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Een bijzonder Gervens perceel: Eerdbergen  
Vormen in een eeuwenoud landschap 
 
Peter Bijvank Aan de westkant van de middeleeuwse kampontginning Gerven in 

Putten ligt een eigenaardig gevormd perceel met de naam 
Eerdbergen. Het perceel valt op door haar langgerekte vorm en 
hoge ligging ten opzichte van de directe omgeving. Aan de meest 
westelijke punt van het perceel liggen bovendien een aantal 
walsystemen die kenmerkend zijn voor oude percelen of kampen in 
Gerven en Hel in Putten en Slichtenhorst bij Nijkerk. 
Perceelsvormen die terugverwijzen naar het eeuwenoude 
historisch gebruik van deze landerijen. In dit artikel een 
kennismaking met Eerdbergen en haar eeuwenoude vormen. 

   

 
Figuur 1: Perceel Eerdbergen in oostelijke richting.   
 

erd of aard heeft de betekenis van ‘veld, bouwland of open plaats’. Aarde of eerd is 
afgeleid van het gotische airtha ‘aarde, land’, verwijzend naar ‘zwarte bouwgrond of 
humeuze aarde’.1 Een meer aardse naam voor een oud bouwlandperceel is eigenlijk 

niet mogelijk. De naam komt al in 1705 op een schetskaartje van een deel van de Puttense 
buurtschap Gerven voor2, maar gezien de ouderdom van Gervense kloosterboerderijen zal het 
perceel hoogstwaarschijnlijk middeleeuws zijn. In tegenstelling tot de meer afgeronde 
perceelsvormen van de meeste oude (huis)kampen van de boerderij Groot Gerven heeft het 
perceel Eerdbergen een langgerekte vorm. Het perceel is zeshonderd meter lang en op de 
meeste delen maar dertig meter breed en ligt ruim een meter hoger dan de directe omgeving.3 
 
Eerdbergen vormt de meest westelijke punt van de middeleeuwse kampontginning Gerven in 
Putten. Op oude kaarten uit de 19e eeuw (zie figuur 2) is deze punt goed zichtbaar omdat in 
die tijd de buurtschap Gerven nog geheel omgeven was door ‘woeste gronden’, meest 
heidevelden.  Gerven bestond tot het begin van de 19e eeuw uit een verzameling 
kloostergoederen in bezit van kloosters uit Paderborn en Elten. Het landschap kenmerkt zich 
door een verzameling dicht bij elkaar liggende landbouwpercelen (voormalige  akkergronden, 
nu veelal weilanden) afgewisseld met hakhoutranden en –percelen. De meeste 
landbouwgronden zijn aangelegd op de aanwezige dekzandruggen in het gebied; zandduinen 
die door de wind zijn afgezet in de laatste ijstijd, het Weichseliën, ongeveer 120.000 tot 

                                                           
1
 Vgl. Hagoort (1984). 

2
 Hof van Gelre en Zutphen, inv.nr. 5721, Civiele processen 1707, nr. 12. 

3
 Het zuidelijk en lager gelegen perceel van Eerdbergen werd ook aangeduid met Eerdbergen (in figuur 5 

aangeduid met ‘Eerdbergen laag’). De ontwatering van dit perceel is waarschijnlijk na de 2
e
 WO verbeterd door 

de aanwezige ijzeroerlaag te verwijderen. Bij deze werkzaamheden is ook de houtwal aan de zuidzijde van het 
perceel afgegraven (mondelinge mededeling H. van Kempen, 2009).  
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10.000 jaar geleden. Gerven ligt op de flanken van het Veluwemassief in de Gelderse Vallei, 
een in de middeleeuwen overwegend moerassig gebied. De hoger gelegen dekzandruggen 
waren, hoewel voedselarm,  droger en daardoor geschikt als akkerland. De ligging van deze 
dekzandruggen is dus van groot belang geweest voor de vestiging van de middeleeuwse 
ontginners in het gebied. Op de noordwest Veluwe lagen al vanaf de 9e eeuw domaniale4 
goederen die vanaf de 9e tot de 11e eeuw in bezit kwamen van een klooster in Werden, een 
jufferenstift uit Hoog-Elten en de Abdinghof, een klooster in Paderborn. Deze kloosters en 
hun horige boeren beheerden gedurende ongeveer duizend jaar de landbouwgronden van 
meerdere complexen van kampontginningen rond Nijkerk, Putten en Barneveld (m.n. 
Voorthuizen). Gerven is één van deze ontginningscomplexen, zuidelijk van Putten. 
 

