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Vloeiweidensystemen rond Nijkerk en Putten 
Beeksystemen van de Appelse beek en Veldbeek  
 
Peter Bijvank Door het oude cultuurlandschap tussen Nijkerk, Putten en Voorthuizen 

stromen een aantal beken als de Veldbeek, Schuitenbeek en Appelse beek. 
Door hun diepe insnijdingen en slingerende loop doen deze beken 
natuurlijk aan. Alsof ze hier al stroomden toen de eerste pioniers de 
moerassige Gelderse Vallei in trokken en zich langs deze beken vestigden. 
Maar zijn deze beken wel zo natuurlijk? Hun ligging en vorm roepen 
vragen op over zowel hun ontstaansgeschiedenis als hun functie.  De 
beken en beeksystemen van de oude, middeleeuwse cultuurlandschappen 
rond ontginningen als Appel,  Deuverden, Gerven en Hell blijken 
onderdeel te zijn van een vernuftig bevloeiingssysteem. Een ingewikkeld 
stelsel van aan- en afvoersloten, walsystemen en vloeiweiden waarvan nog 
vage overblijfselen in het landschap zijn terug te vinden. In dit artikel een 
blik op zo’n beek- en vloeiweidensysteem langs de Veldbeek en Appelse 
beek. 

   

 
Figuur 1: Een slingerende zijstroom van de Veldbeek, de Hellerbeek,  nabij boerderij Renselaer.   
 

et bevloeien van weidegronden is een techniek die waarschijnlijk al in de 
Middeleeuwen op de zandgronden in Nederland is ontstaan.1 Mineraalrijk water 
werd via gegraven beken en greppels over de weilanden gevoerd. Dit kalkrijke en 

vaak ook ijzerrijke water, was lokaal kwel- en grondwater dat op verschillende plaatsen in het 
landschap aan de oppervlakte kwam of werd aangegraven. Het liet op de weidegronden een 
laagje vruchtbaar slib met tal van kalkhoudende mineralen achter waardoor de grond 
vruchtbaarder werd. Het kalkrijke, basische water, verdrong zuurminnende planten en 
mossen waardoor ook de soortensamenstelling van de graslanden verbeterde. Deze 
weidegronden werden door de boeren meestal als hooilanden gebruikt voor de wintervoeding 
van het vee en lagen van nature laag in het landschap. In de Gelderse Vallei worden deze laag 
liggende gronden afgewisseld met hogere gronden, zogenaamde dekzandruggen. Deze 
zandduinen zijn tijdens de laatste ijstijd ontstaan toen in Nederland grote hoeveelheden zand 
als een deken door de wind werden afgezet. Ook in het landschap rond Nijkerk en Putten in 
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het noordwesten van de Gelderse Vallei komen deze hoogteverschillen van soms enkele 
meters voor. Bij de ontginning van dit gebied is vanaf de Middeleeuwen een afwisselend 
landschap ontstaan van hoog liggende akkers, laag liggende weilanden, geriefhoutbosjes en 
boerderijen. 
 

 
Figuur 2: Luchtfoto van de buurtschap Appel met daarop aangegeven de langgerekte 
parabolvormige dekzandruggen. 

