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Perceelonderzoek Gerven 
 

Perceel: G306 (Driest) 
 
Datum onderzoek: 23-10-2009, 31-10-2009 en 06-11-2009 
Ligging: 
 

  
Detail top.krt. 1:10.000 met ligging perceel  Detail kad.krt. 1830 met ligging perceel 

 

 
Luchtfoto met ligging perceel (bron: Google earth) 

 
Veldkenmerken: 
Het perceel G306 is tegenwoordig een weiland van ca. 2.5 ha. groot. Het perceel ligt 
gemiddeld op 14.1 m +NAP en is wat bolvormig; naar de randen loopt het perceel licht af. 
Rondom het perceel ligt een hakhoutrand van enkele meters breed op dezelfde hoogte als 
het perceel zelf. Voorbij deze hakhoutrand ligt een steilrand met greppel. Het perceel is in 
gebruik door dhr. J. van de Pol, pachter van Groot Koestapel. De meest zuidoostelijke punt 
van het perceel gebruikte dhr. J. van de Pol als opslag voor wintervoer (kuilgras). Dit deel van 
het perceel ligt het laagst en is ook tijdens het onderzoek erg nat/drassig. Dhr. J. van de Pol 
heeft perceel G306 nooit diepgeploegd of opgehoogd. Ook heeft hij de 
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perceelsranden/perceelsvorm niet veranderd (hij is pachter van de boerderij sinds de begin 
jaren ’70 van de vorige eeuw). 
 

Grondboringen: 
Op en rond het perceel zijn in totaal 26 boringen uitgevoerd die te verdelen zijn in drie 
groepen: 

- Perceelboringen B01 t/m B15 in drie raaien van oost naar west (15 boringen) om de 
bodemopbouw van het perceel zelf in beeld te brengen; 

- Noordelijke perceelsrand B01a t/m B03b (6 boringen) om de overgang van 
hakhoutrand naar lager gelegen delen in beeld te brengen; 

- Zuidelijke perceelsrand B01z t/m B05z (5 boringen) ook gericht op de overgang van 
hakhoutrand naar lagere delen. 

 
Naast de individuele boorbeschrijvingen zijn de perceelboringen m.b.v. de hoogtekaart per 
raai op hoogte ingetekend.  
 

  
Detail top.krt. 1:10.000 met ligging boringen 
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Perceelboringen 
Raai 1: De boringen op deze lijn aan de zuidkant van het perceel hebben een gemiddelde 
plaggenlaagdikte van 0.45 m. Het plaggendek ligt op een uitlooglaag/menglaag die vooral uit 
licht humeus materiaal bestaat met daaronder een licht ijzerhoudende inspoelingslaag. De 
hoogstliggende boring (B03) heeft ook de dikste plaggenlaag (0.60 m.). De boring B01 is op 
de plaats gezet waar volgens de pachter J. van de Pol veel puin in de grond voorkomt. De 
herkomst van dit puin kent hij niet.  
 

 
Boorprofielen raai 1.  

 
Raai 2: Deze boringen zijn over het midden van het perceel geplaatst. De gemiddelde 
plaggenlaagdikte is hier 0.5 m. Daaronder ligt een menglaag van gemiddeld 0.10 m. dikte 
bestaande uit licht humushoudend en licht ijzerhoudend zand. Ook hier heeft de hoogst 
liggende boring (B08) het dikste plaggendek (0.65 m.). In B08 werd in de plaggenlaag (0.5 m 
–mv) steengoed gevonden waar nog glazuurresten op zichtbaar zijn. 
 

 
 

                                                                    
 
Boorprofielen raai 2 met foto steengoed B08. 
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Raai 3: Deze boringen zijn op een lijn aan de noordzijde van het perceel geplaatst. De 
gemiddelde plaggenlaagdikte is 0.55 m. met daaronder een menglaag van ca. 0.15 m. dikte 
bestaande uit humeus zand en ijzerhoudend zand. In tegenstelling tot de boringen elders op 
het perceel is hier in drie  boringen nog het oude maaiveld herkenbaar als een diepzwarte, 
wat verkoold lijkende laag die inderdeel uitmaakt van de menglaag. De overgang van 
menglaag naar onderliggende veldpodzol is abrubt en de ijzerhoudende inspoelingslaag die 
hier van nature erg dun is is opgemengd in de menglaag.  
  