 
Figuur 2: De buurtschap Gerven in de 19e eeuw (kaart van De Man, verkend in 1803) met de ligging 
van het perceel Eerdbergen 

 
De kampontginningen van de noordwest Veluwe 
De akkercomplexen of kampontginningen in dit noordelijk deel van de Gelderse Vallei  
hebben een relatief gedrongen karakter in vergelijking met de meer zuidelijk gelegen 
kampontginningen bij Barneveld en Scherpenzeel.5 De boerderijen en percelen van de 
buurtschappen als Wullenhove en Slichtenhorst (Nijkerk) en Hel, Blarinkhorst en Gerven 
(Putten) lagen vlak bij elkaar met daartussen grote, relatief vlakke, open heidevelden (zie 
figuur 2&3). De boeren vestigden zich op de natuurlijke dekzandruggen en de ligging van 
deze ruggen bepaalden sterk de vorm van de uiteindelijke kampontginning. De 
oorspronkelijke  boerenbedrijven splitsten zich door het heersende erfrecht van de kloosters, 
niet in splinters af. De oudste zoon erfde het hele goed en niet ervende kinderen begonnen, 
wanneer daar ruimte voor was binnen het dekzandruggencomplex, een nieuwe boerderij in 
de directe nabijheid (in de naamgeving veelal aangeduid met ‘luttel’ en later met ‘klein’) of in 
een in de buurt liggend ruggencomplex. Zo ontstonden groepjes van boerderijen in 

                                                           
4
 Grootgrondbezit van een bepaalde grondheer (in dit geval een abdij) dat bestond uit één of meer centrale 

hoven (curtes) en daarbij behorende boerderijen en landerijen (domeinen) in de omgeving van deze hof. 
5
 Vgl. Kroes (1998) 
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buurschappen. Door de relatief geringe bevolkingsdruk op de Veluwe (geen grote steden in de 
directe omgeving) bleef deze situatie tot aan het einde van de 19e eeuw bestaan.6  
 

 
Figuur 3: Hoogtekaart van noordwestelijke Veluwe met ligging buurtschappen en perceel 
Eerdbergen (rood/geel is hooggelegen en blauw/groen  laaggelegen). 

 
De ligging van perceel Eerdbergen 
Het langgerekte perceel Eerdbergen ligt op een zogenaamde geulranddekzandrug7 langs een 
smal dal dat in de laatste ijstijd is ontstaan als gevolg van smeltende sneeuw en bodemijs (zie 
figuur 4). Deze geulrand in het landschap hebben de ontginners van het gebied gebruikt om 
een langgerekte akker aan te leggen. In de (late) middeleeuwen werd de akker bemest met 
organisch materiaal als heidemaaisel en bosstrooisel. Vooral vanaf de 15e en 16e eeuw werden 
hiervoor in toenemende mate zandhoudende plaggen gebruikt, vermengd met mest. 
 

 
Figuur 4: Detail van de geomorfologische kaart met in grijs de smeltwaterdalen. 

                                                           
6
 In bijvoorbeeld Noord-Brabant waar in de (late) middeleeuwen meer steden lagen was de bevolkingsdruk 

hoger en werden de lage zandgronden eerder ontgonnen.  
7
 Geomorfologische kaart van Nederland (1977). 



   
 

Peter Bijvank  oktober 2013  4 
 

Door deze bemestingstechniek, zogenaamde plaggenlandbouw, werd de akker 
hoger en hoger. Er ontstond een zogenaamde eerd- of plaggenlaag op de 
oorspronkelijke dekzandrug. Deze plaggenlaag op het perceel Eerdbergen is nu 
gemiddeld zestig centimeter dik. Op de meest westelijke punt van het perceel is 
de plaggenlaag dikker (tot één meter) en ligt om de akker een ‘kraag’ die 
ongeveer tachtig centimeter lager ligt (zie figuur 5). Ook deze kraag is opgehoogd 
met een plaggenlaag van gemiddeld vijftig centimeter dikte en werd en wordt als 
hakhoutbos gebruikt. De laagste ‘etage’  is een omwald hakhoutperceel dat in 
oostelijke richting in hoogte toeneemt en overgaat in akkerland (‘Eerdbergen 
laag’).        
 