 
In het huidige landschap liggen tal van beekjes, sloten, greppels, kolkjes, etc. die vooral in de 
wintermaanden gevuld zijn met water.  De functie van deze waterloopjes lijkt voor de hand te 
liggen: het afvoeren van water. Het overtollige regen- en kwelwater kon in vorige eeuwen 
maar moeizaam worden afgevoerd.2 Het ligt dus voor de hand om te veronderstellen dat bij 
deze ontwatering gebruik werd gemaakt van natuurlijk ogende beekjes zoals weergegeven in 
figuur 1. Bij nadere beschouwing blijken deze vaak prachtig slingerende beken niet op een 
‘natuurlijke’ plaats te liggen. Ze volgen in veel gevallen  niet de laagste plaatsen in het 
landschap maar liggen vrijwel altijd aan de flanken van de aanwezige dekzandruggen. Op veel 
plaatsen doorsnijden ze ook deze dekzandruggen met smalle diepe insnijdingen, hetgeen van 
nature niet voorkomt. De slingerende vorm van bijvoorbeeld de Veldbeek wordt niet 
veroorzaakt door de schurende werking van de beek maar door afkalving van de dekzandrug 
als gevolg van uittredend grondwater (zie figuur 3). De beek is juist in de flank van de 
aanwezige dekzandruggen gegraven om mineraalrijk grond en/of kwelwater te ‘winnen’. Dit 
water werd vervolgens naar weilanden geleid om deze te bevloeien. Doordat er steeds 
grondwater uit de oever stroomt,  kalft deze af en krijgt de beek een natuurlijk ogende 
slingerende loop.   
Bij een nadere beschouwing van het netwerk aan beken, sloten en greppels rond Nijkerk en 
Putten blijkt dat nergens sprake is van natuurlijke beken. Tegelijkertijd doemt een zeer 
geraffineerd bevloeiingssysteem op dat bestaat uit talrijke waterlopen, kaden en wallen. Dit 
systeem heeft waarschijnlijk tot aan het einde van de 19e eeuw dienst gedaan. Met de komst 
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 Kwelwater is grondwater dat uit diepere grondlagen omhoog wordt gedrukt. In de Gelderse Vallei veelal 

water dat afkomstig is van het Veluwemassief. Naast kwelwater worden de bevloeiingsbeken gevoed met 
lokaal afstromend, ondiep grondwater.  
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van de kunstmest verdween de techniek van bevloeien. Het bevloeiingswater zou de 
kunstmest alleen maar sneller doen uitspoelen. Vanaf dat moment kregen de beken en sloten 
primair een waterafvoerende functie.  Vooral in de oude cultuurlandschappen van Appel, 
Gerven en Hell zijn nog beeksystemen aanwezig die direct terug verwijzen naar de 
bevloeiingscultuur.  De stuwen en andere kunstwerken zijn allang verdwenen maar de meeste 
watergangen liggen er nog. Een paar van deze systemen worden hier nader belicht.  
   

 
Figuur 3: Veldbeek met afkalvende oever op een plaats waar het water geen schurende werking 
heeft. Het afkalven is ontstaan als gevolg van uittredend grondwater uit de links liggende 
dekzandrug.  

 

Waar zijn de natuurlijke afwateringssystemen gebleven? 
Wanneer we vaststellen dat de huidige beken in de Gelderse Vallei zijn gegraven waar liggen 
dan de natuurlijke beken en afvoergeulen? Er moet toch sprake zijn geweest van waterafvoer 
in de moerassige Gelderse Vallei? Het ontbreken van natuurlijke afvoerstelsels kan verklaard 
worden op grond van de sterk veranderende omstandigheden tijdens de laatste ijstijd (het 
Weichseliën). Grote hoeveelheden zand werden vanuit de droogegevallen Noordzee over het 
huidige land geblazen. De stroomstelsels, veelal gevoed door kwel,  vingen het meeste zand in 
(nat zand waait niet weg). Hierdoor werden de lage, natte plaatsen, hoge dekzandruggen. 
Deze omkering van het reliëf  zorgde ervoor dat veel oude, natuurlijke  stromingsstelsel 
verstopt raakte en dat er aan het einde van de laatste ijstijd (ruim 10.000 jaar geleden) in de 
Gelderse Vallei geen stromende beken aanwezig waren. Het gebied bestond uit natte bossen 
op de ruggen en veengebieden in de tussengelegen laagten. Er zullen zich in dit gebied kleine 
stroompjes of kreken hebben gevormd (smeltwatergeulen) maar deze hadden een veel te 
geringe stroomsnelheid om zandpakketten of -ruggen af te slijten. Buiten het kust- en 
rivierengebied is in ons land van erosie langs natuurlijke weg na de laatste ijstijd niet of 
nauwelijks sprake geweest.3 
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Bevloeiingssysteem van de Appelse beek 
De Appelse beek in de buurtschap Appel bestaat feitelijk uit meerdere beeksystemen waarvan 
het water is afgeleid van een paar lange dekzandruggen in het gebied. Op de topografische 
kaart, zie figuur 4, is de beek in het huidige landschap weergegeven.  
 

 
Figuur 4: Huidige topografische kaart met ligging Appelse beek. De pijl geeft de doorgraving van de 
dekzandrug aan. 

