergens de eerste Christenkerk werd
gebouwd. Oude oorkonden spreken van Biddinghem’.

Volgens Flehite ontleende Van Hasselt deze tekst aan Beernink. Er wordt verder geen
commentaar op geleverd. De tekst is vrijwel letterlijk de tekst van Beernink uit 1916 (zie 2.3).
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Archis: monumentennummer 3493.
Bron: KennisInfrastructuur CultuurHistorie (KICH)
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2.8 “Bijdrage tot de toponymie van Putten”, W.J. Hagoort, mei 1984, ongepubliceerd
doctoraalscriptie Nederlandse Taal- en Letterkunde, Afd. Historische taalkunde
Universiteit Utrecht.
In deze veldnamenstudie van Putten komt het ‘Het Kruishaarderveld’ voor. Hagoort
beschrijft daarbij ook de Kruishaarderberg:
‘Het gebied ontleent zijn naam aan Kruishaar, gem. Nijkerk: een vierkante, aarden verhoging of wal,
waarop op het hoogste punt aan de zuidhoek een kruis heeft gestaan (Beernink 1916, 1011; de
overige beweringen van Beernink lijken mij te speculatief om hier te vermelden). Kruishaar heeft
waarschijnlijk deel uitgemaakt van een systeem hoog gelegen waak- en signaalposten, die de
Gelderse Vallei moesten beschermen (Fockema Andreae MVN 1961, 4712). Is dit laatste het geval dan
behoort Kruishaar, waarin ‘-haar’ is hoogte in de heide, hooggelegen heidegrond’, tot de namen,
waarin ‘kruis-‘ een grensfunctie aangeeft (Schönfeld 1950, 14013)’.

Hagoort verwijst hier naar M. Schönfeld die in zijn boek Veldnamen in Nederland de
veldnamen beschrijft die een grensteken betreffen:
‘Waren het afzonderlijke bomen die als grensaanduiding dienden, dan voorzag men ze vaak van
merktekens (..) bijvoorbeeld door het merken met een kruis of het inslaan van een spijker.. (..)
Natuurlijk behoeft niet elke veldnaam met kruis (en talrijk zijn ze) op een grensaanduiding te wijzen;
in de meeste gevallen zal men met gewone veldkruisen, soms ook met zoenkruisen14 te doen
hebben’.

2.9 “Zanden en branden op de Veluwe, twee rapporten uit de zestiende eeuw”, R.
Wartena, 1985, Gelre, 76, pg. 153-164
In de zestiende eeuw komen op de Veluwe diverse zandverstuivingen voor. Deze ontstonden
deels direct door overbegrazing door schapen en deels door heidebranden, veelal
aangestoken door schaapherders om de heidevegetatie te verjongen, waardoor deze
gronden gevoeliger werden voor verstuiving. Het Hof van Gelderland wilde in het midden
van de zestiende eeuw meer informatie over de situatie op de Veluwe en gaf in 1560 twee
raden van het Hof, Godert Pannekoeck en Frederick van Boeymer, opdracht om alle
stuifzanden op de Veluwe te bezichtigen en daarover rapport uit te brengen15. De heren
brengen op 22 april 1560 een bezoek aan Putten. In het rapport volgt de volgende tekst:
‘Des maenendaeghs, zijnde den 22en aprilis, zijn ’s morgens die clocke omtrent vijff uren met den
drost, Jan Verhel ende den scholtes van Putten gereden uuyt Putten ende gecomen op zecker plat
sant genaempt die Lange Meent in den buyrscap van Gerwardinghe. Alwaer omtrent gelegen waer
een sant, Cruyshaer genaempt, ende noch een clippken daerbij, die Cromhaer geheeten, van
denwelcken den gedeputerden affgevraeght heur goet beducken om der voors. sanden heuren
voirtganck te steuten ende te benemen. Seyden allegader dat die beesten daeraff mosten blijven
ende ’t voors. clipken ende oick den anderen twe sanden met heyt op etlycken oerden ende plaetzen
te bestroien’.
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G. Beernink (1916).
S.J. Fockema Andreae, ‘Doorbraak-namen’, MVN 31 (1955) 55-68.
13
M. Schönfeld (1950).
14
Een dergelijk zoenkruis, opgericht ter plaatse waar een moord of ongeluk was gebeurd, werd soms in de
berm uitgegraven (Schönfeld, 1950).
15
Gelders archief, Archief van het Hof van Gelderland, inv.nr. 1270, fol.81-88.
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In deze tekst worden twee stuivende zanden benoemd, de ‘Cruyshaer’ en de ‘Lange Meent’
bij de buurschap Gerven. Daarbij ligt een ‘clipken’16 of heuvel die de ‘Cromhaer’ wordt
genoemd. Waarschijnlijk wordt met de ‘Cromhaer’ de Kruishaarderberg bedoeld. De naam
‘kromme haar’ betekent gebogen verhoging in de heide17. De toponymist Hagoort vermoedt
het volgende: ‘Deze naam (d.i. Cromhaer) is in vergetelheid geraakt – zoals dat zoveel
voorkomt bij microtoponiemen – en is hernoemd in Kruishaarderberg omdat hij in de directe
nabijheid van het zand Kruishaar lag. Het woord ‘berg’ – dat immers ook hoogte betekent –
heeft het niet meer gangbare appellatief ‘haar’ vervangen’18. Het zand van ‘Cruyshaer’ was
daarmee de naamgever van de latere Kruishaarderberg die aanvankelijk de ‘Cromhaer’
heette.
Uit deze tekst blijkt ook dat in 1560 de zanden westelijk van de boerderij de Langemheen
(tegenwoordige Gervenseweg) en rondom de Kruishaarderberg blijkbaar aan het verstuiven
waren en om aandacht vroegen om ‘heuren voirtganck te steuten en te benemen’. Er wordt
geadviseerd het vee niet meer op deze gebieden te laten grazen en de zanden te bestrooien
met heidemaaisel. Deze zestiende eeuwse archiefbron is de oudste, mij bekende vermelding
van de naam Kruishaar.
2.10 “Landschappen van Nijkerk-Arkemheen”, drs. F. van Dooren, 1986, G.F. Callenbach
bv, Nijkerk, pg. 135 – 140.
Van Dooren beschrijft in zijn boek over de landschappen van Nijkerk-Arkemheen de
Kruishaarderberg als een ‘opvallend landschapselement’ en gaat op zoek naar de functie en
ouderdom van de plek. Hij beschrijft de literatuur van de werkgroep Flehite (archeologisch
onderzoek in 1922 en 1963, zie 2.2) en gaat verder in op de mogelijke functie van de
Kruishaarderberg. Mogelijke functies als Germaanse offerplaats en/of vergaderplaats voor
de gerechtigden van het Hellerveld, legt hij naast zich neer omdat verwijzingen of
onderbouwingen ontbreken. Over de functies omheinde akker, legerplaats en/of veldschans
gaat hij wel nader in.
Een omheinde akker
Aan de hand van de ontstaansgeschiedenis van de Ridderwal beschrijft Van Dooren de
onwaarschijnlijkheid van de functie ‘omheinde akker’. De Ridderwal heeft een
noordwestelijke – zuidoostelijke ligging, haaks op de overwegend zuidwestelijke winden. Op
grond van deze ligging, de vorm en de bodemopbouw van de wal, concludeert Van Dooren
dat de Ridderwal geen opgeworpen wal is maar dat deze is ontstaan door verstuiving van
zand. De Kruishaarderberg heeft vier zijden. Deze kunnen onmogelijk door verstuiving zijn
ontstaan aangezien de oostelijke en noordelijke wal in de luwte zouden liggen. De vorm van
de wal (steile binnen- of luwzijde en glooiende buitenzijde) komen ook niet voor op de
Kruishaarderberg en tenslotte bestaat de Kruishaarderberg uit ‘schoon zand’, dus zonder
humusbandjes die kenmerkend zijn voor stilstandfasen bij de verstuiving. Tenslotte ligt of
lag vlak bij de Kruishaarderberg geen boerderij (zoals wel het geval is bij de Ridderwal; de
boerderij die hem zijn naam gaf: De Ridder (of Klein Malenstein). Van Dooren acht het
onwaarschijnlijk dat er een akker op grote afstand van een boerderij, midden op de heide ,
16

‘In verschillende streken als naam voor een zandheuvel en voor een door af- of uitstuiving ontstane plek of
vlakte; zoo in Groningen voor een zandhoogtein het land, op de Veluwe voor een heuvel’, WNT (1882-1991)
17
Schönfeld (1980)
18
Hagoort, mededeling 2011.
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mocht worden aangelegd. Het bestuur van de maalschap (het Hellerveld) zou hier geen
toestemming voor geven.
Een versterkt legerkamp uit de late middeleeuwen
Hoewel de Kruishaarderberg niet als legerplaats in de archieven wordt benoemd beschrijft
Van Dooren de mogelijkheid van een versterkte legerplaats. Zijn belangrijkste aanwijzingen
hiervoor zijn de twisten tussen het Sticht en Gelre die tot in de zestiende eeuw duurden. De
Kruishaarderberg zou op de grens van de twee gebieden een uitvalsbasis geweest kunnen
zijn. Van Dooren verwijst hierbij naar Van Slichtenhorst19 die wijst op de aanwezigheid van
‘opgerichte Block-huysen en bolwercken’ nabij Nijkerk. De Kruishaarderberg zou zo’n
bolwerk geweest kunnen zijn. ‘Het verklaart dat de omwalling in één keer werd
opgeworpen, en dat er nauwelijks archeologische vondsten zijn gedaan (een tijdelijk
kampement)’ aldus Van Dooren.
2.11 “Het culturele erfgoed van een natuurgebied. Honderden eeuwen menselijke
activiteit in het natuurlandschap van de Bussumer- en Westerheide”, Wimmers, W.H., W.
Groenman-Van Waateringe & Th. Spek. Historisch Geografisch Tijdschrift, 1993, 11e jrg.,
nr. 2: 53-74.
In dit artikel worden een aantal zogenaamde ‘schapenkampjes’ op de Bussemerheide
beschreven (zie figuur 6&7). Deze vierkante kampjes, veelal 100 bij 100 meter, betreffen een
drietal omwalde stukjes heide (wal van ca. 0.5 – 1 meter hoogte met aan de buitenzijde een
greppel. De onderzoekers schrijven in dit artikel:
‘Op de Bussumer- en Westerheide liggen drie van deze kampjes. Ze zijn vaak geïnterpreteerd als
bijenschansen, maar zijn daar veel te groot voor. Een meer voor de hand liggende verklaring lijkt
daarom die van schapenkampjes; afgesloten ruimtes waar men schapen in kon verzamelen’.

En dan vervolgen de onderzoekers:
‘Een dergelijke omwalling met een zijde van 108 meter ligt enkele kilometers ten zuiden van Nijkerk
op de Kruishaarderberg (Van Dooren, 1986, pp. 135-140). Naar alle waarschijnlijkheid dateren ze uit
de zeventiende eeuw of later’.

Figuur 6: Topografische kaart uit 1904 met ligging
van twee zgn. ‘schapenkampjes’ op de Bussumerheide.
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Figuur 7: Noordwestelijke hoek van één van de
‘schapenkampjes’ op de Bussumerheide.