De bodem van dit laaggelegen zogenaamd rabattenbos is een sterk 
ijzerhoudende zandgrond (beekeerdgrond) waarbij het grondwater, zeker in de 
winter, tot aan het maaiveld staat. In de bodem is op een diepte van een halve 
meter een dikke ijzeroerlaag aanwezig die als gevolg van opwellend ijzerrijk 
grondwater is ontstaan.  Op het perceeltje zijn meerdere greppels gegraven 
waarbij op de hogere ruggen (‘rabatten’) zwarte elzen (Alnus glutinosa) staan.  
Het perceel heeft een overloop in de naastliggende Blarinkhorsterbeek. 
 

  
Figuur 5: Schematische weergave van de actuele morfologie en het historisch grondgebruik van de 
westpunt van Eerdbergen 

 
 

 
Figuur 6: Lage hakhoutperceel bij Eerdbergen 
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Al deze cultuurhistorische landschapselementen op het westelijk deel van het perceel 
Eerdbergen zijn in het huidige landschap nog steeds zichtbaar en verwijzen naar het 
historisch gebruik van het perceel. De hoge akkergronden, nog hoger liggend door de 
opgebrachte zandhoudende plaggenlaag, met daaromheen een dichtbegroeide hakhoutkraag 
die in vroeger tijden voorkwam dat vee en wild vanuit de omliggende heidevelden de akkers 
betraden. Hakhout was voor zowel de boeren (timmerhout, brandhout) als de kloosters 
(inkomsten) belangrijk. Het mocht niet vrij door de horige boeren worden gebruikt maar 
werd aan hen verkocht of men droeg een deel af aan het klooster (de zogenaamde ‘derde 
penning’).8 Hakhout was zó belangrijk dat een kraag om het perceel zelfs met plaggen werd 
bemest.  Het nog lager gelegen hakhoutperceel werd omwald en op die wijze tegen vraat 
beschermd.  
 
Dit soort omwalde hakhoutpercelen, direct verbonden aan de akkercomplexen, komen meer 
voor in de kampontginningen van de noordwest Veluwe. In figuur 7 zijn daar een paar 
voorbeelden van weergegeven zoals die nu nog zichtbaar zijn. Op een laagte, naast de 
dekzandrug, werden deze ‘overhoekjes’ aan het akkerland met een wal verbonden. Daarmee 
waren deze perceeltjes onderdelen van het agrarisch systeem van de middeleeuwse boeren in 
dit gebied. De vaak erg natte hakhoutpercelen waren in sommige gevallen verbonden met een 
(vergraven) beek, zoals het voorbeeld van de Veldbeek nabij Blarinkhorst (voorbeeld 3) of de 
Blarinkhorsterbeek bij perceel Eerdbergen.  
  

 
 
Figuur 7: Hakhoutpercelen bij akkercomplexen   1= Ehrental (Slichtenhorst), 2 = Deuverden, 3 = 
Hevelschutterweg (Blarinkhorst). 

 
Het voorkomen van, met plaggen bemeste hakhoutkragen, zoals bij Eerdbergen is een 
fenomeen wat rond meer voormalige akkerpercelen op Gerven, Hel en Slichtenhorst 
voorkwam en nog voorkomt. Rond het perceel ligt geen wal maar een circa vijf meter brede, 
vermoedelijk in vroeger tijden zeer dicht begroeide hakhoutrand, die ongeveer vijftig 
centimeter lager ligt dan de akker. De mogelijkheid bestaat dat de akker vroeger groter was 

                                                           
8
 Vgl. Bijvank (2011) 
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(inclusief hakhoutrand) en dat daarom de wal met plaggen is bemest. Het is echter een 
zodanig algemeen verschijnsel dat deze verklaring niet logisch lijkt en de boeren doelbewust 
de bodemkwaliteit van de hakhoutrand verbeterden om daarmee de houtproductie te 
vergroten.   
 

 
Figuur 8: Een met bemeste heideplaggen opgehoogde hakhoutrand rond een perceel van Gerven.  

 
Tot slot 
Veel percelen en kampontginningen op de noordwest Veluwe rond Nijkerk en Putten hebben 
door het conservatieve beheer van grootgrondbezitters vanaf de middeleeuwen tot heden hun 
basisvorm behouden. Eerdbergen is daar een mooi voorbeeld van. Door de eeuwen heen zijn 
de percelen ontgonnen, opgehoogd met bemeste plaggen, omgeven met wallen, greppels of 
hakhoutkragen en bebouwd met granen.  Toen bittere noodzaak, nu verweesde, archaïsche  
landschapsvormen die getuigen van verdwenen gebruiken. Eerdbergen verbindt ons met dat 
verleden. Een landschappelijk ‘archiefstuk’ in het hedendaagse landschap.    
 

 
Figuur 9: Eerdbergen 
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