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Hoogtebeelden rond Nijkerk en Putten 
Een nieuwe kijk op het landschap 
 
Peter Bijvank In maart van 2014 kwam het Actueel Hoogtebestand Nederland 2 

(AHN2) beschikbaar via internet. Een breed publiek heeft daarmee 
toegang gekregen tot een zeer gedetailleerd hoogtebestand van 
Nederland dat voor allerlei doeleinden gebruikt kan worden, 
waaronder landschapsonderzoek. Het AHN2 bestaat uit opnamen 
van het aardoppervlak die vanuit een vliegtuig met behulp van 
lasertechniek zijn gemaakt. Door deze techniek is het mogelijk tot 
op centimeters nauwkeurig de hoogte van het maaiveld in beeld te 
brengen. De hoogtekaarten geven een geheel nieuwe kijk op onze 
omgeving en laten details van het reliëf zien die van grote waarde 
zijn voor de bestudering van het landschap. In dit artikel een greep 
uit enkele beelden rond Nijkerk en Putten.  

   

 
Figuur 1: Overzicht van de Gelderse Vallei met links de Utrechtse heuvelrug en rechts het 
Veluwemassief.   
 

oogtekaarten zijn al veel langer beschikbaar als instrument voor o.a. 
(historisch)geograven. Het voorkomen van natuurlijke hoogteverschillen als 
dekzandruggen, smeltwatergeulen, stuwwallen, etc. zijn van groot belang geweest 

voor de ontginning en bewoning van gebieden. Een gedetailleerd, inzichtelijk beeld van het 
reliëf van het landschap is daarom van groot belang bij landschapsonderzoek. Zeker wanneer 
dit beeld details laat zien van enkele centimeters in hoogteverschil waardoor ook antropogene 
invloeden als greppels, houtwallen, raatakkers, verhoogde akkers, etc. zichtbaar worden.  
Hoogtepuntenkaarten, geomorfologische kaarten of kaarten met isohypsen (hoogtelijnen) 
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waren tot voor kort de enige bronnen om inzicht te krijgen in het reliëf van het  landschap. 
Het detailniveau van deze kaarten is veelal te gering om een volledige vertaling naar de 
omgeving te kunnen maken. Met het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN1) kwam hier al 
verandering in en kon al een redelijk gedetailleerd hoogtebeeld gemaakt worden. Met de 
komst van het AHN2 werd echter een grote stap voorwaarts gezet en werden 
landschappelijke details zichtbaar en presenteerbaar op een zeer hoog niveau. In dit artikel 
worden enkele voorbeelden rondom Nijkerk en Putten nader belicht en wordt een andere kijk 
gegeven op de cultuurlandschappen in dit gebied. 
 
Kruishaarderberg  
 

 
Figuur 2: De Kruishaarderberg; akker met vooral aan de zuidwestzijde,  de meters hoge wallen (rode 
kleur).  

 
Op het hoogtebeeld van de omgeving van de Kruishaarderberg (zuidoostelijk van Nijkerk) 
zijn prachtig de jonge stuifduinen zichtbaar die hier tot in de 16e eeuw zijn gevormd (als een 
waaier zuidelijk van de Kruishaarderberg). Het beeld geeft goed weer dat de hoge wallen van 
de Kruishaarderberg door opstuivend zand uit het zuidwesten zijn opgestoven. Linksonder is 
de eng van Erental aan de Barneveldseweg nog zichtbaar. Wanneer alleen de hellingen in het 
landschap zichtbaar worden gemaakt ontstaat een nog gedetailleerder beeld van de 
stuifduinen van Kruishaar (zie figuur 2). De akker was in het verleden omgeven door een lage 
houtwal die het stuivende zand opving waardoor de wal vooral aan de zuidwestzijde tot wel 6 
meter hoog kon worden.  



   
 

Peter Bijvank  mei  2014  3 
 

 
Figuur 3: Beeld van de hellingen in het landschap waarbij de natuurlijke vormen van de 
zuidwestelijke wal goed zichtbaar worden.  