A. van Slichtenhorst, ‘XIV Boeken van de Geldersse Geschiedenissen’, Arnhem, 1654
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Overigens ontbreekt het de onderzoekers aan feitelijke informatie (bijvoorbeeld
archiefmateriaal, bodemprofielstudies of dateringsgegevens) die direct naar de functie van
schapenkamp verwijzen.
De kampjes zijn in het huidige landschap ook nog aanwezig (zie figuur 7). De wallen zijn ca.
100 meter in het vierkant en het afgesloten kampje is even hoog als de omringende heide.
In het artikel wordt verder niet ingegaan op de Kruishaarderberg.
2.12 “De sprong van Jan van Schaffelaar, oorlog en partijstrijd in de late middeleeuwen”,
Janse, A. Uitgeverij Verloren bv, Hilversum, 2003, pg. 32-41
Een aanknopingspunt voor een militaire functie van de Kruishaarderberg is terug te vinden in
het populaire boekje over Jan van Schaffelaar en de Stichtse oorlog (1481-1483) door A.
Janse. Een belangrijke bron voor de historicus Janse was de Utrechtse Kroniek20 waarin
verschillende gebeurtenissen in Utrecht en het grensgebied met Gelderland worden
genoemd. De Stichtse oorlog was voor een belangrijk deel een zogenaamde ‘rijdende oorlog’
waarbij beide partijen korte invalsacties uitvoerden om zich daarna weer terug te trekken in
versterkingen (zoals de steden Amersfoort, Montfoort, Utrecht, Wijk bij Duurstede en vanaf
1482 ook Nijkerk). Beide partijen voerden regelmatig plundertochten uit waarbij in sommige
gevallen de acties gericht waren op het buitmaken van vee. Volgens de Utrechtse kroniek
maakte het bisschoppelijke leger in september 1481 rond Amersfoort wel vijftienhonderd
beesten buit. De bevolking probeerde zich tegen deze plunderingen te weren door de bouw
van zogenaamde blokhuizen, kleine forten met een aarden wal of een houten omheining.
Mogelijk werden deze versterkingen ook aangelegd als veekraal. In 1482 werden Franse
huurlingen naar Nijkerk gestuurd om de beesten rond de stad in beslag te nemen. In dit
geval werden de plunderaars door de Nijkerkers verrast, omsingeld en gedood. In sommige
gevallen legden de strijdende partijen zelf versterkingen aan als terugvalbasis. Van Dooren
verwijst hierbij naar de geschiedschrijver Slichtenhorst.
2.13 Conclusies over de functie en ouderdom van de Kruishaarderberg op basis van het
literatuuronderzoek
2.13.1 Literatuur
De naam Kruishaar wordt voor het eerst genoemd in een zestiende eeuws verslag over
zandverstuivingen op de Veluwe. Op de stuivende zanden van ‘Cruyshaer’ lag toen een clip
of zandheuvel de ‘Cromhaer’ waarmee zeer waarschijnlijk de Kruishaarderberg wordt
bedoeld. De Kruishaarderberg is daarmee niet de naamgever van het gebied maar de zanden
rondom de berg; de zanden van Kruishaar.
De eerstevolgende publicaties waarin de Kruishaarderberg wordt genoemd zijn van G.
Haasloop Werner in het midden van de negentiende eeuw. Over de functie van de
Kruishaarderberg is deze oud legerofficier wat vaag. In eerste instantie gaat hij uit van een
militaire functie (redoute of schans) terwijl hij ruim tien jaar later de Kruishaarderberg als
vergaderplaats van de geërfden van het Hellerveld omschrijft. Onderbouwingen van beide
functies ontbreken. Een functie als vergaderplaats van het Hellerveld is in ieder geval niet af
te leiden uit het nog bestaande malenboek van het Hellerveld (zie hoofdstuk 3). Ook de
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“Bisschop David van Bourgondië en zijn stad. Utrechts-Hollandse jaarboeken 1481-1483 van de hand van een
onbekende, gelijktijdigen schrijver, naar den eersten druk van Antonius Matthæus’ Analecta, N.B. Ten Haeff,
1698.
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verbinding tussen vermeende Germaanse gebruiken en de inrichting en gewoonten van de
laat middeleeuwse marken of maalschappen zijn inmiddels achterhaald21.
Verder blijkt dat Beernink (1916), Hagoort (1984) en Van Dooren (1986) over de
Kruishaarderberg schrijven op basis van (zeer summiere) archiefbronnen en het
archeologisch onderzoek uitgevoerd in 1922 en vervolgens op basis van deze bronnen al dan
niet onderbouwde aannames formuleren over de functie en ouderdom van de
Kruishaarderberg. De schrijvers Kramer (1936) en Van Hasselt (1948) baseren hun teksten
vrijwel geheel op de tekst van Beernink. De conclusies die Beernink over de ouderdom en
functie van de Kruishaarderberg trekt (een Germaanse offerplaats, een vroegmiddeleeuwse
christelijke functie en/of klooster) is niet verder onderbouwd. Ook in meer recente bronnen
ontbreken onderbouwingen voor dergelijke aannames.
Van Dooren gaat uit van een militaire functie, een tijdelijk bolwerk uit de twisten tussen het
Sticht en Gelre in de vijftiende en zestiende eeuw. Harde bewijzen ontbreken hem ook door
gebrek aan feitelijke informatie. Een agrarische functie (een omheinde akker) acht hij niet
waarschijnlijk aangezien de wal van Kruishaar een hoge opgeworpen wal betreft en er geen
boerderij in de directe omgeving ligt (zoals wel het geval is bij boerderij De Ridder, nabij de
oostelijk gelegen Ridderwal). Dat de wal uit ‘schoon zand’ bestaat, dus zonder
verstuivingslagen, baseert Van Dooren vermoedelijk op het verslag van Flehite uit 1963.
Hagoort (1984) stelt in zijn toponymische studie over Putten alleen vast dat indien wordt
uitgegaan van een strategische, militaire functie van de Kruishaarderberg, de betekenis van
‘kruis’, grens betreft. ‘Haar’ is hooggelegen heidegrond.
De meest recente literatuurverwijzing betreft een studie naar omwalde stukjes grond,
zogenaamde ‘schapenkampjes’ op de Bussemerheide (Wimmers et al, 1993) . De
onderzoekers gaan er van uit dat de Kruishaarderberg een omwald stuk grond was om
schapen in te verzamelen. Waarschijnlijk zijn de ligging van de Kruishaarderberg (op een
voormalig heideveld) en de overeenkomende afmetingen in lengte van de walstructuren, de
argumenten geweest om de Kruishaarderberg als vergelijkingsmateriaal op te voeren. De
onderzoekers gaan niet in op de veel hogere wallen van de Kruishaarderberg in vergelijking
met de nog bestaande wallen van de ‘schapenkampjes’ op de Bussemerheide.
Janse haalt in zijn boek over Jan van Schaffelaar en de Stichtse Oorlog (1481-1483) de
Utrechtse Kroniek aan waarin wordt gesproken over plundertochten en opgeworpen
versterkingen nabij Amersfoort en het grensgebied tussen het Sticht en Gelre. De
Kruishaarderberg zou in deze beschrijving passen als een versterkte omwalling voor
soldaten, plaatselijke boeren of vee.
2.13.2 Archeologisch onderzoek
Holwerda (1922) en Renaud (1963) voeren verkennende archeologische onderzoeken uit op
de Kruishaarderberg. Gedocumenteerde rapportages over de opgravingen in 1922 en 1963
ontbreken. De archeologische werkgroep Flehite verzameld in 1963 op grond van interviews
met een aantal, inmiddels bejaarde, mannen die in 1922 mee hielpen bij de opgravingen,
enige gegevens. In 1922 was de omwalde akker begroeid met dennenbomen en was de
omgeving van de berg een boomloze heide (zie figuur 8).
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B.H. Slicher van Bath (1944), F. van Dooren (1986), T. Spek (2004)
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Figuur 8: Topografische kaart uit 1911 (links) en 1931 (rechts) waarop zichtbaar is dat de akker van de
Kruishaarderberg is begroeid met naaldhout. In 1931 is een half open bos aanwezig.

Holwerda concludeert op basis van het uitgevoerde onderzoek dat de schans van
Kruishaarderberg, door het ontbreken van voldoende archeologische bodemvondsten,
oudheidkundig van weinig betekenis is geweest. Hij noemt de Kruishaarderberg wel een
schans en ging dus uit van een militaire functie. Renaud concludeert in 1963 dat Kruishaar
waarschijnlijk een oude legerplaats is geweest (d.w.z. een kampement of overnachtingplaats
en geen versterking) waarvan er in dit grensgebied (Utrecht en Gelderland) wel meer
gelegen zullen hebben. Hij verwijst daarbij naar de meer oostelijk gelegen Ridderwal22.
Intermezzo: Schansen in Nederland23
In Nederland liggen op verschillende plaatsen nog schansen of restanten van schansen in het
landschap. Een schans is een militair verdedigingswerk dat uit aarden wallen bestaat
omgeven door een gracht. Op de wallen werden hekwerken, palissaden of houtwallen
(bosschages) aangelegd als extra hindernis. De klassieke schans is stervormig met vier
punten of bastions maar er komen diverse vormen voor (veelhoekig, zonder en met
bastions). Vooral in de 80-jarige oorlog zijn veel schansen aangelegd als (tijdelijke)
verdedigingswerken op strategische plaatsen langs uitvalswegen of rivieren.
Schansen werden veelal aangelegd door de strijdende legers maar in roerige tijden legden
ook bewoners van een streek schansen aan zoals vermeld in de voorgaande tekst over de
Stichtse oorlog. Deze boerenschansen of buurtschansen waren tijdelijke vluchtplaatsen voor
bewoners en vee en werden met toestemming van de landheer aangelegd op de gemene
gronden (zie figuur 9). In sommige gevallen werd het gebruik van deze schansen gereguleerd
door de buurschap in een schansreglement. Iedere boer had een eigen plek binnen de
omwalling soms in de vorm van een schuur of stukje land. Het onderhoud van de omwalling
werd gezamenlijk gedaan en uitgaven werden uit de schanskas betaald. In tijd van nood
werd de schans door de boerenbevolking verdedigd.

22
23

Van Dooren onderbouwd in 1986 dat de Ridderwal geen opgeworpen wal is maar een opgestoven houtwal.
Hegener (1995), pg. 88.
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Figuur 9: Voorbeeld van een ‘boerenschans’.

2.13.3 Resumé
Op grond van de literatuur- en archeologische onderzoekgegevens zijn een paar mogelijke
functies aan te geven die de Kruishaarderberg zou kunnen hebben gehad, maar een hard
bewijs ontbreekt. Dit komt voor een belangrijk deel door het ontbreken van een gedegen,
gedocumenteerd, archeologisch veldonderzoek. De belangrijkste theorieën over de functie
van de Kruishaarderberg met enigszins een onderbouwing zijn:
e. een (tijdelijk) militair fort, legerplaats of bolwerk (Stichtse oorlogen, vijftiende en
zestiende eeuw of Tachtigjarige oorlog, zestiende en zeventiende eeuw);
f. een agrarische functie gericht op het verzamelen en beschermen van vee in
oorlogstijd (zelfde periode);
g. een veekraal voor schapen in de zeventiende eeuw en later (periode dat de
Kruishaarse heide onderdeel uitmaakte van het Hellerveld);
Hoewel Van Dooren een agrarische functie (omwalde akker) niet waarschijnlijk acht, gezien
de hoge opgeworpen wallen en de geïsoleerde ligging op het Hellerveld, heb ik deze functie
niet direct uitgesloten. In het oudste malenboek van het Hellerveld uit de zeventiende eeuw
komen regelmatig nieuwe ontginningen op het veld voor. Dat het perceel van de
Kruishaarderberg waarschijnlijk al eeuwen als akker werd gebruikt wordt overigens niet
bestreden maar wordt gezien als een secundaire functie nadat de primaire functie (hetzij
militair strategisch, hetzij een veekraal) was komen te vervallen. Een ‘omheinde akker’ als
primaire functie heb ik daarom toch toegevoegd.
h. een omheinde akker, ontginning op de heide van het Hellerveld (periode ca. 14001850)

18

3. Archiefonderzoek
3.1 Doel van het archiefonderzoek
Door het bestuderen van archiefmateriaal is getracht duidelijkheid te krijgen over het
ontstaan en gebruik van de Kruishaarderberg. De enige directe verwijzing naar de naam
Kruishaar in archiefmateriaal van voor de negentiende eeuw is de verwijzing in het rapport
over de ‘Zanden en branden op de Veluwe’ uit 1560 (zie 2.9). Een directe beschrijving over
de functie of het gebruik van de Kruishaarderberg ontbreekt in archivalische bronnen. Een
archiefbron die wel veel informatie bevat over het gebruik van de gronden rondom de
Kruishaarderberg vanaf het begin van de zeventiende eeuw is het malenboek van het
Hellerveld24. De Kruishaarderberg lag op het Hellerveld of ‘Helreveld’, het grootste
voormalige maalschap van Putten en Nijkerk (ca. 1.000 ha.).
In het oudste, nog bestaande malenboek van het Helderveld wordt het beheer beschreven
van de woeste gronden die in algemeen bezit waren van een groep boeren, verenigd in de
maalschap. In uitzonderlijke gevallen liet de maalschap nieuwe ontginningen op het
Hellerveld toe en werden percelen verkocht, in erfpacht uitgegeven of verhuurd. Mogelijk is
de akker van Kruishaar zo’n nieuwe ontginning. Om die reden zijn de zogenaamde koop- of
huurbrieven van het Hellerveld onderzocht en er is getracht de daarin voorkomende
ontginningen geografisch te lokaliseren.
De Kruishaarderberg was een geïsoleerd liggende kamp op de heide van het Hellerveld. Op
de kaart van De Man uit 1807 komen nog een aantal van deze kampjes voor. Om te
onderzoeken of de Kruishaarderberg wellicht ook zo’n vrijliggend akkertje op de heide is
geweest zijn de kenmerken van deze kampjes akkerland vergeleken met de
Kruishaarderberg.
In het malenboek komen ook jaarverslagen en maalschapsreglementen (de zogenaamde
overgiften) over het gebruik van het veld voor. Deze teksten zijn onderzocht om inzicht te
krijgen in de wijze waarop in de zeventiende en achttiende eeuw schapen en ander vee
werden gehouden en er mogelijk aanwijzingen zijn van het voorkomen van ‘schapenkampen’
of veekralen op de voormalige maalschapsgronden tussen Nijkerk, Voorthuizen en Putten.
Om inzicht te krijgen in de omvang en ontwikkeling van de veestapel en met name de
hoeveelheid schapen van de boeren op de Veluwe en in het bijzonder op en rond het
Hellerveld zijn de veetellingen van 1526, 1749 en 1846 bestudeerd. Allereerst wordt kort
ingegaan op de organisatie van de maalschap van het Hellerveld.
3.2 De maalschap van het Hellerveld
Het Hellerveld was één van de zogenaamde maalschapsgronden die rond Putten en Nijkerk
aanwezig waren. De marken of markgenootschappen werden op de noordwest Veluwe
maalschappen genoemd. Dit waren organisaties van boeren die belangen hadden bij het
gebruik van de woeste gronden. Ze gebruikten deze gronden om vee te weiden, turf te
steken, brandhout te verzamelen, plaggen te steken, etc. Om dit gebruik in goede banen te
geleiden werden waarschijnlijk in de dertiende en veertiende eeuw25 dit soort
belangenorganisaties opgericht. Binnen de maalschap had iedere geërfde recht op een
24

Malenboeck vant Helrevelt, waerinne de maelen opcomsten des selven velts, overgiften end anders
geregistreert staen 1627-1859, Rijks Archief, Markenarchief, inv.nr. 75.
25
B.H. Slicher van Bath (1944).
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aantal waardelen (een bepaalde oppervlakte). De rechten waren verbonden aan het erf en
niet aan een persoon. De maalschap van het Helderveld had een oppervlakte van ruim
duizend hectaren (798 ha. in Putten en 283 ha. in Nijkerk). De maalschap vergaderde jaarlijks
op de Renselaarspol (een inmiddels afgegraven terpje nabij boerderij Renselaar) in de
buitenlucht26. De organisatie had een uitgebreid reglement (de zogenaamde overgifte) waar
de gebruikers van het veld zich aan moesten houden. Het woord maal, in het gotisch en
oudhoogduits mahal, betekent ‘gerechtsplaats’. In de germaanse taal betekent maal ‘teken,
grens’. De malen zijn diegenen die binnen het gebied van een maalschap of mark aan de
daar geldende wetten, afspraken, onderworpen zijn en aan die rechtspraak zelf
deelnemen27. In het midden van de negentiende eeuw zijn de meeste maalschappen
opgeheven. Al vanaf het begin van de negentiende eeuw was de algemene opinie dat de
marken en maalschappen de vooruitgang in de landbouw in de weg stonden. De
maalmannen van het Helderveld vergaderde voor het laatst in 1845 maar o.a. door de
landbouwcrisis aan het einde van de negentiende eeuw kwam de ontginning van het veld
pas in de loop van de twintigste eeuw op gang.
3.3 De koop- en huurbrieven van het Hellerveld
Om na te gaan of de ontginning van de Kruishaarderberg voorkomt in de zeventiende
eeuwse verkopen van de maalschap van het Hellerveld zijn deze koop- en huurbrieven
getranscribeerd en beoordeeld. In het malenboek zijn negentien kopieën van koop- en drie
kopieën van huurbrieven aanwezig (zie bijlage 1 voor een overzicht). De originele brieven
werden aan de kopers of huurders gestuurd en als bewijsstuk werd de brief overgeschreven
in het malenboek. Alle verkopen en verhuren vonden in een relatief korte periode plaats in
het tweede kwart van de zeventiende eeuw (van 1623 tot 1648). Waarom juist in deze
periode veel percelen werden verkocht en daarna niet meer, is onduidelijk. Mogelijk werd
de ruimte op het Helderveld in de loop van de zeventiende eeuw te klein en werd het
verkoopbeleid veranderd en/of mogelijk werd door overbegrazing of te intensief gebruik van
het veld de behoefte aan gemene gronden groter.
De meeste percelen worden in erfpacht uitgegeven (slechts in vijf gevallen gaat het om de
verkoop van percelen). Drie percelen worden verhuurd. In twee gevallen wordt een
boerderij in erfpacht uitgegeven (het is onduidelijk waar deze erven gelegen hebben).
De oppervlaktes van de verkochte percelen wordt maar zelden aangegeven maar het gaat
veelal om kleine stukjes grond (‘parceelkens’, of ‘hoeckgens’ land) die vervolgens door de
gebruiker worden ‘aengegraven’, d.w.z. worden ontgonnen. Van de verhuurde percelen gaat
het in twee van de drie gevallen om ca. 1 ha.
De ligging van de percelen heb ik in drie gevallen exact kunnen achterhalen (perceel ‘Het
Knolletje’ nabij Blarinkhorst, de houtwal bij het ‘Swarte Land’ in Diermen en het perceeltje
‘onder Renseler’). In vrijwel alle gevallen gaat het om ontginningen nabij bestaande
boerderijen (‘onder sijn erff ende goet gelegen’ ). Nu is deze term ruim op te vatten maar
gezien de geringe oppervlaktes vermoed ik dat het veelal om stukjes land gaat die vlakbij de
erven liggen (binnen een halve kilometer). Vaak zijn deze percelen al ontgonnen en wordt

26

De malenpol bij boerderij Deuverden werd voor bijzondere vergaderingen gebruikt of voor vergaderingen,
waarbij uitsluitend de Nijkerkse geërfden bijeen kwamen. Bron: K. Friso (2005).
27
W.J. Hagoort (1984), pg. 246.
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met deze koopbrief de zaak netjes afgehandeld. In figuur 10 zijn de verkochte en verhuurde
percelen geografisch weergegeven op de topografische kaart van 1850.