 
De Appelse beek is een smal stroompje dat ogenschijnlijk geen duidelijk begin heeft. Zoals 
zoveel beken in dit gebied onttrekt deze beek haar water aan een paar watervoerende 
dekzandruggen. Zuidoostelijk van de boerderij de A-hof  ligt een dekzandrug die in het 
verleden werd aangegraven (de V-vormige splitsing, zie figuur 4 en 5).4 Het bosgebiedje 
zuidelijk van de boerderij de A-hof is een kwelgebied. Het grondwater werd (en wordt) hier 
met diverse, nog aanwezige kaden naar de beek geleid.  
 

 
Figuur 5: Uiteinde van de dekzandrug nabij boerderij de A-hof met V-vormige flanksloot. Het water 
treedt uit de dekzandrug in de sloot die even verder op de Appelse beek afwatert.  

 
Het bevloeiingswater werd in dit systeem primair gebruikt op de weidegronden zuidelijk van 
de A-hof. De beek kon men door middel van een stuw over laten stromen op de laaggelegen 
weilanden. Het water stroomde vervolgens via ondiepe sloten weer af op dezelfde Appelse 
beek (zie figuur 6). Om het water verder te leiden lag in zuidelijke richting een langgerekte 
dekzandrug in de weg. Deze werd doorgraven (zie pijl in figuur 4) om het mineraalrijke water 
vervolgens richting het Westerveld (westelijk van Appel) te leiden. 
 Een tweede tak van de Appelse beek ligt zuidelijk van de dekzandrug. Hier ligt een sloot aan 
de teen of de flank van de  dekzandrug en de feitelijke beek ligt iets zuidelijker. Het water in 
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de flanksloot kon men opstuwen waardoor het water over de weilanden in zuidelijke richting 
afwaterde op de beek.  
 

 
Figuur 6: Bevloeiingssysteem van de Appelse beek (bron: Google Earth). 

 
Op de hoogtekaart (zie figuur 7) zijn de voormalige vloeiweiden tussen de dekzandruggen 
aangegeven en is ook de doorsnijding van de dekzandrug, zuidelijk van boerderij Het Bosch,  
herkenbaar als een blauw ‘adertje’ door de dekzandrug.  
 

 
Figuur 7: Hoogtekaart van het bevloeiingssysteem van de Appelse beek. De gele kleur betreft hoog en 
de blauwe kleur laag gelegen gronden. De hoogteverschillen variëren tussen een half en één meter 
(bron: www.ahn.nl ). 

http://www.ahn.nl/
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De ‘natuurlijke’ Appelse beek 
Een landschappelijk opvallend fenomeen is de diepe ligging van de Appelse beek nabij 
boerderij ‘Het Bosch’ in de buurtschap Appel. De beek stroomt hier door een vijf tot zeven 
meter brede geul door een dekzandrug. Op meerdere plaatsen in het landschap van Hell en 
Gerven komen diepliggende beken voor maar zoals de Appelse beek hier ogenschijnlijk door 
het landschap ‘schuurt’  is landschappelijk zeer opvallend. Toch betreft het hier geen 
natuurlijk fenomeen maar werd de beek door de dekzandrug gegraven. Dit verklaart ook de 
breedte van de geul. Bij de eerste gegraven geul is de oever ‘uitgezakt’ (afbeelding b in figuur 
8) en afgekalfd door het uittredende grondwater uit de zandrug.  
 

 
Figuur 8: Schematische weergave van de doorsnijding van de dekzandrug door de Appelse beek. 
Doordat de beek niet op een natuurlijke positie werd aangelegd kalfde de oever als gevolg van 
uittredend grondwater (lichtblauwe pijlen) af waardoor de beek verschoof en de totale bedding zich 
verbreedde.  

 
Doordat grond vanaf de oever de beek inzakte werd de beek regelmatig verlegd en vergraven 
waardoor uiteindelijk de huidige situatie resteerde (afbeelding c). De beek kwam  
ook dieper te liggen als gevolg van de optredende daling van de grondwaterspiegel in de 
afgelopen eeuwen.   
 