 
Boorprofielen raai 3.  
 

De raaien in hoogte ten opzichte van NAP zijn weergegeven in onderstaande figuur: 

 

   
Hoogtekaart met hoogtes in m +NAP   Hoogtekaart met ligging boringen 
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Onderstaande foto’s van twee boorprofielen geven twee karakteristieke boringen van raai 1 
en 2 weer (raai 3 ontbreekt i.v.m. onduidelijkheid van het fotografisch materiaal). In B03 van 
raai 1 is de uitlooglaag onder het plaggendek goed zichtbaar met daaronder de vrijwel 
onaangetaste inspoelingslaag. In B09 van raai 2 is de ijzerhoudende menglaag onder het 
plaggendek goed zichtbaar. 
 

 
Foto’s van karakteristieke boringen van raai 1 en 2 
 

Boringen zuidelijke perceelsgrens  
In totaal zijn hier vijf boringen geplaatst in twee raaien. De eerste raai van twee boringen zijn 
zuidoostelijk van het perceel geplaatst (B01z en B02z). Beide boringen staan in een 
hakhoutrand die ongeveer op dezelfde hoogte ligt als het perceel G306. Boring B1z staat vlak 
naast het perceel en de bodem bestaat uit een plaggendek (lichter van kleur dan het 
plaggendek op het perceel zelf) van 0.40 m. dikte met daaronder een licht humushoudende 
zandlaag. In vergelijking met de boringen van raai 1 is dit waarschijnlijk de uitlooglaag onder 
het plaggendek. In de plaggenlaag worden op een diepte van 0.20 m. baksteenresten 
gevonden. In B02z bestaat de bovengrond uit een verrommelde ijzer- en humushoudende 
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zandlaag van 0.35 m. dik met daaronder een veldpodzol.  

 
De tweede raai staat meer westelijk en bestaat uit drie boringen: B04 in het perceel zelf, B03 
in de paar meter brede hakhoutrand naast het perceel en B05 in het lager gelegen 
hakhoutbosje.  
 

 
 

 
 
Boring B04z heeft in tegenstelling tot de boringen van raai 1 op het perceel G306 een meer 
gelaagde plaggenlaag. Het plaggendek ligt vervolgens op een vrijwel ongeschonden 
veldpodzol met een onaangetast humuslaagje. B03z lijkt daar sterk op alleen is het 
plaggendek minder dik doordat de hakhoutrand wat lager ligt. De boring in het veel lager 
gelegen hakhoutbosje (B05z) heeft geen plaggenlaag. De humeuze bovengrond is  gaat 
geleidelijk over in een ijzerhoudend zand en dekzand.  
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Op naaststaande foto is de onderzijde van B04z weergegeven. Daarbij 
is goed zichtbaar dat de onderliggende veldpodzol nog intact is met 
daarboven (lichtgrijs) de onderzijde van het plaggendek. 
Mogelijkerwijs zijn aan de randen van het perceel, die tijdens de 
eerste ophoging met plaggen lager lagen dan het centrum van de 
dekzandrug, in één keer dikkere plaggenlagen aangebracht waardoor 
de onderliggende veldpodzol onaangetast werd door de eerste 
ploegvoor. Op het midden van het perceel is de onderzijde van het 
plaggendek opgemengd met de ijzerhoudende inspoelingslaag.   
 