Figuur 10: Topografische kaart van 1850 met de ligging van verkochte en verhuurde percelen door de
maalschap van het Hellerveld (periode 1623-1648). De weergegeven nummers corresponderen met het
overzicht in bijlage 1.

3.3.1 De akker van Kruishaar
In geen van de koop- of huurbrieven van het Hellerveld komt de naam ‘Kruishaar’ of
‘Kruishaarderberg’ voor. In vijf van de in totaal 22 brieven is niet duidelijk waar het
verkochte of verhuurde perceel ligt. De kans dat het in één van deze gevallen om de akker
van Kruishaar gaat acht ik klein. Het gaat bij deze onbekende percelen vaak om meerdere
perceeltjes of om grond nabij een onbekende boerderij (b.v. Corselissengoet). De enige
vermelding die wellicht een aanwijzing zou kunnen zijn komt voor in een koopbrief uit 1624
waarin de maalschap aan Henrick van Nulde ‘..eenige parceelkens velts ende holtgewas in
den ampte Nijkerck buerschap Wullenhooff aen en bijden Haterbosch gelegen’ verkoopt.
Waar dit haterbosch of heesterbos heeft gelegen is niet duidelijk. De buurtschap
Wullenhove lag noordelijk en oostelijk om de veste van Nijkerk. Kruishaar ligt hier net
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buiten. Het gaat ook hier weer om meerdere perceeltjes en daarom acht ik de kans klein dat
met deze verkoop de akker van Kruishaar werd aangeduid.
De Kruishaarderberg zou in de zeventiende eeuw onder een andere naam bekend kunnen
staan. In 1560 wordt geschreven over de zanden van ‘Cruyshaer’ en een daarbij liggende
heuvel de ‘Cromhaer’28. Maar ook deze naam komt niet voor in het malenboek.
De akker van de Kruishaarderberg kan wel voor de zeventiende eeuw zijn ontgonnen en
aangekocht maar over deze periode is geen archiefmateriaal bewaard gebleven.
3.3.2 Andere geïsoleerde ontginningen op het Hellerveld
Op de 19e eeuwse kaarten zijn naast de Kruishaarderberg nog een aantal geïsoleerd liggende
ontginningen te vinden. Door informatie over deze akkertjes te verzamelen is getracht om
de functie van de akker van Kruishaar nader te duiden. Lijken deze andere ‘eilandjes op de
heide’ op de akker van Kruishaar?
De Ridder of Klein Malenstein
Deze ontginning ligt oostelijk van de Kruishaarderberg en oostelijk van de Ridderwal (zie
figuur 10, aangegeven met nr. 1). Het erf De Ridder splitst zich in de 17e eeuw af van de
boerderij Malenstein aan de Pasdijk29. In één van de koopbrieven van het Hellerveld
verkoopt de maalschap op 12 november 1623 aan Gerrit Gerrits en zijn vrouw Aeltgen
Stevens in erfpacht ‘een parceeltgen velts ende wal gelijck het voor lange tijt aen cleijn
malesteijn ofte den ridder aengegraven is geweest, ende in sijn wal beslooten leijt’30. Gezien
de hoogte van de erfpacht, 24 stuivers, zal de oppervlakte van de nieuwe ontginning ca. 3
ha. groot zijn geweest. Hier stond de maalschap bij uitzondering toe dat Gerrit Gerrits een
nieuwe ontginning, inclusief boerderij, begon op het Hellerveld. Overigens heeft het erf De
Ridder geen rechten (of zichtgangen) op het veld, nieuwkomers of keuters kregen die vrijwel
nooit. De boerderij Malenstein en De Ridder liggen op een dekzandrug in het Hellerveld. De
perceelsvormen volgen de natuurlijke verhogingen in het veld. Door verstuiving van zand is
zuidwestelijk van de boerderij een meters hoge wal ontstaan (zie figuur 11).

Figuur 11: De Ridderwal met boerderij Klein Malenstein of De Ridder.
28

R.Wartena (1985), pg. 157
W. Hagoort (1984), pg. 278.
30
Malenboeck vant Helrevelt, waerinne de maelen opcomsten des selven velts, overgiften end anders
geregistreert staen 1627-1859, Rijks Archief, Markenarchief, inv.nr. 75.
29
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Het perceeltje onder Renselaar
Vlak boven de ontginning van de Ridder ligt een ca. 0.6 ha. groot, peervormig perceeltje op
de heide (zie figuur 10, aangegeven met nr. 11). Ook dit perceel wordt in de koopbrieven van
het Hellerveld genoemd. De eigenaar van de Eltense boerderij Renselaar aan de
Beulekampersteeg, Killian van Rensselaer, wordt in 1627 eigenaar van deze ‘aangraving’.
Deze Killian van Rensselaer (1595-1643) is een nakomeling van een oud Veluws geslacht en
naamgever van de boerderij Renselaar. Killian woonde in Amsterdam en was bewindvoerder
van de Amsterdamse kamer van de West Indische Compagnie (WIC). Deze kamer hield zich
vooral bezig met de kolonisatie van Nieuwe Nederland oftewel de Verenigde Staten van
Amerika. In 1629 wordt hij patroon voor een kolonie ten noorden van Nieuw Amsterdam
aan de Noordrivier (thans Hudson River). Het land koopt hij van de indianen en hij sticht daar
‘Rensselaerswijck’, het latere Albany en Rensselaer in de staat New York31. Waarschijnlijk
gebruikte de pachter van het erf Renselaar dit perceeltje in 1627 al en werd alleen in dat jaar
de verkoop geregeld. Het perceeltje ligt op een ovale dekzandopduiking en precies op deze
verhoging is het perceel aangelegd en heeft het dezelfde vorm als de zandopduiking. Het
bestaat nog steeds en is een met zandhoudende plaggen opgehoogd perceeltje tegenover
de tegenwoordige boerderij Weltevreden aan de Achterridderweg.
Het ronde kampje nabij boerderij Gagelwijk
Op de Militaire Topografische Kaart uit 1850 is op de heide zuidelijk van boerderij Gagelwijk
in de buurtschap Gerven een ovaalvormig perceeltje zichtbaar (zie figuur 11). Ruim 50 jaar
later is de nieuwe ontginningsweg de Veldhoefweg aangelegd en is het ‘Ronde kampje’32
opgenomen in de ontginning van de eind negentiende eeuwse boerderij de Veldhoef (zie
figuur 12).

Figuur 12: Top. Krt. met ligging perceeltje in 1850 (links) 1906 (rechts)

Volgens de kadastrale gegevens van 183233 is het perceeltje op dat moment in gebruik als
bouwland en omgeven met een hakhoutwal. Het perceeltje is bijna 0.4 ha. groot. Het
perceel ligt op de uiterste punt van een dekzandrug en volgt aan de noord- en westzijde
31

G. Beernink (1916) en R.L.J. Toet (2001)
Een oud bewoner van Gagelwijk geeft het perceeltje deze naam, Hagoort (1984).
33
Kadastrale atlas Gelderland 1832, Putten, sectie G, derde blad, nr. 397, eigenaar Baron d’Yvoy, een
e
grootgrondbezitter die aan het begin van de 19 eeuw grote delen van o.a. Gerven in bezit heeft .
32
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precies de vorm van deze zandrug (zie figuur 13). Vermoedelijk heeft de boer van Gagelwijk
het perceeltje in de negentiende eeuw als bouwland in gebruik. Het is onduidelijk of dit
kleine perceeltje altijd deze functie heeft gehad. Mogelijk is het perceeltje in het verleden
een veekraal geweest waarin vee in de nacht werd gehuisvest.

Figuur 13: Geomorfologische kaart met ligging van het Ronde kampje op het uiteinde van een dekzandrug.

De zuid- en oostwal van het kampje bestaan nog steeds (zie figuur 14). De noord en
westpunt van het perceeltje zijn in de loop van de twintigste eeuw afgegraven.

Figuur 14: De zuidelijke houtwal van het Ronde kampje nabij boerderij de Veldhoef.

Naast genoemde perceeltjes of ontginningen op de heide zijn aan de randen van het
Hellerveld (bijvoorbeeld aan de noordzijde van Appel nabij boerderij Wierschoten) wel
ontginningen zichtbaar maar deze zijn altijd verbonden aan ontginningen rondom een
boerderij.
3.4 Regelgeving van het Hellerveld
In het malenboek van het Hellerveld komen een aantal zogenaamde ‘overgiften’ voor. Dit
zijn regels die werden opgesteld en die meestal op St. Martini avond (10 november) werden
‘overgegeven’ aan de maalmannen, de rechthebbenden van het gemene veld, tijdens de
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jaarlijkse vergadering. De oudste overgifte die in het malenboek aanwezig is stamt uit 1628
en door het boek heen volgen er nog een aantal (1629, 1713, 1722 en een ongedateerde uit
de zeventiende eeuw). Vaak werden bestaande regels herhaald en opnieuw bekrachtigd
door ze opnieuw te beschrijven. De overgiften kun je grofweg onderverdelen in regels over
de wijze van bestuur (functie van bestuursleden, hier veldgraven en gedeputeerden
genoemd, omschrijving wie rechten hebben binnen de maalschap, procedure hoe nieuwe
rechten ingebracht moeten worden, etc.) en regels over het gebruik van het veld. De
belangrijkste onderwerpen daarbij zijn de regels over het graven van turf (‘harde en zachte
turf’), het maaien of slaan van plaggen en het weiden van vee.
Gezien het feit dat de wal rondom de akker van de Kruishaarderberg mogelijk een (tijdelijke)
veekraal is geweest, is gezocht naar aanwijzingen voor een dergelijke voorziening of gebruik.
In de overgiften wordt niet verwezen naar specifieke plaatsen in het veld, dus ook de naam
Kruishaar of Kruishaarderberg komt niet voor. Het gebruik van veekralen of omheinde
percelen wordt ook nergens genoemd. Als er illegaal loslopend vee (‘peerden, beisten of
schapen’) op het veld liep, mocht een maalman dit vee in bewaring nemen of ‘schutten’ (‘in
eigen huijs of schuyr’) en werden de kosten vergoed. Voor het toezicht in het veld had de
maalschap een zogenaamde ‘scheuter’ aangesteld die o.a. tot taak had om loslopend vee
van boeren die geen rechten (minder dan een halve ‘zichtganck’) binnen de maalschap
hadden, vast te zetten. De eigenaar werd vervolgens beboet.
In een overgifte uit 1713 wordt ook als regel opgenomen dat de boeren van het veld wel
aandacht moeten besteden aan een goede afscherming van hun akkers om vraat van
loslopend vee te voorkomen34.
In het verslag van de vergadering van de malen van het Hellerveld van 10 november 1736
komt een passage voor over het illegaal weiden van schapen. In de maand mei van dat jaar
liet Jan van Boeijen zijn schapen ’s nachts weiden op het veld tussen boerderij Malenstein en
de buurtschap Gerven. Tijdens de vergadering wordt hierover afgesproken ‘dat Jan van
boeijen dat niet meer moest doen ofte dat hij dan snaght (’s nachts) met sijn schaepen dan
op boeijen moest leggen ende aghteraen’t Goet uijt laten stricken volgens oude
gerichtigheit’.
Uit deze passage blijkt dat de boeren van de maalschap hun kudden schapen ’s nachts bij het
eigen erf hadden liggen binnen een omheining. Met name de term ‘naar oude gerichtigheit’
verwijst naar een algemeen gebruik of gewoonte dit zo te doen.
3.5 Hoeveelheden schapen in de zestiende tot negentiende eeuw op het Hellerveld
De eerste bron die feitelijke informatie bevat over de aantallen schapen en ander vee op de
Veluwe en rond Putten en Nijkerk is de veetelling uit 152635. Vroegere bronnen over de
aanwezigheid van vee en schapen in het bijzonder zijn voor de Veluwe en hogere
zandgronden in Nederland zeer schaars. In zijn studie over de landbouw in Drenthe 36
concludeert T. Spek dat de commerciële schapenteelt in Drenthe pas in de tweede helft van
34

‘dije sullen haer wallen en vrede wel op hebben temaeken dat se geen schade en lijden van peerden en
beesten dije op het velt des soomers gaen’, fragment uit het malenboek van het Heldervelt, overgifte 1713.
35
Gelders Archief, Archief van de Graven en Hertogen van Gelre, graven van Zuthpen. ‘Opteykeninge van de
beesten op alle die Veluwen ende Veluwensoom, geschiet durch gantz Veluwe anno etc. XXVI (1526)’, inv. nr.
1363.
36
Spek (2004), pg. 567.
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de vijftiende eeuw is opgekomen en vermoedelijk geldt deze situatie ook voor de Veluwe en
Overijssel. In de volle en late Middeleeuwen liepen er wel schapen rond op de Veluwse
bedrijven maar veelal voor eigen gebruik. Door de toenemende vraag naar inlandse wol voor
de textielindustrie (lakennijverheid) neemt de schapenhouderij in de loop van de vijftiende
eeuw een grote vlucht. De wol wordt o.a. verwerkt in plaatsen rond de Zuiderzee
(Harderwijk) en in Holland.
Aan het begin van de zestiende eeuw voerde de toenmalige hertog van Gelre, Karel van
Egmond, een ingrijpend belastingstelsel in om daarmee de financiële situatie van het
hertogdom te verbeteren. Een belastingheffing op het bezit van vee was een onderdeel van
dit systeem. In het archief van Hertogen en Graven van Gelre bevindt zich een register met
daarin een gedetailleerd overzicht van al het vee dat in 1526 op de Veluwe werd gehouden.
Het document bevat geen informatie over de hoeveelheid bouwland of weidegronden.
Paarden, koeien, ossen, schapen en varkens werden per ingezetene vermeld. Wanneer de
meid of een schaapherder die inwoonden bij een familie vee bezat, werd dit apart vermeld
(zie figuur 15).