 
Figuur 9: De gegraven doorsnijding van de dekzandrug in Appel met de Appelse beek.  

 
Zuidelijk van de doorgraven dekzandrug heeft de beek ook geen natuurlijk verloop. In plaats 
van in westelijke richting de laagte te volgen (het betreft hier een smeltwaterdal uit de laatste 
ijstijd) ‘steekt’ de beek het dal over om ook hier weer langs een dekzandrug in westelijke 
richting te stromen (zie ook figuur 7).   
 
Een vergelijkbaar systeem is zichtbaar in het gebied rondom Klein Bylaer in de gemeente 
Barneveld (het gebied wordt ook wel het Paradijs genoemd). Ook hier is een dekzandrug 
doorsneden door een gegraven beek om weiden achter de dekzandrug te kunnen bevloeien.5 
De doorsnijding heeft opvallende overeenkomsten met de situatie in Appel. 
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Figuur 10: De gegraven doorsnijding van een dekzandrug nabij Klein Bylaer met een zijstroom van 
de Kleine Barneveldse beek.  

 
Bevloeiingssysteem van de Veldbeek 
De Veldbeek begint als een klein stroompje in het Veenhuizerveld op de flanken van het 
Veluwe massief en stroomt via Gerven, Blarinkhorst en Hell in de Schuitenbeek nabij 
Oldenaller om vervolgens via de polder Arkemheen in het tegenwoordige Veluwemeer te 
stromen. Gaandeweg dit traject stromen een aantal zijbeken in de Veldbeek, zoals de 
Hellerbeek, Blarinkhorsterbeek en de beek langs de Goorsteeg. In figuur 11 is het 
stroomgebied van de Veldbeek weergegeven.  
 

Figuur 11: Stroomgebied van de Veldbeek door Gerven en Hell.   
 
Wanneer je het stroomgebied van dit systeem van beken nader bekijkt blijkt dat ook hier de 
beken niet de laagste gedeelten in het landschap volgen maar van dekzandrug naar 
dekzandrug stromen. Dit is bijvoorbeeld goed zichtbaar in de buurtschap Gerven waar zowel 
de Veldbeek als de Blarinkhorsterbeek niet in de natuurlijke (smeltwater)dalen liggen maar 
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juist noordelijk en zuidelijk daarvan. Op de geomorfologische kaart van het gebied  (zie figuur 
12) is dat goed zichtbaar.6 
 

 
Figuur 12: Geomorfologische kaart met ligging Veldbeek en zijbeken in Hell en Gerven 

 
De beken voeren het water niet af maar lijken het juist ‘op te halen’ bij de dekzandruggen 
waar mineraalrijk grond- of kwelwater afstroomt in de beek. Dit onnatuurlijke patroon wijst 
er op dat de beken bewust zo zijn gegraven. Dit geldt ook voor de Hellerbeek. Deze beek  
begint  in een brede dekzandrug nabij de Beulekampersteeg en Pasdijk om vervolgens de lage 
weiden tussen Groot en Klein Boeijen te kunnen bevloeien (zie figuur 13).   
 

 
Figuur 13: Vloeiweide bij Groot Boeijen langs de Hellerbeek met links een kade om het water op de 
vloeiweide te houden. 

                                                           
6
 Geomorfologie is de wetenschap die zich richt op de vormen van het landschap en de processen die daarbij 

een rol speelden. Op geomorfologische kaarten zijn bijvoorbeeld hoogteverschillen in het landschap 
aangegeven en waardoor deze zijn ontstaan en wanneer. 
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Het hoekige begin van deze beek wijst er op dat de beek bewust om de daar liggende akkers is 
geleid. De beek stroomt in noordelijke richting dwars door een dekzandrug in plaats van een  
westelijk gelegen,  natuurlijk dal te volgen (zie figuur 12).   
 