Boringen noordelijke perceelsgrens 
Direct grenzend aan het perceel ligt aan de noordzijde een 
hakhoutrand op dezelfde hoogte als het perceel zelf. Hier zijn drie 
boringen in geplaatst (B01a, B02a en B03a). In de lager gelegen 
hakhoutwal (B01b en B02b liggen ca. 0.75 m. lager dan de 
hakhoutrand grenzend aan het perceel. B03b ligt slechts enkele 
decimeters lager) zijn op dezelfde hoogte als bovengenoemde 
boringen ook drie boringen uitgevoerd (B01b, B02b en B03b). De ca. 6 
meter brede hakhoutrand is heeft een plaggendek van ca. 0.40 m. tot 
0.60 m. dikte. De lager gelegen boringen B01b en B02b hebben geen 
plaggenlaag. Boring B03b heeft wel een plaggendek van 0.35 m. dikte.   
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Foto’s perceel  

 
Foto 1: Noordoosthoek van het perceel 
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Foto2: oostzijde van het perceel (door de bomen heen de boerderij Groot Koestapel) 

 
Foto 3: Noordgrens vanaf het pad (links) naar hakhoutrand, greppel en  
hogere hakhoutrand (rechts) met daar links van perceel G306 
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Foto 4: Zuidgrens van het perceel met greppel en hakhoutrand. 

 
Foto 5: Zuidgrens met hakhoutrand, greppel en links perceel G308 
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Toponymie: 
In 1981 duidt jachtopziener Van de Brink (Gagelwijk) het perceel aan met de naam ‘Driest’. 
Driestlanden waren percelen die men woest liet liggen en ‘zo nu en dan gescheurd werden 
om er één of twee jaar met een minimum aan mest een roggeoogst te winnen. Ze bleven 
daarna ‘dries’ liggen als veeweide en om plaggen te steken en verwilderde langzaam tot 
heide’ (Roessingh, BM Gelre, 1969). Het woord ‘dries’ komt van de Germaanse oervorm 
dreut-sk met de betekenis uitputten (Hagoort, 1984). Deze benaming komt niet goed 
overeen met aangetroffen bodemopbouw waarbij duidelijk zichtbaar is dat de grond 
eeuwenlang met plaggen is opgehoogd en vermoedelijk continue als bouwland is gebruikt. 
Wel is het mogelijk dat deze percelen in perioden van slechte graanprijzen jaren uit de 
productie werden genomen.  
 
Bodemkaart (1:50.000): 
 

 
Detail bodemkaart (1:50.000) met ligging perceel. 

 
De bodem van het perceel G305 betreft een ‘hoge zwarte enkeerdgrond, leemarm tot zwak 
leemarm fijn zand’(zEZ21). Een enkeerdgrond die onder invloed van menselijk handelen een 
eerdlaag heeft gekregen van tenminste 0.50 m dikte.  
 
Ten zuiden van het perceel ligt een een veel lager gelegen Beekeerdgrond (pZg23). Deze 
kalkloze eerdgrond bestaat veelal uit een humusrijke, lemige bovengrond. De ondergrond 
bestaat uit zwak tot sterk lemig oud dekzand. Deze gronden hebben duidelijke hydromorfe 
kenmerken waarbij binnen 0.35 m. diepte roest voorkomt (oude benaming is gleygronden of 
beekdalgronden). Beekeerdgronden liggen in laagten in het terrein, die deel uitmaken van, 
of grenzen aan een beekdal of doorlopende laagte. 
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Geomorfologische kaart (1:50.000): 

 
Detail geomorfologische kaart (1:50.000) met ligging perceel. 
 

Het perceel ligt binnen de legenda-eenheid 3K14 ‘dekzandrug, al dan niet met oud 
bouwlanddek’. De dekzand ondergrond is een ‘geïsoleerde lage rug’ die o.i.v. wind is 
ontstaan in het laat-pleistoceen. Direct ten zuiden van het perceel ligt een ‘dalvormige 
laagte’ die o.i.v. locaal sneeuwsmeltwater en bodemijs is ontstaan (2R2). Deze laagte is op 
de Bodemkaart als Beekeerdgrond’ herkenbaar.  
 