Figuur 15: Detail van twee posten uit de ‘Optekening van de beesten’ van 1526 in de buurtschap Hell en
Gerwerdingen (kerspel Putten).
Arnt Janssen
-------- 3 pt (paarden), 1 eenw(inter), 4 koen (koeien),2 eenw(inters),
20 S(chaepen), 1 vk (verken)
Willem Bernts -------- 8 pt, 2 eenw, 8 koen, 2 dryJa (driejarige)
3 tw(eenwinters), 7 ocks (ossen), 2 koen, 2 stier, 2½ vierdell S(chaepen), 5 vk (verkens)
37
enn scheper (inwonende schaapherder) 18 S(chaepen)

Op grond van deze veetelling blijkt dat het aantal schapen in 1526 vele malen groter is dan in
het midden van de negentiende eeuw38. In het eerste kwart van de zestiende eeuw is het
aantal schapen op de Veluwe 111.000, tegenover 44.000 in 1846. In de gemeente Putten
worden in 1526 in de gehele gemeente 6.800 schapen gehouden terwijl dit aantal in 1846
nog maar 2.100 bedraagt. In Nijkerk is deze afname ook zichtbaar, 2.650 schapen in 1526
tegen 1.200 in 1846. Voor de gemeente Putten hebben we nog een extra informatiebron uit
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Bij de veetelling wordt bij paarden en koeien onderscheid gemaakt tussen meerjarige dieren en jonge dieren.
Zo wordt bij paarden van ‘eenwinters’ gesproken (één jaar oud paard) en bij koeien van ‘eenwinters’ (pinken)
en ‘tweewinters’ (vaarzen). Een kudde schapen wordt in de veetelling vaak aangeduid met een vierdeel. Een
vierdeel is een vierde deel van een kudde en betreft 25 schapen (Roessingh (1979), pg. 7). In dit geval 62
schapen (2½ vierdell). Bij Willem Bernts is sprake van een inwonende schaapherder (scheper) die zelf 18
schapen bezit.
38
Roessingh (1979), pg. 20-24.
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174939 bekeken. Uit deze informatie blijkt dat de afname van het aantal schapen al voor
1749 heeft plaatsgevonden want in Putten zijn in dat jaar 2.500 schapen geteld (zie figuur
16).

Ontwikkeling en aantallen
schapen
8000
7000
6000
5000
1526

Aantal 4000

1749

3000

1846

2000
1000
0
Putten

Nijkerk

Hell & Gerven

.
Figuur 16: Ontwikkeling van de omvang van het aantal schapen van de zestiende tot negentiende eeuw
In de gemeenten Putten en Nijkerk en specifiek de buurtschappen Hell & Gerven.

Op grond van genoemde bronnen is een inschatting te maken van het aantal schapen dat in
het begin van de zestiende eeuw op het Hellerveld werd geweid. Vanuit Putten hadden
vooral de boerderijen uit de buurtschappen Hell en Gerven rechten op het Hellerveld en
vanuit Nijkerk uit de buurtschappen Slichtenhorst en Wullenhove.
Hell en Gerven (Putten)
Wullenhove (Nijkerk)
Slichtenhorst (Nijkerk)
Totaal

1300 schapen
400 schapen
400 schapen
ca. 2000 schapen

Uit de veetelling van 1526 blijkt tevens dat de grote boerderijen vaak een eigen
schaapherder (scheper) hadden die als knecht op het bedrijf woonden. Deze scheper had
zelf meestal ook een aantal schapen en weidde die gelijktijdig met de schapen van de boer
(zie ook het voorbeeld in figuur 15). In tegenstelling tot de situatie in Drenthe werden de
schapen op de Veluwe niet in gezamenlijke dorpskooien gehouden maar had elke boer zijn
schapen in zijn eigen stal (kooi) of kamp om de nacht door te brengen. Dit is af te leiden uit
het grote aantal schepers op de Veluwe in die tijd (283) 40.
Blijkbaar was het zowel in de vijftiende als de zestiende eeuw (zie 3.4) op de Veluwe en in
het bijzonder op het Hellerveld niet de gewoonte om de schapen gezamenlijk te weiden en
te laten overnachten in een stal of schapenkamp.
39

Gelders Archief, Staten van het Kwartier van Veluwe en hun Gedeputeerden. “Lijst of cedule van het ampt
Putten vervattende de huysen, persoonen, etc. 1749, inv. nr. 272
40
Roessingh (1979)
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3.6 Conclusies van het archiefonderzoek
Kruishaar is geen agrarische ontginning met als primair doel een akker
De naam Kruishaarderberg of Kruishaar komt niet voor in het malenboek van het Hellerveld.
In de verkopingen van nieuwe ontginningen op het veld uit het begin van de zeventiende
eeuw komt Kruishaar dan ook niet voor. Indien de akker van de Kruishaarderberg een
nieuwe ontginning op het Hellerveld is geweest dan moet dit in de periode voor 1600 zijn
gebeurd. Overigens is gezien het karakter van de zeventiende eeuwse ontginningen, het niet
waarschijnlijk dat het bestuur van het Hellerveld een ontginning als Kruishaar toestond (ook
niet voor 1600). Vrijwel alle nieuwe ontginningen liggen namelijk in de directe nabijheid van
een bestaande of op te richten boerderij. Een akker op grote afstand van een boerderij is
atypisch voor de ontginningen die we kennen van het Hellerveld. De maalschap was juist
opgericht om de gemene velden woest te laten liggen zodat de maalmannen zoveel mogelijk
gebruik konden maken van deze gronden. De bekende verkopingen van stukjes grond
vonden waarschijnlijk ook alleen maar rond het begin van de zeventiende eeuw plaats en
waren daarna resoluut afgelopen41.
Naast Kruishaar zijn een drietal andere, geïsoleerde akkers of ontginningen die zichtbaar zijn
op de negentiende eeuwse kaarten, nader onderzocht. Behalve dat deze percelen relatief
dicht bij bestaande boerderijen lagen (zie tekst hiervoor) valt de vorm van deze percelen op.
In alle drie de gevallen werden de percelen aangelegd op een dekzandopduiking waarbij de
randen van de percelen de contouren van de natuurlijke dekzandruggen volgen. Een vierkant
of ruitvorm, zoals de akker van de Kruishaarderberg, wijkt hier duidelijk van af.
Kruishaar is geen overnachtingplaats voor schapen
In de vijftiende en zestiende eeuw verkeerde de wolhandel op de Veluwe (en de hogere
zandgronden van Nederland) op zijn top. De duizenden schapen die toen rond het Hellerveld
werden gehouden werden individueel door de verschillende schepers van de
boerenbedrijven geweid en ’s nachts weer teruggebracht op het erf. De boerderijen lagen op
geringe afstand rondom het veld en de loopafstanden waren gering. Niets wijst in deze
periode op het regulier gebruik van een gezamenlijke schapenkamp. In de loop van de
zeventiende eeuw neemt het aantal schapen door de import van buitenlandse wol sterk af.
Verwijzingen naar een veekerende functie van de omwalling van de Kruishaarderberg zijn in
het malenboek uit deze periode niet gevonden. De verwijzingen die er naar vee worden
gedaan gaan over de wijze van schutten van illegaal loslopend vee. Daarnaast wordt er één
maal aangegeven dat boeren hun kudden schapen nabij het erf moeten laten overnachten
binnen een omheining. De informatie van zowel de veetelling uit 1526 als het zeventiende
eeuwse malenboek doet vermoeden dat de boeren van de maalschap veelal individueel
opereerden en onafhankelijk van elkaar gebruik maakten van het veld. Een sterke onderlinge
afhankelijkheid tussen de maalmannen spreekt niet uit de verslagen en regelgeving.

41

Wel zijn uit de negentiende eeuw weer een aantal uitgiften bekend in o.a. de Soestraat (nabij Gerven) en
Diermen.
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Wat is Kruishaar wel?
Op grond van het uitgevoerde archiefonderzoek zijn een aantal mogelijke functies van de
Kruishaarderberg onwaarschijnlijker geworden. Welke functie de Kruishaarderberg wel heeft
gehad is op basis van archiefmateriaal niet direct te herleiden omdat verwijzingen naar de
omwalling of de akker ontbreken.
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4. Veldonderzoek
In dit hoofdstuk worden de resultaten van het uitgevoerde veldonderzoek beschreven. Dit
veldonderzoek is, behalve door de reeds vermelde literatuurverkenning in hoofdstuk 2 en
het beschreven archiefonderzoek in hoofdstuk 3, voorafgegaan door een verkenning van de
ontginningshistorie van het gebied aan de hand van historische kaarten, kadastrale
informatie, een verkenning van de beschikbare bodeminformatie van het gebied en een
beschrijving van het huidige landschap. Op grond van deze informatie is een
bodemonderzoek verricht waarmee getracht is de vorm van het landschap te verklaren.
4.1 Verkenning van het landschap van Kruishaar en de Kruishaarderberg
4.1.1 Historisch kaartmateriaal
In bijlage 2 zijn 12 historische topografische kaarten afgebeeld van de Kruishaarderberg en
directe omgeving. Beginnend met de oudste kaart waar de Kruishaarderberg op voorkomt
(M.J. de Man uit 1807) tot de huidige topografische kaart.
Uit de vergelijking van het kaartmateriaal blijkt het volgende:
- in de periode tussen 1850 en 1898 wordt de heide rondom de Kruishaarderberg
ontsloten door kaarsrechte wegen (de tegenwoordige Deuverdenseweg en Eerste en
Tweede Kruishaarseweg);
- de directe omgeving van de Kruishaarderberg bestaat tot en met 1911 uit heide. In
de volgende kaart, die van 1931 zijn zuidelijk en noordelijk van de Kruishaarderberg
de eerste ontginningen zichtbaar. De heide is in 1931 ook minder open en direct
rondom de Kruishaarderberg ontstaat steeds meer bos.
- Tussen 1974 en 1985 verdwijnt het laatste stukje open heide westelijk van de
Kruishaarderberg;
- De Kruishaarderberg heeft tot en met 1931 een ruitvorm. Tussen 1931 en 1952
wordt door ontginning van de noordelijke van de Kruishaarderberg gelegen heide, de
noordpunt van de ruit afgesneden;
- In de gehele negentiende eeuw is de akker van de Kruishaarderberg in gebruik als
bouwland42 en zijn de wallen begroeid met hakhout. Vanaf 1906 t/m in ieder geval
1931 is de akker begroeid met bos (naald- en loofbos). Vanaf 1952 tot heden is het
perceel weer als bouwland in gebruik;
- In de negentiende en eerste helft van de twintigste eeuw ontbreken op de kaarten
duidelijke ontsluitingspaden naar de akker van Kruishaar43. Op de kaart van Haasloop
Werner uit 1844 (zie figuur 4) is aan de westzijde een opening zichtbaar in de
omwalling. Ook op de kaart van 1931 is deze zichtbaar en tevens een zuidwestelijke
doorgang in de wal met een aansluitend wandelpad (stippellijn), zie figuur 17. Ruim
20 jaar later is de noordelijke punt van de akker verdwenen en daarmee de
noordwestelijke doorgang. De zuidwestelijke doorgang is ook verdwenen. In plaats
daarvan is in de noordwestelijke hoek een nieuwe doorgang in de wal aanwezig met
een onverhard pad naar de Deuverdense weg. Deze situatie treffen we nu nog aan op
42

Volgens de kadastrale gegevens uit 1832 heeft het bouwland van de akker van Kruishaar (kadastraal nr. 20,
sectie D, Nijkerk) klasse 4 (schaal van 1-5, 1 is het best). Deze klassering wordt als volgt omschreven: hoge
schrale en onvruchtbare zandgrond die sommige jaren onbebouwd moet blijven liggen. 10 duimen groeiaarde.
43
Vermoedelijk zijn deze wel aanwezig geweest maar werden ze niet aangegeven op de kaarten.
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de locatie. In het huidige landschap is van de zuidwestelijke doorgang in de
omwalling niets meer zichtbaar (mogelijk is dit een pad over de omwalling geweest
en geen gegraven doorgang).

Figuur 17: Detail topografische kaart 1931

(links) en 1952 (rechts)

Op grond van het kaartmateriaal uit de negentiende en twintigste eeuw valt op dat het
landschap rondom de Kruishaarderberg in deze periode sterk is veranderd. Van een vrijwel
boomloze vlakte naar een strak agrarisch ontginningsgebied waarbij de noordelijke punt van
de omwalling tussen 1931 en 1952 verdween.
Volgens de kadastrale gegevens uit 183244 was de akker en wal van de Kruishaarderberg in
eigendom van Jan van de Veen van de boerderij Balkenschoten. In figuur 18 zijn de
kadastrale percelen van het erf Balkenschoten rood omlijnd. Op basis van de kadastrale
minuutplan is goed zichtbaar dat de akkers, weiden en omringend hakhout als een krans om
het erf Balkenschoten liggen. Hetzelfde geldt voor de bezittingen van de zuidelijker gelegen
boerderij Klinkenberg. Nieuwe ontginningen of bouwlanden van een boerderij waren vrijwel
altijd verbonden aan reeds bestaande ontginningen en werden zelden geheel los op de
heide aangelegd (zie ook hoofdstuk 2). De akker van Kruishaar ligt op een relatief grote
afstand ( meer dan een kilometer) van Balkenschoten. Gezien het feit dat de akker van
Kruishaar geen fysieke verbinding heeft met de bestaande ontginningen rond Balkenschoten
behoort het niet tot haar ‘natuurlijke’ aanwas. De akker van Kruishaar is dus zeer
waarschijnlijk een bestaande ontginning op het Hellerveld geweest (met vooralsnog een
onbekende functie) die vervolgens in gebruik werd genomen door een boer uit de omgeving,
in dit geval het erf Balkenschoten45.