In figuur 14 is het bevloeiingssysteem van een gedeelte van het stroomgebied van de 
Veldbeek weergegeven. De lage weiden tussen de dekzandruggen werden bevloeid met water 
uit de zandruggen en kwelplekken zoals het met kaden omgeven bosgebiedje centraal in 
figuur 14. Het kwelwater werd in dit rabattenbos7 binnen de kaden  opgevangen en stroomde 
vervolgens af op de beek. De Veldbeek fungeerde hier zowel als aanvoerbeek van mineraalrijk 
water als opvangbeek voor bevloeiingswater dat uit verder gelegen dekzandruggen stroomde.  
In de kolk westelijk van de boerderij Blarinkhorst werd water opgevangen zodat na droge 
perioden weer snel voldoende water aanwezig was. In het bos zuidelijk van deze kolk komt 
kwelwater aan de oppervlakte. Dit voedselarme water stroomt van het hoger gelegen 
Veluwemassief via de diepere ondergrond naar de Gelderse Vallei. Dat dit water relatief veel 
kalk bevat is aan de plantengroei in dit bosje goed merkbaar. De bodem is bedekt met gele 
dovenetel (Lámium galeóbdolo), een kalkminnende plant. Ook klimop (Hédera hélix) die 
hier tegen de bomen opgroeit, wijst op door kwelwater aangevoerde kalk in de bodem.  
  

 
Figuur 14: Bevloeiingssysteem van de Veldbeek en Hellerbeek in Hell (bron: Google Earth). 

 
Zichtbaar kwelwater tijdens een vorstperiode 
Tijdens de vorstperiode van februari 2012 was het landschap van Hell en Gerven sneeuwwit 
en stijf bevroren en werd er op vennen en plassen volop geschaatst. Tijdens deze periode 
bleek het water in de flanksloten van de dekzandruggen in het gebied slechts met een dun 
laagje ijs bedekt te zijn of was geheel niet bevroren. Als gevolg van de relatief hoge 
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wallen van de uitkomende grond. Op deze wallen werden bomen gekweekt als geriefhout. Dit systeem van 
sloten en wallen noemt men rabatten.  
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temperatuur van dit kwelwater en de hoge gehalten aan mineralen en ijzer,  bevroor dit water 
niet (zie figuur 15). 
 

 
Figuur 15: Warm en ijzerrijk kwelwater nabij een dekzandrug blijft ondanks de vorst stromen. 

 
Verwijzingen naar de vloeiweidenpraktijken in het verleden 
Ondanks de vele verwijzingen in het huidige landschap naar de historische 
vloeiweidenpraktijk is hierover in lokale archieven niets terug te vinden. De Veldbeek en 
Appelse beek liepen o.a. door de heidevelden die in beheer waren van de maalschappen. Deze 
organisaties van lokale boeren hadden deze gronden in gezamenlijk eigendom om plaggen te 
steken voor de bemesting van hun akkers en vee te weiden. In de maalschapsboeken van 
bijvoorbeeld het Heller- en Appelse veld is niets terug te vinden over het bevloeien van 
weidegronden.  In het maalschapsboek van het Appeler veld8 wordt in de jaarlijkse verslagen 
uit de 17e tot 19e eeuw wel gerefereerd aan het onderhoud van de beken maar wordt niet over 
vloeiweiden geschreven. Nu komt het vaker voor dat over alledaagse, agrarische praktijken 
geen teksten zijn terug te vinden in archieven of andere bronnen. Dat wil niet zeggen dat deze 
praktijken ook niet plaatsvonden. Blijkbaar waren ze te gewoon om te beschrijven.  
 

 
Figuur 16: Weideperceel ‘het Lage gat’ in Gerven, een typische bevloeiingsweide  
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 Gelders archief, Markenarchief (ingang 0366), inv.nr. 11. 
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Tenslotte, een illusie armer 
Door goed naar het oude cultuurlandschap van Hell, Gerven, Deuverden te kijken is een extra 
dimensie zichtbaar geworden. Een fijn vertakt netwerk van beken,  sloten en kaden dat onze 
voorouders hebben aangelegd om hun weidegronden te verbeteren door bevloeiing met 
mineraalrijk water.  Tegelijkertijd blijken ineens die prachtige slingerende,  schijnbaar 
ongerepte beken geen natuurlijke oorsprong te hebben maar werden ze ooit door mensen 
gegraven. Wellicht zijn we hierdoor een illusie armer maar tevens een cultuurhistorische 
dimensie rijker. 
 

 
Figuur 16: De Blarinkhorsterbeek slingert op Gerven langs een dekzandrug (links). 
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