Kadastrale en topografische kaarten 
 
Kadastrale kaart 
Het perceel G306 ligt in sectie G, tweede blad van de kadastrale kaart van Putten uit 1830. 
Het perceel is op dat moment in gebruik als bouwland, klasse 3 (schaal van 1-5, 1 is het 
best). Deze klassering wordt als volgt omschreven: ‘zandgronden van schralere aard die 
meer bemesting vorderen en waar bij droge zomers de vruchten verschrompelen hebbende 
zestien duimen groeiaarde’. Opbrengst f 12,-. Het perceel is in 1830 in eigendom van baron 
P.E. d’Yvoy (houtvester woonachtig in Nijkerk). 
 
Historische topografische kaarten 
In 1850 (en ook in 1832) was het perceel als bouwland in gebruik. Het perceel was toen 
groter dan tegenwoordig (in 1832 had het perceel een oppervlakte van 2.7 ha.). De meest 
oostelijke strook van het perceel is nu een hakhoutrand (zie vergelijkingskaart kadaster en 
huidige topografische kaart, het blauw gearceerde deel). In 1906 is deze oostelijke strook in 
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gebruik als weiland. De eerstvolgende beschikbare topografische kaart is die van 1952 en 
dan is de oostelijke strook veranderd in bouwland.  
 

  
Topografische kaart 1850     Topografische kaart 1900 
 

Topografische kaart 1906     Topografische kaart 1952 
 

 
Vergelijk kadastrale kaart 1832 en huidige topografische kaart 
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Conclusies: 
Het perceel G306  is een vml. bouwlandperceel westelijk van de boerderij Groot Koestapel. 
Het perceel is nu zo’n 2.5 ha. groot. In de negentiende eeuw was het groter (2.7 ha.) doordat 
de oostelijke punt toen nog onderdeel uitmaakte van het bouwland. Uit het uitgevoerde 
bodemonderzoek blijkt dat het perceel aan de noordwesthoek ook groter is geweest (ook de 
hoogtekaart wijst daarop). Vrijwel rondom het perceel ligt een hakhoutrand op dezelfde 
hoogte als het perceel zelf van enkele meters breed (5-6 m. op de meeste plaatsen). Dan 
volgt een steilrand van zo’n 0.75 m. hoogteverschil met een greppel. Het perceel zelf ligt iets 
bol (centrum ligt ca. 0.50 m. hoger dan de grenzen). Het perceel is aangelegd op een 
natuurlijke dekzandrug. Volgens de bodemkaart betreft de bodem een hoge zwarte 
enkeerdgrond (zEZ21). 
 
Het perceel zelf is opgehoogd met een plaggenlaag van 0.45-0.55 m. dikte. Op het centrum 
van het perceel is deze plaggenlaag het dikste (0.6 tot 0.85 m. dikte). Aan de zuidkant van 
het perceel en (in mindere mate aan de noordzijde) is de onderliggende, begraven 
veldpodzol nog redelijk intact. Centraal op het perceel is de onderzijde van de plaggenlaag 
opgemengd met de uitspoelings- en inspoelingslaag van de veldpodzol (‘onthoofde 
veldpodzol’). Mogelijk is dit veroorzaakt doordat aan de randen van het perceel sneller is 
opgehoogd of grond naar toe is geploegd waardoor de ploeg de veldpodzol niet meer goed 
raakte. Ondanks deze duidelijke functie als akkerland heeft het perceel de naam ‘Driest’ wat 
op een ander gebruik wijst. Mogelijk werden deze percelen gedurende perioden van slechte 
graanprijzen niet bebouwd en gebruikt als weidegrond.  
 
In meerdere boringen is steengoed aangetroffen. In een tweetal gevallen ging het duidelijk 
om geglazuurd steengoed. In de zuidoostpunt van het perceel werden baksteenresten in de 
plaggenlaag aangetroffen. De gebruiker van de grond, dhr. J. van de Pol, gaf dit van te voren 
al aan. De herkomst van dit puin is onbekend.  
 
De hakhoutrand rondom het perceel is opgehoogd met een plaggenlaag van 0.40-0.60 m. 
dikte. Veelal iets minder dik dan het perceel zelf.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