44
45

‘Kadastrale atlas Gelderland 1832, Nijkerk, sectie C, derde blad en sectie D.
Of het Eltense erf Balkenschoten de akker van Kruishaar ook voor 1832 in gebruik had is mij niet bekend.
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Figuur 18: Kadastrale kaart omgeving Kruishaarderberg in 1832 (bron: Kadastrale atlas Gelderland 1832)

4.1.2 Bodeminformatie
De belangrijkste bronnen over de ontstaanswijze en opbouw van de bodem op en rond de
Kruishaarderberg zijn de geomorfologische46- en bodemkaart47 van het gebied (zie figuur 19)

Figuur 19: Detail geomorfologische (links) en bodemkaart (rechts) met ligging locatie

De geomorfologische kaart beschrijft het reliëf, de ontstaanswijze of genese en ouderdom
van het landschap. De Kruishaarderberg ligt in het noordelijk deel van de Gelderse Vallei. De
46

Geomorfologische kaart van Nederland, schaal 1:50.000, Blad 32 Amersfoort, Stichting voor Bodemkartering,
Wageningen/Rijks Geologische Dienst, Haarlem, herziene uitgave 1983
47
Bodemkaart van Nederland, schaal 1:50.000, Blad 32 Oost Amersfoort, Stichting voor Bodemkartering
Wageningen, 1997.
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bodem bestaat hier uit door de wind afgezette dekzanden die veelal tot ruggen zijn
opgestoven. In figuur 19 zijn dit de geel gestippelde formaties (3K14). Deze dekzandruggen
zijn vanaf het laat pleistoceen, zo’n 15.000 jaar geleden tijdens de laatste ijstijd
(Weichselien), tot in het Holoceen (ca. 10.000 jaar geleden) afgezet en liggen ca. 0.5 tot 1.5
m. hoger dan de omgeving. De formatie in de directe omgeving van de Kruishaarderberg
(4L8, geel met bruine stippen en vlekken) zijn ‘lage landduinen met bijbehorende vlakten en
laagten’. Dit betreft het meer geaccidenteerde gebied van de Kruishaarderberg en een
zuidwestelijk daarvan gelegen gebied (oostelijk van Driedorp). Deze landduinen zijn door de
wind in het (zeer) recente verleden afgezet (in dit geval tot in de late Middeleeuwen 48).
Op de bodemkaart (zie figuur 19) is het gebied van de zeer jonge landduinen (4L8 op de
geomorfologische kaart) terug te vinden als een strook duinvaaggrond (Zd21, felle gele
kleur). In deze kalkloze zandgrond is nauwelijks bodemvorming opgetreden en bestaat uit
‘schoon’ zand zonder duidelijke bodemlagen. De akker van de Kruishaarderberg wordt
aangegeven als een ‘eenmanses’ (bruin gearceerd). De bodem heeft een dikke humuslaag of
eerdlaag van tenminste 0.5 meter dik die door menselijk handelen is opgebracht. De
bodemopbouw wijkt hier sterk af van de omringende, veel humusarmere grond.
Op de hoogtekaart van het gebied rondom de Kruishaarderberg49, zie figuur 20, is goed
zichtbaar dat de Kruishaarderberg op de hoger gelegen, meest westelijke dekzandruggen ligt
die in oostelijke richting in hoogte oplopen (richting stuwwallen van de Veluwe).
Oorspronkelijk zijn deze dekzandruggen ca. 9 m +NAP. De landduinen die op deze
dekzandruggen tot in de late Middeleeuwen zijn ontstaan hebben een hoogte van maximaal
15 m +NAP gekregen (de wallen van de Kruishaarderberg).

Figuur 20: Hoogtekaart van het gebied rondom de Kruishaarderberg met hoogtes in meter + NAP.

48

Op de luchtfoto van het gebied uit 1945 zijn in het gebied oostelijk van Driedorp nog witte zandkoppen
zichtbaar, Bron: Topografische Dienst Kadaster Emmen.
49
Bron: Actueel Hoogtebestand Nederland (www.ahn.nl).
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4.1.3 Beschrijving van het huidige landschap rondom de Kruishaarderberg
De Kruishaarderberg, de omwalde akker, ligt in een ca. 8.5 ha. groot gemengd bos. Dit
bosgebied ligt in een strak verkaveld landschap met lange rechte wegen en vierkante
percelen (zie figuur 21). In de loop van de twintiger en dertiger jaren van de twintigste eeuw
werden de heidevelden ontgonnen en veranderden ze in weide- en bouwlanden (maïsland).
Langs de Deuverdense-, Nieuwe Voorthuizer- en Kruishaarseweg staan de
ontginningsboerderijen uit die tijd. Het zijn intensieve veehouderijbedrijven of maneges.
Noordwestelijk van de Kruishaarderberg ligt een camping (‘De Elzenhoeve’). In de jaren
twintig werd het bos en de Kruishaarderberg gekocht door een particulier die tot op heden
de grond in eigendom heeft. Het bos is afgesloten voor publiek. Ten zuidwesten van het bos,
aan de andere zijde van de Nieuwe Voorthuizerweg, ligt een bosgebiedje dat in eigendom is
van Natuurmonumenten. Dit bos betreft een jong stuifduinen gebied met een vergelijkbaar
uiterlijk.
Het bos direct rondom de hoge omwalling is nooit geëgaliseerd en ligt bezaaid met duintjes.
Aan de oostzijde van de omwalde akker ligt een lange stuifwal in oostelijke richting. Aan de
zuidzijde, vlak naast de Tweede Kruishaarseweg, ligt een vijver.

Figuur 21: Luchtfoto van de Kruishaarderberg en omgeving. Ten noordwesten van de akker ligt camping ‘De
Elzenhoeve” (bron: Google Earth).

4.1.4 Beschrijving van de wal en akker van Kruishaar
Het eerst wat opvalt aan de Kruishaarderberg is de hoge zuidwestelijke- en zuidoostelijke
wal. Op de hoogtekaart (figuur 22) en nabij de doorgang in de omwalling (figuur 23) zijn de
vormen van deze aan de zuidzijde van de akker gelegen wallen goed te herkennen: een
geleidelijk oplopende helling aan de zuidzijde en een steile helling aan de noordzijde, naar
de akker. De wal is zeer onregelmatig van hoogte maar aan de zuidzijde is de gemiddelde
hoogte ca. 14.5 tot 15 m. +NAP. Het bosgebied rondom de akker aan de voet van de ruim

34

twintig meter brede zuidelijke helling ligt gemiddeld op een hoogte van 9 m. +NAP. De wal
aan de noordwestzijde is minder hoog (10-11 m. +NAP) en minder breed. Ook deze wal is
aan de akkerzijde steiler dan aan de noordwestzijde.

Figuur 22: Hoogtekaart van de Kruishaarderberg met hoogtes in m+NAP (bron: www.AHN.nl).

Figuur 23: Dwarsprofiel van de Kruishaarderberg gefotografeerd bij de doorgang in wal in de westpunt van de
akker. Hier is goed zichtbaar dat de zuidzijde van de wal veel geleidelijker oploopt dan de noordzijde.

In noordelijke richting neemt de hoogte van de wal af. Op de noordoostpunt van de akker
ligt de wal slechts enkele decimeters boven het maaiveld van de akker. Halverwege de
noordoostzijde van de akker heeft de wal een hoogte van ca. 1.40 m. boven het maaiveld
van de akker (zie figuur 27&28).
De vorm van de noordoostelijke wal wijkt sterk af van de andere wallen rond de akker. In
figuur 24 is deze situatie schetsmatig weergegeven. De wal heeft hier het uiterlijk van een
‘normale’ houtwal van een akker: ca. 1.40 m. hoog en 2.5 m. breed, zie ook figuur 25.
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Figuur 24: Schetsmatige tekening in vogelvlucht van de Kruishaarderberg in zuidwestelijke richting.

Figuur 25: De lage noordoostelijke wal van de Kruishaarderberg heeft het uiterlijk van een ‘normale’ houtwal.

De akker binnen het wallencomplex heeft een oppervlakte van 1.4 ha. en heeft een
ruitvorm. Op de hoogtekaart (figuur 22) is zichtbaar dat de noordelijke punt ca. 1.4 m. lager
ligt dan de zuidelijke punt.
De vorm en hoogte van de omwalling van de Kruishaarderberg doen sterk vermoeden dat
sprake is van verstuivingwallen. Op de hoogtekaart heeft het gehele wallencomplex een
druppelvorm waarbij de wallen aan de zuidwest- en zuidoostzijde veel hoger zijn dan aan de
noordzijde. De overheersende zuidwestelijke winden hebben deze vorm veroorzaakt. Ook de
vorm van het dwarsprofiel van de zuidelijke helling wijst op verstuivend zand; een steile
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binnenzijde (luwte) en geleidelijk oplopende windzijde. De wal aan de noordoostelijke zijde
is waarschijnlijk niet opgestoven met zand en hier is de wal maar ca. 1.40 meter hoog.
4.2 Bodemonderzoek
Op de locatie is een bodemonderzoek uitgevoerd door middel van het uitvoeren van
handboringen (met een Edelman- en gutsboor) . Met dit bodemonderzoek is getracht
antwoorden te vinden op de volgende vragen:
1. Uit welk materiaal bestaan de hoge wallen van de Kruishaarderberg. Is het
opgeworpen, schoon zand of is er sprake van opgestoven materiaal of een
combinatie van beide?
2. uit welk materiaal bestaat de veel lagere noordoostelijke wal van de akker?
3. ligt deze lage wal geheel rondom de akker en vormde deze wal de basis voor de hoge
verstuivingwal?
4. ligt aan de buitenzijde van de omwalling een gedempte of verstoven gracht of
greppel?
5. is de akker binnen de omwalling met plaggen opgehoogd en welke dikte en opbouw
heeft deze plaggenlaag50?. Deze informatie geeft een indicatie over het historisch
gebruik van het perceel.
Bovenstaande vragen zijn vooral gericht op het verklaren van de vormen van het huidige
landschap door de bodemopbouw van de locatie te beoordelen aan de hand van boringen.
Er zijn geen graafwerkzaamheden uitgevoerd of ander specifiek archeologisch onderzoek
(bijvoorbeeld een systematisch schervenonderzoek) om verstoring van het bodemarchief te
voorkomen51. Bij een aantal boringen op de akker zijn kleine scherfjes steengoed
aangetroffen. Deze zijn gefotografeerd en de diepte van voorkomen is vastgesteld. Het ging
in alle gevallen om gruis van rood steengoed (enkele millimeters groot).
In totaal zijn op de locatie 26 boringen uitgevoerd (zie figuur 26). De boringen B4 t/m B13 ter
plaatse van de akker, de boringen B1&B2 en B24 t/m B26 aan de buitenzijde van de
noordoostelijke omwalling om te beoordelen of hier een gracht of greppel heeft gelegen en
B3 en B14 t/m B23 ter plaatse van de wallen rondom de akker. Op vier plaatsen zijn de
boringen in een lijn of raai geplaatst (zie bijlage 5). In de nummering ontbreekt boring 15.
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Vanaf de late middeleeuwen tot aan het einde van de negentiende eeuw worden akkers op de zandgronden
van Nederland in veel gevallen bemest met (heide)plaggen al dan niet vermengd met dierlijke mest
(bijvoorbeeld uit potstallen). Met het opbrengen van plaggen werden ook minerale delen meegevoerd
waardoor de akker geleidelijk werd opgehoogd. Uiteindelijk ontstonden dikke humeuze eerdlagen of
plaggengronden.
51
Op de top van de zuidelijke wal zijn waarschijnlijk door spelende kinderen kuilen gegraven waardoor een
profiel zichtbaar gemaakt kon worden, zie figuur 27.
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Figuur 26: Tekening van de locatie met de ligging van de uitgevoerde boringen

4.2.1 De bodemopbouw van de hoge wallen van de Kruishaarderberg
In de hoge wallen die rondom de akker liggen zijn in totaal 8 boringen uitgevoerd (B14, B16,
B18 en B20 t/m B22). De boorbeschrijvingen zijn weergegeven in bijlage 4. In bijlage 5 geven
de raaien 2, 3 en 4 het dwarsprofiel van de omwalling weer. In de boringen in de hoge wal
gedeelten werd een vrijwel humusloze, fijne zandlaag aangetroffen die onregelmatig werd
onderbroken door humusbandjes (zie figuur 27). De dikte van deze zandlaag is afhankelijk
van de hoogte van de wal. Deze specifieke bodemopbouw wijst op verstuivingfasen
onderbroken door stilstandfasen waarbij humusvorming optrad.

Figuur 27: Verstuivingprofiel in boorkern (links) en profielkuil (rechts). De donkere bandjes zijn humusbandjes,
restanten van planten die tijdens stilstandfasen aan de oppervlakte groeiden.
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De bodemopbouw van de hoogste boringen (B14 en B20, respectievelijk op ca. 13.4 en 13.2
m. +NAP) in de omwalling laten een vergelijkbaar beeld zien: een vrijwel puur uit zand
bestaande gelaagde bovengrond (met zeer dunne humusbandjes) die op een diepte van 2.0
-2.5 m. –mv humusrijker wordt. Het betreft waarschijnlijk een humusrijke (bos)bodem die
regelmatig werd verstoven. In deze humusrijke lagen zijn ook weer verstuivingslagen
zichtbaar. Onder deze humeuze lagen ligt een vrijwel ongeschonden veldpodzolprofiel.
De zandfractie van het zand aan de voet van de omwalling is grover dan op de top van de
omwalling (zie figuur 28). Het lichtste materiaal (fijne fractie) wordt het hoogst aangetroffen.

Figuur 28: Links de fijne zandfractie die op de top van de Kruishaarderberg wordt aangetroffen en rechts de
grovere fractie zoals aan de voet van de omwalling aanwezig is (Foto: L. de Boer)

4.2.2 De bodemopbouw van de lage, noordoostelijke wal van de Kruishaarderberg
Twee boringen (B03 en B17) zijn op de veel lagere noordoostelijke wal geplaatst. T.p.v. B03
is de wal aan de buitenzijde ca. 1.30 m. hoog. Aan de akkerzijde ligt de top van de wal
ongeveer gelijk aan het maaiveld van de akker. In bijlage 5, raai 1 is het dwarsprofiel
weergegeven. De wal bestaat hier uit een geroerde bodemlaag van 1 m. dikte. De bodem
van de wal is licht humeus en bevat over het gehele profiel ijzer. Daaronder ligt een
veldpodzol (de oorspronkelijke bodem die ook bij de boringen B01 en B02 wordt
aangetroffen). De bodem van de akker (B04) is duidelijk humeuzer en bevat in de
bovengrond geen ijzer.
Het maaiveld van de iets zuidelijker gelegen boring B17 ligt ca. 0.40 m. hoger dan het
maaiveld van de akker. Het bosgebied oostelijk van de wal ligt hier 1.5 m. lager. De
bovengrond van B17 bestaat uit een matige humeuze zandgrond (tot 0.30 m.-mv). Van 0.30
m –mv tot 1.70 m. –mv is de bodem geroerd , licht tot matig humeus met donkere vlekken.
Daaronder ligt een ijzerhoudende dekzandlaag (onderliggende veldpodzol). De bodem van
de naastgelegen akker (B11) is veel regelmatiger van opbouw en bestaat tot ca. 0.80 m –mv
uit een matig humeuze zandgrond (eerd- of plaggenlaag).
Op basis van deze boorbeschrijvingen bestaat de lage noordoostelijke wal uit een geroerde
licht tot matige humeuze zandgrond met een dikte van 1.0 tot 1.40 m. die door mensen is
opgeworpen. De bodemopbouw wijkt duidelijk af die van de naastgelegen akker.
4.2.3 Onderzoek naar een houtwal onder de hoge wallen van de Kruishaarderberg
Aangezien de hoge wallen van de locatie uit opgestoven zand bestaan is onderzocht of aan
de basis van deze verstuiving een houtwal heeft gelegen (die de akker geheel omsloot). De
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noordoostelijke, lage akkerwal zou in dat geval de oorspronkelijke situatie weergeven, van
voor de verstuiving. Om dit te onderzoeken zijn een aantal boringen op lijn geplaatst,
loodrecht op de wal. De dwarsprofielen zijn weergegeven in bijlage 5.
In twee gevallen, namelijk bij boring B16 en boring B21 is onder de opgestoven landduin een
wal aangetroffen. Deze wal is herkenbaar als een licht tot matig humeuze, duidelijk geroerde
laag. Bij boring B16 (zie figuur 29) wordt deze wal aangetroffen op een diepte van 1.5 m. –
2.2 m. – mv. (dus een walhoogte van 0.70 m.) en bij B21 op een diepte van 1.80m. – 2.40 m.
(0.60 m. walhoogte). Kenmerkend voor deze bodemlaag is dat er geen verstuivingbanden in
voorkomen en de bodem meer ijzer bevat. Bij de boringen B14 en B20 werden geen
geroerde, humeuze lagen boven de onderliggende veldpodzol aangetroffen. Overigens is het
daarmee niet uitgesloten dat hier geen houtwal ligt. Mogelijk is deze gemist bij deze
boringen aangezien de vorm van de akker en wal zeer variabel is in breedte, is de kans
hierop groot.
Op grond van deze uitkomsten acht ik het zeer waarschijnlijk dat rondom de akker een veel
lagere, waarschijnlijk met struikgewas begroeide houtwal heeft gelegen (met een hoogte
van 1.0 m. – 1.5 m. ) zoals nu nog zichtbaar is aan de noordoostzijde van de akker. Deze
begroeide wal heeft vervolgens als zandvang gefungeerd (zie figuur 30) waardoor een
verstuivingwal is ontstaan van 5.0 m. tot 6.0 m. hoogte.

Figuur 29: Foto boorkern B16 met overgang opgestoven
materiaal (geel zand) en onderliggende wal (geroerd
materiaal)
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Figuur 30: Voorbeeld van zandinvang door vegetatie in de duinen van Terschelling.

4.2.4 Onderzoek naar een gracht of greppel aan de buitenzijde van de omwalling
Nabij de noordoostelijke wal van het perceel is onderzocht of aan de buitenzijde van de
omwalling een gracht of greppel aanwezig is geweest. Er is voor deze plek gekozen omdat de
omwalling (en dus ook een eventuele greppel of gracht) hier niet is verstoven. Langs de
noordoostelijke wal is een geringe verlaging van het maaiveld zichtbaar (ca. 10 cm.) aan de
voet van de omwalling, maar geen brede greppel. Op twee plaatsen zijn raaien geplaatst (bij
boring B01&B02 en boring B24 t/m B26), zie figuur 31. De boringen zijn weergegeven in
bijlage 4.

Figuur 31: Tekening van de noordoostelijke wal met ligging van de boringen in twee raaien.
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De bodem van de boringen in zowel raai 1a als raai 1b
bestaat uit een bladaardelaag met vrijwel direct
daaronder de uitspoelingslaag (E-horizont) van een
veldpodzolgrond (zie figuur 32). In alle boringen werd
een ijzerhoudende inspoelingslaag aangetroffen (Bhorizont) op een diepte van ca. 0.2 m. –mv. Bij B24
was de humusrijke bovengrond iets dikker en lemiger.
Op grond van deze uitkomsten is wellicht sprake van
een ondiepe greppel aan de voet van de wal maar
zeker geen diepe greppel of gracht. In dat geval zou er
sprake zijn van een diepere geroerde laag met veel
ingewaaide bladaarde of veraarde humus. Bij de
zuidelijke en noordwestelijke omwalling is het door
middel van boringen lastig om de onderliggende
houtwal en eventuele greppel te vinden omdat deze
onder het opgestoven zand ligt.

Figuur 32: Bodemprofiel van een veldpodzolgrond, kenmerkend voor de omgeving van de Kruishaarderberg.

4.2.5 De bodemopbouw van de akker van Kruishaar
Op de akker zijn 10 boringen uitgevoerd. De boorbeschrijvingen zijn weergegeven in bijlage
4. De bodem van de akker bestaat uit de volgende bodemlagen (zie ook figuur 33):
- een licht tot matig humeuze, leemarme zandgrond met een gemiddelde dikte van
0.80 m. (variërend van 0.60 – 1.0 m. dikte);
- een licht humeuze, leemarme zandgrond die regelmatig is verstoven. Deze
tussenlaag heeft een gemiddelde dikte van 0.25 m. en ontbreekt in enkele boringen;
Deze bodemlagen zijn antropogene lagen die door bemesting met zandhoudende plaggen
zijn opgebracht (Aa-horizont). Een duidelijke bouwvoor (Ap-horizont) is niet herkenbaar.
- de oorspronkelijke ondergrond, een veldpodzol, met een kenmerkende
uitspoelingslaag (deze horizont is soms opgemengd met de bovengelegen verstoven
tussenlaag) en ijzerhoudende inspoelingslaag.
Bij een aantal boringen op de akker (B6,B7, B9, B10) zijn in de plaggenlaag
verstuivingbanden aangetroffen van ca. 0.10 m. dikte. Dit zand zal van de hogere randwallen
(landduinen) zijn gestoven.
Op de hoogtekaart (figuur 22) is zichtbaar dat de zuidpunt van de akker ruim 1.5 m. hoger
ligt dan de noordpunt. De dikte van het antropogene materiaal aan de zuidkant is gemiddeld
1.30 m. en aan de noordkant 0.90 m. Het hoogteverschil van het oorspronkelijke maaiveld
tussen de noord- en zuidpunt is dus ongeveer 1 m. Aan de zuidzijde zal meer zand zijn
ingestoven dan aan de noordzijde hetgeen het hoogteverschil verklaard (in het profiel zijn
deze verschillen in zandfractie niet altijd zichtbaar). Door het opbrengen van plaggengrond
en tussentijdse verstuivingen is het hoogteverschil tussen noord en zuid nog iets groter
geworden.
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Figuur 33: Tekening en foto van de bodemopbouw van de akker van Kruishaar. De foto laat de overgang zien
van de antropogene bovenlaag en de onderliggende veldpodzol.

In de plaggenlaag van de boringen B5, B7, B8 t/m B10, B12 en B13 werden stukjes steengoed
aangetroffen (in alle gevallen rood gebakken steengoed) van maximaal 0.5 cm. grootte. Deze
stukjes steengoed zijn tijdens het opbrengen van de plaggenlagen in de bodem terecht
gekomen. In bijlage 4 zijn bij de boringen de foto’s van de aangetroffen stukjes steengoed
weergegeven.
4.2.6 Conclusie van het bodemonderzoek
Refererend aan de onderzoeksvragen (zie 4.2) zijn op basis van het bodemonderzoek de
volgende conclusies te trekken:
1. De hoge wallen rondom de akker van de Kruishaarderberg bestaan uit opgestoven,
fijn zand. In deze zandlagen is een duidelijke gelaagdheid zichtbaar en wijzen
humusbandjes op stilstandfasen tijdens de verstuivingperioden.
2. De lagere noordoostelijke wal van de akker bestaat uit een ca. 1 m. dik geroerde
zandlaag die door menselijk handelen is ontstaan.
3. Deze oorspronkelijke wal (hoogte 1.0 m. – 1.5 m. hoogte) werd op nog twee
plaatsen onder het opgestoven materiaal gevonden. De wal zal hoogstwaarschijnlijk
de gehele akker hebben omsloten en als zandvang hebben gediend waardoor de wal
kon opstuiven tot max. ca. 6.0 m. hoogte. Zie voor een schematisch dwarsprofiel
figuur 34.
4. Aan de buitenzijde van de noordoostelijke wal is slechts een zeer ondiepe greppel
aangetroffen in aan het maaiveld. In het bodemprofiel is geen sprake van een brede
of diepe greppel of gracht. Aan de voet van de zuidelijke en zuidwestelijke omwalling
is het door middel van boringen lastig om na te gaan of hier een greppel of gracht
heeft gelegen omdat de onderliggende oorspronkelijke wal is verstoven en daardoor
vrijwel niet is te lokaliseren.
5. De akker binnen de omwalling is opgehoogd met zandhoudende (heide)plaggen.
Deze plaggenlaag is 0.6 m. – 1.20 m. dik en bestaat uit licht tot matig humeus zand.
In vergelijking met nabij gelegen bodems op Hell of Gerven in Putten is de
plaggenlaag zeer schraal (relatief humusarm en bevat veel zand) en is regelmatig
verstoven met zand. Hierdoor is de dikte van de plaggenlaag groter geworden. Op
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basis van de dikte van de plaggenlaag is het waarschijnlijk dat de akker gedurende
enkele honderden jaren is gebruikt. Over de exacte ouderdom is echter op basis van
de dikte van plaggenlagen niet veel te zeggen52.

Figuur 34: Schematisch dwarsprofiel van de wal en akker van de Kruishaarderberg.

52

T. Spek (2004)
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5. Algemene conclusies en aanbevelingen
5.1 Conclusies van het veldonderzoek
De bodem van het gebied rondom de Kruishaarderberg bestaat uit een zeer jong
verstuivinggebied, zogenaamde ‘landduinen’ met bijbehorende vlakten en laagten’. Deze
door de wind opgestoven duinen zijn rondom Kruishaar tot in de late Middeleeuwen
afgezet. De akker binnen de omwalling is opgehoogd met zandhoudende plaggen om de
bodemvruchtbaarheid te verbeteren. De akker heeft in ieder geval vanaf het begin van de
negentiende eeuw een functie als bouwland gehad welke in 1832 in gebruik was door de
boer van boerderij Balkenschoten, ruim een kilometer westelijk gelegen. Op historische
kaarten is zichtbaar dat de akker in de negentiende eeuw geheel was omgeven door een
omwalling. De noordelijke punt werd er tussen 1931 en 1952 afgesneden als gevolg van de
ontginning van de heide noordelijk van de locatie. In deze periode veranderde het
landschap rondom de Kruishaarderberg drastisch als gevolg van de ontginning van het
Kruishaarseveld. Langs de lange rechte wegen worden ontginningsboerderijen gebouwd. Het
geaccidenteerde gebied direct rondom de wallen van de Kruishaarderberg bleef onaangetast
en veranderde in de eerste helft van de twintigste eeuw in bos.
De vorm van het huidige landschap van de Kruishaarderberg doet vermoeden dat de hoge
wallen een resultaat zijn van verstuiving van de zanden rondom het gebied. Door de
overheersend zuidwestelijke winden hebben de wallen aan de zuidzijde een langzaam
glooiende helling tot een hoogte van maximaal zes meter boven het maaiveld gekregen en
aan de noordzijde een steile helling. De wal aan de noordwestzijde is minder hoog maar
heeft dezelfde vorm. De noordoostelijke wal lag geheel in de luwte en hier is vrijwel geen
zand opgestoven. Wel ligt hier een wal maar met slechts een geringe hoogte van 1.40 m.
boven het maaiveld.
Het uitgevoerde bodemonderzoek bevestigde het vermoeden dat de wallen van de
Kruishaarderberg grotendeels uit opgestoven zand bestaan. Tevens blijkt dat onder deze
opgestoven wal oorspronkelijk een veel lagere (hout)wal heeft gelegen, die door mensen is
opgeworpen. Aan de noordoostzijde is deze wal nog aan de oppervlakte zichtbaar (zie figuur
35). De lage houtwal met bosschages op de kruin heeft als zandvang gediend voor de nu veel
hogere wallen. Aan de buitenzijde van de noordoostelijke wal ligt geen (verstoven of
dichtgeslibde) gracht of brede greppel. Er is wel sprake van een zeer ondiepe, smalle greppel
die met bladaarde is gevuld. De akker van Kruishaar is oorspronkelijk een veldpodzolgrond
die is opgehoogd met zandhoudende plaggen. De dikte varieert van 0.60 m. – 1.20 m. Het
betreft een schrale plaggenbodem die regelmatig is verstoven. Met name de diepste
plaggenlaag is zeer zandig.
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Figuur 35: Schematische weergave van het ruitvormige perceel van de Kruishaarderberg voor en na de
verstuiving.

5.2 Verstuivingperiode van het zand van Kruishaar
Op grond van de publicatie van Wartena (1985) over de zandverstuivingen op de Veluwe is
in 1560 nog sprake van stuivend zand nabij Kruishaar. Uit belastingoverzichten en
veetellingen uit het begin van de zestiende en midden van de zeventiende eeuw blijkt dat in
de loop van de zeventiende eeuw de hoeveelheid schapen en ander vee dat op het
Hellerveld werd geweid sterk afnam. Vermoedelijk namen als gevolg van de afnemende
begrazing van het veld rond 1600 de verstuivingen rondom de Kruishaarderberg ook af. In
het zeventiende eeuwse malenboek van het Hellerveld vinden we in ieder geval geen
verwijzingen naar zandverstuivingen. Wanneer we het bodemprofiel van de akker van
Kruishaar bekijken blijkt dat de onderzijde van het plaggendek uit regelmatig verstoven
humusrijke grond bestaat. Waarschijnlijk lag dit plaggendek er al voor 1600 en werd de
daarboven liggende plaggengrond in de loop van de zeventiende, achttiende en negentiende
eeuw opgebracht. De akker van kruishaar had dus voor 1600 al een functie als bouwland.
Gezien de geringe dikte werd vermoedelijk in de loop van de zestiende eeuw begonnen met
het opbrengen van plaggen. Regelmatig werd de akker weer verstoven doordat de zanden
rondom en op de wallen van de Kruishaarderberg nog onbegroeid lagen. In figuur 36 is de
bodemopbouw van de akker weergegeven en de perioden waarin de bodemlagen
vermoedelijk zijn gevormd.

Figuur 36: Schematische weergave van de opbouw van de akkerbodem van Kruishaar in de tijd.
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De wallen van Kruishaar zijn vermoedelijk in de loop van de vijftiende en zestiende eeuw
verstoven als gevolg van de overbegrazing door schapen en ander vee op het Hellerveld.
Het perceel binnen de omwalling van Kruishaar heeft dus in de zestiende eeuw al dienst
gedaan als bouwland. Maar was dit nu de primaire functie van dit perceel?
5.3 Conclusies over ouderdom en functie van de Kruishaarderberg op grond van
literatuur- , archief-, en veldonderzoek
In de literatuur over de Kruishaarderberg zijn een aantal al dan niet onderbouwde functies
beschreven die de Kruishaarderberg zou kunnen hebben gehad.
a. een (tijdelijk) militair fort, legerplaats of bolwerk (Stichtse oorlogen, vijftiende en
zestiende eeuw of de Tachtigjarige oorlog, zestiende en zeventiende eeuw);
b. een agrarische functie gericht op het verzamelen en beschermen van vee in
oorlogstijd (zelfde periode);
c. een veekraal voor schapen in de zeventiende eeuw en later (periode dat de
Kruishaarse heide onderdeel uitmaakte van het Hellerveld);
d. een omheinde akker, ontginning op de heide van het Hellerveld (periode ca. 14001850)
Op grond van het uitgevoerde onderzoek kom ik tot de volgende conclusies:
De Kruishaarderberg is geen akkerontginning
Op grond van de ligging van de het omwalde perceel (veraf van boerderijen) en de vorm van
het perceel (een strakke ruitvorm) is het zeer onwaarschijnlijk dat het perceel als akker werd
aangelegd (primaire functie). De perceelsvormen van de kampontginningen rondom het
Hellerveld hebben veelvormige, afgeronde hoeken en volgen de hoogtelijnen van de
dekzandruggen. De percelen liggen als een kraag rondom de boerderijen, aan elkaar geregen
door hakhoutbosjes, dichtbij het erf voor het opbrengen van mest. Deze vormen zijn
herkenbaar in Appel, Slichtenhorst, Hell en Gerven. Het perceel van Kruishaar is een strakke
ruit midden op een dekzandrug. Het perceel ligt daarnaast ook nog eens op meer dan een
kilometer afstand van de dichtstbijzijnde boerderij. Bovendien is de kans dat de maalschap
van het Hellerveld toestemming gaf aan een individuele boer om daar een akker aan te
leggen zeer onwaarschijnlijk.
Kruishaar is geen overnachtingplaats voor schapen
In de periode dat er rond het Hellerveld veel schapen werden gehouden (1450-1600)
overnachtten de schapen ’s nachts bij het erf in stallen of kampen (veekralen bij het erf).
Elke grote boer had zijn eigen scheper en die dreef de dieren ’s avonds weer naar de
boerderij. De afstanden van de boerderijen naar de heide waren niet groot en het gebruik
van een gezamenlijke schapenkamp op het veld lijkt zeer onwaarschijnlijk. Ook in de periode
vanaf de zeventiende tot in de negentiende eeuw wijst niets in de verslagen van het
malenboek van het Hellerveld dat schapen of ander vee in besloten kampen op de heide
werden gehouden. Op grond van verslagen van de maalschap van het Hellerveld werd vee in
deze periode ’s nachts op het eigen erf gehouden binnen een hekwerk. Bovendien waren de
hoeveelheid schapen veel kleiner dan een eeuw daarvoor.
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De Kruishaarderberg is geen militair verdedigingswerk
Een militaire functie (legerplaats of schans) zou op grond van de locatie van de
Kruishaarderberg (overgang van de hoge dekzandruggen en het lagere land rond Nijkerk) en
de vierkante vorm mogelijk zijn. Ook het feit dat de hoge wallen rondom de akker zijn
opgestoven en niet tot die hoogte zijn opgeworpen, sluit een militaire functie niet uit. Uit
beschrijvingen van schansen en ook boerenschansen die puur ter verdediging werden
aangelegd blijkt echter dat deze werken altijd voorzien waren van een gracht of greppel om
het aanvallers moeilijk te maken. Veel schansen uit bijvoorbeeld de Tachtigjarige oorlog
lagen ook vaak bij doorgaande wegen nabij doorgangen van moerassige gebieden. De
Kruishaarderberg lag niet bij zo’n doorgaande weg maar belangrijker, rond de wallen van de
Kruishaarderberg heeft nooit een brede gracht gelegen. Een puur militaire functie acht ik
daarom niet waarschijnlijk.
De Kruishaarderberg is een vluchtplaats voor vee uit de vijftiende tot zestiende eeuw
Gezien de vierkante vorm en afgelegen ligging van de Kruishaarderberg is de besloten kamp
vermoedelijk een vluchtplaats geweest voor vee tijdens de twisten tussen Gelre en het
Sticht. Als gevolg van de structurele zwakte van de legers van beide partijen was de Stichtse
oorlog vooral een plunderoorlog waarbij rooftochten, korte invalsacties, de manier van
oorlogsvoeren was53. De belangrijkste oorlogsbuit was vee.
Op een hoog en droog stuk heide werd een vierkante kamp van (ruim) honderd bij honderd
meter afgepaald en deden begroeide houtwallen dienst als hekwerk. Gezien de
vermoedelijke afwezigheid van een gracht rond de kamp is het niet waarschijnlijk dat het
een verdedigingswerk was, meer een tijdelijke schuilplaats. Plunderende legers gingen in
eerste instantie de boerderijen af om vee buit te maken. Wanneer er troepen in aantocht
waren werd het vee tijdelijk binnen de begroeide omheining, ver van de boerderijen op het
veld, in veiligheid gebracht. Nadat de omvang van de schaapskuddes in de loop van de
vijftiende eeuw kleiner werden viel de noodzaak voor een grote kraal weg. De houtwallen
rond het kampje stoven op met zanden van het Kruishaarseveld en in de beschutting van de
wallen werd het een boer toegestaan om het perceel als bouwland te gebruiken. Regelmatig
werd de akker nog verstoven en zal mogelijk jaren braak hebben gelegen totdat in de loop
van de zeventiende eeuw de stuivende zanden rond de inmiddels hoge duinen van
‘Cruyshaer’ definitief werden beteugeld.
Dit tijdelijke gebruik als vluchtplaats laat weinig resten na en dit is waarschijnlijk ook de
reden waarom tijdens de uitgevoerde archeologische onderzoeken zo weinig artefacten en
andere vondsten zijn gedaan.
Geen berg maar een duin
Het is wel opmerkelijk dat de meeste historici die over de Kruishaarderberg hebben
geschreven er van uit zijn gegaan dat de zes meter hoge wallen van de Kruishaarderberg
door mensenhanden zijn opgeworpen. Dit is zo opmerkelijk omdat de hoogtelijnen van het
gebied en de vorm van de wallen (hoge wallen aan de loefzijde en lage wallen aan lijzijde)
sterk refereren aan een door de wind gevormd wallensysteem. Vervolgens wordt dit door
een indicatief bodemonderzoek eenvoudig bevestigd. Juist door deze veronderstelde, hoog
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opgeworpen wallen van Kruishaar, zijn er veel theorieën over de historie van de
Kruishaarderberg ontstaan.
De Cromhaer werd de Kruishaarderberg
Op de zanden van ‘Cruyshaer’ ontstond door verstuiving een ‘clipken’ met de naam
‘Cromhaer’. Deze naam is op een gegeven moment in Kruishaarderberg veranderd. De
zanden rondom de huidige ‘berg’ zijn de naamgever van het gebied. Deze verstoven
dekzandruggen strekken zich uit van de Slichtenhorsterweg tot aan de huidige
Kruishaarderberg. Dit waren hoog gelegen gebieden op de heide, vandaar de term ‘haar’.
Het is de vraag of nabij de Kruishaarderberg een wegkruis heeft gestaan of dat het woord
‘kruis’ naar een grensfunctie verwijst. Beide is m.i. mogelijk.

Figuur 36: Schets van de Kruishaarderberg in de vijftiende eeuw; een schapenkamp op het Hellerveld

5.4 Aanbevelingen voor vervolgonderzoek
Door middel van het uitgevoerde onderzoek zijn een aantal vormen in het landschap
verklaard en verhelderd en is een meest waarschijnlijke functie nader onderbouwd. Toch zijn
er nog voldoende onzekerheden die om een gedegen archeologisch onderzoek vragen. Een
onderzoek waarbij meer gegevens over de ouderdom van verschillende bodemlagen
beschikbaar komen, kunnen de conclusies van dit onderzoek steviger onderbouwen of juist
weerleggen. Daarnaast is een grondsporen- en/of schervenonderzoek onder het plaggendek
en ter plaatse van de lagere omwalling aan te bevelen om bepaalde veronderstelde functies
definitief uit te sluiten.
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BIJLAGE 1
Overzicht koop- en huurbrieven maalschap van het Hellerveld
(de aangegeven nummers corresponderen met de nummers in figuur 10 in de rapportage)
Nr

Naam

jaar

Opper
vlakte

Soort
koop

Aankoop
-bedrag
& pacht

Omschrijving ligging

Bijzonderheden

KOOPBRIEVEN
1
Gerrit Gerrits &
Aeltgen Stevens

1623

Ca. 3.5
ha

Erfpacht

? & 24
stuivers

Waarschijnlijk noordelijk van de Ridderwal
(en een deel van de wal) bij boerderij De
Ridder. De oppervlakte is waarschijnlijk
rond de 3 tot 4 ha. gezien het pachtbedrag

2

Melis Wulven &
Anna Aerts

1624

?

Erfpacht

F. 33,- &
?

3

Henrick van Nulde

1624

?

Erfpacht

?& 14
stuiver

4

Jan Gerritsen &
Evertgen Willem
Jansen dochter

1625

?

Erfpacht

f. 61,- & ?

5

Lubbert Jansen &
Aertgen Gijsberts

1625

?

Erfpacht

f. 60,-

‘..een parceeltgen velts ende wal
gelijck het voor lange tijt aen cleijn
malesteijn ofte den ridder
aengegraven is geweest, ende in sijn
wal beslooten leijt.’
‘..een ackertgen eder t’geene die
geerffden eder maelen vant Helrevelt
van den Hoff ende Huijsplaetse
vanden Lorthoorn voor desen heeft
gecompeteert, in gelijck het voor
lange tijt aende voorss hoff aende
Lorthoorn gelegen inden ampte van
Putten, buertschap den Tuck’.
‘..eenige parceelkens velts ende
holtgewas inden ampte Nijkerck
buerschap Wullenhooff aen en bij den
Haterbosch gelegen.’
het holtgewas en den hoff genaemt
het hoff van Gelder (..) ..den ampte
Putten/ buerschap den tuck(..) en in
sijn wal besloten leijt
‘..aen die huijsplaets hoff en hoffstede
daer Lubbert voorss huijs op staet.’

Exacte ligging van het akkertje is onbekend
maar nabij het erf Lorthoorn (huidige
boswachterswoning aan de
Meskampersteeg)

Ligging niet te achterhalen. Een haterbos is
synoniem voor heesterbos.
Ligging van het perceel Hof van Gelder is
onbekend. We weten alleen dat het in
buurtschap den Tuk (Diermen) heeft
gelegen.
Het gaat hier om een erf met woning, tuin en
boerderij (stal). Welke boerderij blijft
onduidelijk. Lubbert Jans wordt in 1626

53
Nr

Naam

6

Aelt Weijerss &
Geertgen Everts

7

jaar

1626

Opper
vlakte

Soort
koop

Aankoop
-bedrag
& pacht

2 ha.

Erfpacht

f. 650,- &
f. 1,-

Henrick Loochss & 1626
Marritgen Volckens

?

Erfpacht

?&2
stuivers
holt

8

Elbert Elbertss &
Grietgen Ariaens

1626

?

Erfpacht

?&2
stuivers

9

Wijchemoet
Coosijns weduwe
van Alb. Johan van
Wijnbergen

1627

?

Erfpacht

?&6
stuiver
houts

10

Jelis Gerritsen &
Gijsbertgen Aerts

1627

?

Erfpacht

?&4
stuivers
holt

Omschrijving ligging

‘..daer oostwert blarickshorst
Zuijtwert weelderen en malesteijn,
westwert idt malenvelt nae Renselaer
aen en noortwert Boeien naest
gelegen is..’
‘.. seeckere twee hoeckgens ofte
parceeltgens lants gelegen aent erff en
goet de Neu ande berchoff..’
‘.. gelijck dat selven bij cooperen
voorsaten eertijts vant gemeene
malevelt angegraven is.’
seeckere hoeckgen ofte parceeltgen
binnenvelts (..) ..gelegen oostwert en
suijtwert aent erff Schavenou binnen
wechs
‘..seeckeren parceelkens soo lant als
holtgewas te weeten die knol, ende
noch een campgen tusschen beijden
liggende met het holtgewas daerop
ende omstaende; neffens noch het
voorbringi.n met sijn bepotinge, en
voorts al het geene die weduwe
voorss vande malen in gebruijck
gehadt heeft, behoorende onder
Blaerkinhorst..’.
‘..seeckere parceeltgens soo lant als
houtgewas teweeten t’bosken tegens
jensens over/onder troggencampgen:
ende noch het geene langes beijde de
kouse campen aengegraven is vant

Bijzonderheden
gedeputeerde van de maalschap.
Ligging tussen Renselaar, Weelderen, Klein
Boeyen en Blarinkhorst

Ligging nabij boerderij De Neude
(Slichtenhorst)

Ligging nabij boerderij Schavenou

Eén van de genoemde perceeltjes ‘De Knol’
of ‘Het Knolletje’ betreft het perceel G178,
nabij boerderij Blarinkhorst

Exacte ligging onbekend, nabij het erf De
Tuk
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Nr

Naam

jaar

Opper
vlakte

Soort
koop

Aankoop
-bedrag
& pacht

11

Kilian van Renseler

1627

?

Verkoop

?

12

Henrick Wouterss
& Heijmtgen van
Hasel

1627

?

Erfpacht

?&1
stuiver

13

Aris Janss

1629

?

Verkoop

f. 85,-

14

Jr. Gerrit van
Wenckum op
Hooger Hors

1629

?

Verkoop

?

15

Arijs Jansen &
Anneken

1631

?

Erfpacht

?

Omschrijving ligging

malenvelt: ende voorts al het geene
sijn vader dus lange van maelen in
gebruijck gehadt heeft, behoorende
onder den Tuck’.
‘..seeckere parceel velts ofte lants
gelegen onder het erff Renseler
vanden floris (= ‘Foëls’ = ‘Fuis’,
Hagoort, mondelinge mededeling) tot
op het hoeckie vande veltcamp, en
voorts vanden anderen hoeck van het
veltcampgen tot soo verre toe als de
pas van Renseler is.’
‘.. seeckere walle en houtgewas
gelegen in sijn bepaelinge, noortwert
aen Henrick Wouterss swarte Landt te
Dijermen in den ampte van Putten’.
‘..seeckere twee gewintjen off
parceelkens velts, liggende langen
wouters Besselsen lant met het
houtgewas daer toe horende.’
‘..seecker stucxken velts ofte brincks,
eertijts bij sijne voorsate affgegraven,
alsoo het tegenwoordelick
bepootende beplant is, streckende int
suijden nae voorthuijsen ende int
oosten nae cleijn Coestapel.’
‘..sekere perceelkes landts onder
weelderen gelegen gelegen bij hem
affgegraven ende dit volgende de olde
sloot voir de put henen gaende tot

Bijzonderheden

Zuidelijk van Renselaar ligt het kleine
perceeltje H266 (ca. 0.6 ha. groot). De erven
van Klian van Renseler kochten dit perceel
dat tegenwoordig een weiland is tegenover
boerderij Welevreden aan de
Achterridderweg .

Ligging in Diermen nabij boerderij het
Hoendernest aan de Vleessteeg
Ligging niet te achterhalen

Mogelijk een ontginning oostelijk van Klein
Koestapel langs de Drosteweg in het
Veenhuizerveld. De koper betaald naast de
koopsom f. 3,- en een ton bier voor de armen

Waarschijnlijk gelegen langs de Veldbeek
tussen de erven Groot- en Klein Weelderen
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Nr

Naam

jaar

Opper
vlakte

Soort
koop

Aankoop
-bedrag
& pacht

Omschrijving ligging

aendt beeckge toe soo als die
veltgraven aangewesen hebben..’
‘..een selven perceel velts onder sijn
erff ende goet gelegen inden ampt
van Putten genaemt gagelwijck soo
hem veltgraven aangewesen hebben.’

16

Justus van Lamsfelt
& Catarina Bos

1644

?

Verkoop

?

17

Elbert Ham

1647

?

?

?

‘..onder sijn erf schavenou..’.

18

Willem Toenissen
van Wrenengh &
Jannetg Wijnandts

1648

?

Verkoop

?

?

< 2 ha.

Erfpacht

?&6
stuivers

‘..sekere twee hoeckgen velts
tegenwoordich aengegraven sijnde
gelegen onder sijn Willems Toenissen
erff en goet Wrenengh (= Schavenou
PB)onder den ampte vanden Nijkerck
gehoerende..’
‘..seeker hoffstedeken en campgen
landts onder Duverden gelegen/ en van
olts vant selve velt affgegraven is..’

1627

?

-

f. 0.40

19

Arent van
Duverden &
Elisabeth van ..
HUURBRIEVEN
1
Aelt Wijnicken

Drie perceeltjes (het kerkhof
(Putten?), dijckens camp (onbekend)
en nabij zijn erf, waarschijnlijk
Rookhuizen want dit erf wordt ook

Bijzonderheden

‘..midts dat vercopers expres bij desen
bedingen den dagelijckse vaerwech doir dit
gecofte velt mit onbehindert duer sal gaen
midts dat den coper sal aen sijn brinck ende
gecofte velt mit twee open hecken mogen
bevreden tot dat naeder versueck den
bijeencomste der geerffde maelen..’
Ligging nabij Gagelwijk
Betreft een verkoop door de maalschap van
Appel waar de malen van het Hellerveld
bezwaar tegen maken omdat het geen
eigendom is van Appel (‘twelck hare niet is
toecoemende’). Ligging nabij het erf
Schavenou op Slichtenhorst
Nabij boerderij Schavenou (Slichtenhorst)

Oppervlakte waarschijnlijk , 2 ha. gezien het
geringe bedrag aan erfpacht. Ligging onder
het erf Deuverden.
Een perceeltje waarschijnlijk nabij boerderij
Rookhuizen in Putten.
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Nr

Naam

jaar

Opper
vlakte

Soort
koop

Aankoop
-bedrag
& pacht

2
3

Hendrijck Jacopss
Hendrijck van
Wijnbargen

1634
1634

0.95
1,1

-

f. 7.50
f. 5,-

Omschrijving ligging

Bijzonderheden

wel Aelt Wijnicken goett genoemd)
‘.. gelegen onder Corselissen goet’
‘.. voorn landt leijt onder sijn erff ende
goet genaemt het goor’.

Ligging onbekend
Nabij de huidige boerderij Het Goor aan de
Vuurenboomweg te Putten

BIJLAGE 2
Historisch kaartmateriaal

Kaart 1: M.J. de Man 1807

Kaart 2: C.R.T. Krayenhoff 1829

Kaart 3: Kadastrale kaart 1832

Kaart 4: Topografische kaart 1850

Kaart 5: Topografische kaart 1898

Kaart 6: Topografische kaart 1906
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Kaart 7: Topografische kaart 1911

Kaart 8: Topografische kaart 1931

Kaart 9: Topografische kaart 1952

Kaart 10: Topografische kaart 1962

Kaart 11: Topografische kaart 1974

Kaart 12: Topografische kaart 1985/heden

59

BIJLAGE 3
Fotoimpressie Kruishaarderberg

Foto 1: Zuidelijke wal van de Kruishaarderberg.

Foto 2: Zuidoostelijke helling van de Kruishaarderberg
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Foto 3: Akker binnen de omwalling

Foto 4: Zuidoostelijke punt van de akker binnen de omwalling.

Foto 5: Winterfoto van hetzelfde punt als foto 4. Op deze foto is zichtbaar dat de wal in oostelijke en
noordoostelijke richting (links op de foto) meters in hoogte afneemt.
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Foto 6: De overgang van de noordelijke zijde van de akker naar het noordelijk gelegen weiland (waar de
schapen lopen): een helling van ca. 0.50 m.

Foto 7: Vijver zuidelijk van de omwalling
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BIJLAGE 4
Boorprofielen
Gebruikte afkortingen:
st
sterk
m
matig
l
licht
hh
humushoudend
h
houdend
Fe
ijzer
De kleuraanduidingen zijn gebaseerd op Munsell (Soil color charts)
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64

65

66

67

BOORBESCHRIJVINGEN
Boring 1
0.0 – 0.2
0.2 – 0.35
0.35 – 0.50
Boring 3
0.0 – 1.0
1.0 – 1.05
1.05 – 1.10
1.10 – 1.20
1.20 – 1.40
Boring 5
0.0 – 0.3
0.3 – 0.75
0.75 – 0.90
0.9 – 0.98
0.98 – 1.0
1.0 – 1.05
1.05 – 1.1

Boring 7
0.0 – 0.55
0.55 – 0.6
0.6 – 0.84
0.85 – 0.86
0.86 – 0.9
0.9 – 1.0
Boring 9
0.0 – 0.67
0.67 – 0.72
0.72 – 0.82
0.82 – 1.10
1.10 – 1.25
1.25 – 1.3
1.3 – 1.35
1.35 – 1.4
1.4 – 1.6

st hh zand
st Fe h zand
dekzand

l h h zand
(geroerd)
st h h zand
l Fe h zand
st Fe h zand
dekzand

m h h zand
l h h zand
m h h zand
l h h zand
(gelaagd)
st h h zand
l Fe h zand
dekzand

l/m h h zand
(steengoed 0.4)
Fe h zand
(roestvlekken)
m h h zand
l h h zand
m h h zand
st Fe h zand

l/m h h zand
(steengoed 0.3-0.7)
l h h zand
l Fe h zand
m h h zand
m h h zand
(veel kwarts)
st h h zand
st Fe h zand
m Fe h zand
dekzand

Boring 2
0.0 – 0.2
0.2 – 0.35
0.35 – 0.50
Boring 4
0.0 – 0.85
0.85 – 1.0
1.0 – 1.05
1.05-1.15
1.15 – 1.30
Boring 6
0.0 – 0.4
0.4 – 0.75
0.75 – 0.9
0.9 – 1.0
1.0 – 1.02
1.02 – 1.05
1.05 – 1.4
1.4 – 1.5
1.5 – 1.65
Boring 8
0.0 – 0.55
0.55 – 0.75
0.65
0.75 – 0.85
0.85 – 1.05
1.05 – 1.1
Boring 10
0.0 – 0.65
0.65 – 0.7
0.7 – 0.95
0.95 – 1.05
1.05 – 1.14
1.14 – 1.25
1.25 – 1.35
1.35 – 1.42
1.42 – 1.45
1.45 – 1.02
1.02 – 1.05

st hh zand
st Fe h zand
dekzand

m h h zand
l h h zand
(verstoven)
st h h zand
m h h, l Fe h zand
dekzand

m h h zand
l/m h h zand
(vlekken z l h h zand)
zand met h bandje
m h h zand met h bandje
st h h zand
l h h zand
l h h zand
m Fe h zand
dekzand

l/m h h zand
(steengoed 0.4)
m h h zand
(grijze bandering)
houtskoolbrokje
st Fe h zand
l Fe h zand
dekzand

l/m h h zand
zand
l/m h h zand
(steengoed 0.85)
l h h zand
m h h zand
l h h zand
(veel kwarts)
zand
st h h zand
l h h zand
m Fe h zand
dekzand
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Boring 11
0.0 – 0.82
0.82 – 0.88
0.88 – 1.0

l/m h h zand
(Fe vlekken 0.35)
m Fe h zand
dekzand

Boring 12
0.0 – 0.6
0.6 – 0.92
0.92 – 0.98
0.98 – 1.0
1.0 – 1.15

Boring 13
0.0 – 0.9
0.9 – 0.95
0.95 – 0.97
0.97 – 1.05
1.05 – 1.3
1.3 – 1.35

l/m h h zand
(steengoed 0.6)
l h h zand
st h h zand
m Fe h zand
l Fe h zand
dekzand

Boring 14
0.0 – 0.05
0.05 – 0.15
0.15 – 0.75
0.75 – 2.11
2.11 – 2.16
2.16 – 2.4
2.4 – 2.6
2.6 – 3.05
3.05 – 3.5
3.5 – 3.58
3.58 – 3.60
3.6 – 3.62
3.62 – 3.65

Boring 16
0.0 – 0.15
0.15 – 1.22
1.22 – 1.27
1.27 – 1.5
1.5 – 1.6
1.6 – 1.7
1.7 – 1.75
1.75 -1.8
1.8 – 1.94
1.94 – 2.1
2.1 – 2.3
2.3 – 2.55
2.55 – 2.65

l/m h h zand
zand
(veel h bandjes)
l h h zand
zand
(veel h bandjes)
l/m h h zand
(steengoed 1.6)
l h h zand
zand
l Fe h zand
l h h zand
(gebandeerd)
l/m h h zand
( met h bandjes)
m h h zand
st Fe h zand
l Fe h dekzand

Boring 17
0.0 – 0.3
0.3 – 0.45
0.45 – 0.55
0.55 – 0.75
0.75 – 0.85
0.85 – 0.92
0.92 – 1.0
1.0 – 1.05
1.05 – 1.15
1.15 – 1.18
1.18 – 1.65
1.65 – 1.7
1.7 – 1.95

l/m h h zand
(steengoed 0.3)
l/m h h zand
(zandader 0.75)
l Fe h zand
st Fe h zand
dekzand

l/m h h zand
l h h zand
zand
zand
(veel h bandjes)
st h h zand
zand
( veel h bandjes)
m h h zand
l h h zand
(veel h bandjes)
m h h zand
(veel kwarts)
m/st h h zand
m h h m Fe h zand
st Fe h zand
l Fe h dekzand

l/m h h zand
l h h zand
zand
m h h zand
l h h zand
zand
st h h zand
zand
l h h zand
m/st h h zand
l h h zand
(veel h bandjes)
l h h l Fe h zand
l Fe h zand

69

Boring 18
0.0 – 0.2
0.2 – 0.4
0.4 – 1.8
1.8 – 2.05
2.05 – 2.35
2.35 – 2.4
2.4 – 2.45
Boring 20
0.0 – 0.05
0.05 – 0.2
0.2 – 0.3
0.3 – 0.45
0.45 – 1.55
1.55 – 1.6
1.6 – 1.7
1.7 – 1.71
1.71 – 1.85
1.85 – 1.95
1.95 – 2.05
2.05 – 2.28
2.28 – 2.3
2.3 – 2.35
2.35 – 2.45
2.45 – 2.55
2.55 – 2.75
2.75 – 2.8
2.8 – 3.0
Boring 22
0.0 – 0.05
0.05 – 0.15
0.15 – 0.95
0.95 – 1.05
1.05 – 1.15
1.15 – 1.20

l h h zand
zand
zand
(veel h bandjes)
l h h zand
l h h zand
(veel h bandjes)
m Fe h zand
dekzand

bladaarde
l h h zand
zand
l h h zand
zand
(veel h bandjes)
st h h zand
zand
( h bandjes)
m Fe h zand
zand
( veel h bandjes)
m h h zand
zand
m/st h h zand
st h h zand
m h h zand
zand
l h h zand
m/st h h zand
m Fe h zand
dekzand

bladaarde
l h h zand
zand
(veel h bandjes)
m/st h h zand
m Fe h zand
dekzand

Boring 19
0.0 – 0.05
0.05 – 0.08
0.08 – 0.15
0.15 – 0.28
0.28 – 0.30

Boring 21
0.0 – 0.05
0.05 – 1.65
1.65 – 1.86
1.86 – 1.92
1.92 – 2.05
2.05 – 2.08
2.08 – 2.32
2.32 – 2.45
2.45 – 2.52
2.52 – 2.65
2.65 – 2.8

Boring 23
0.0 – 0.1
0.1 – 0.2
0.2 – 0.62
0.62 – 0.77
0.77 – 1.05

bladaarde
zand
m Fe h zand
l Fe h zand
dekzand

bladaarde
zand
(veel h bandjes)
m/st h h zand
zand
(gebandeerd)
m h h zand
Fe h zand
m h h zand
(enkele h bandjes)
l h h zand
st h h zand
m Fe h zand
l Fe h dekzand

bladaarde
l h h zand
zand
(met h bandje)
st h h zand
dekzand
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Boring 24
0.0 – 0.05
0.05 – 0.2
0.2 – 0.3
0.3 – 0.7

bladaarde
m leemh m h h zand
m Fe h zand
dekzand

Boring 26
0.0 -0.05
0.05 – 0.15
0.15 – 0.25
0.25 – 0.38
0.38 – 0.45
0.45 – 0.6

bladaarde
l h h zand
l h h zand
st Fe h zand
l Fe h zand
l Fe h dekzand

Boring 25
0.0 – 0.05
0.05 – 0.15
0.15 – 0.25
0.25 – 0.3
0.3 – 0.45
0.45 – 0.7

bladaarde
l/m h h zand
zand
st Fe h zand
m Fe h zand
dekzand

BIJLAGE 5
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