 
Jachtwallen rond de Eendenplas 
Op de Kruishaarseheide liggen een aantal vennen die in het verleden waren bedekt met dikke 
veenpakketten. Nadat dit veen vanaf de late middeleeuwen werd afgegraven door de 
gebruikers van het veld voor turfwinning bleven de huidige plassen over. Ze hebben mooie 
namen als Egelgat, Lijmgat, Moordgat, Mannengat, Witte Water en Enteplas (Eendenplas). 
Deze plassen werden waarschijnlijk vanaf de achttiende tot in de twintigste eeuw gebruikt 
voor o.a. de jacht op wilde eenden. De eenden werden door drijvers van de ene plas naar de 
andere gejaagd waardoor uiteindelijk de gehele groep in één plas eindigde. Daar werden de 
eenden uiteindelijk door jagers onder vuur genomen.  
   

 
Figuur 4: Jachtwal bij de zgn. ‘Entenplas’ op de Kruishaarseheide. Op de foto één van de vier ‘pijpen’ 
die haaks op de lange wal staan.   
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Om deze plassen ongezien te benaderen werden wallen aangelegd. Mogelijk stonden op deze 
wallen nog rietmatten zodat de jagers ongezien tot vlak bij het water konden naderen. Daarbij 
werd gebruik gemaakt van de natuurlijke stuifduinen en dekzandruggen in het landschap. De 
mooiste jachtwal ligt zuidwestelijk van de ‘Enteplas’. In het landschap een nauwelijks 
opvallende lange wal met vier ‘pijpen’ richting het water. De jagers kropen door deze pijpen 
naar het water. Op een luchtfoto van het gebied is niets zichtbaar van deze wallen (zie figuur 
5) maar op de hoogtekaart worden deze details in het landschap ineens wel zichtbaar.  
 

 
Figuur 5: Luchtfoto van de Enteplas (de lichte plekken zijn geplagde heide)met ingetekende jachtwal 

 

 
Figuur 6: Hoogtekaart van de ‘Enteplas’ waarop alleen de hellingen in het landschap zijn 
aangegeven. De wal zuidwestelijk van de plas met de vier ‘pijpen’ zijn zichtbaar. 
 
 
 
 



   
 

Peter Bijvank  mei  2014  5 
 

Wallen bij het Lijmgat (Kruishaarseheide) 
Noordelijk van de Nieuwe Voorthuizerweg ligt op de Kruishaarseheide het Lijmgat. Ten 
westen van deze plas liggen een zestal wallen met greppels. De  wallen bestaan uit 6 geulen 
van ca. 1.5 meter diep met daarnaast een wal van de uitgegraven grond  van ca. 0.5 m. hoogte. 
De wallen en geulen lopen parallel aan elkaar en zijn ca. 20 m. lang. De wallen en geulen 
hebben een licht gebogen vorm die parallel loopt aan de vorm van het dieper liggende 
Lijmgat. 
 

 
Figuur 7: Ligging Lijmgat op de Kruishaarseheide. 
 
 

 
Figuur 8: Wallen en greppels nabij het Lijmgat (Lijmgat ligt links op deze foto) 
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Figuur 9: Hoogtekaart met centraal het Lijmgat en links het wallencomplex. 
 

De functie van deze wallen lijkt in eerste instantie ook naar de jacht te verwijzen maar toch is 
dat onwaarschijnlijk. Gezien de diepte van de greppels staan de greppels tegenwoordig de 
gehele herfst, winter en vroege voorjaar onder water. Vroeger (19e en begin 20e eeuw) zal dat 
het gehele jaar zijn geweest doordat de grondwaterstanden toen veel hoger waren. Daarmee 
waren de greppels geen comfortabele plek om in dekking te liggen voor de jacht. 
Waarschijnlijk zijn deze greppels gebruikt als zgn. rabatten voor het kweken van bomen. Op 
de hoge wallen stonden de boompjes relatief droog en konden ze direct in het gebied 
uitgepoot worden. Waarschijnlijk ook weer als beschutting tijdens de jacht. Want beschutting 
was hier in vroeger tijden nauwelijks. Het voormalige Hellerveld, waar de tegenwoordige 
Kruishaarseheide onderdeel van maakte, was vrijwel boomloos door houtkap en grazend vee.   
 

De terpen van de Achterhoek en Holk 
In de zuidwesthoek van de gemeente Nijkerk liggen de buurtschappen Holk en de 
Achterhoek. In dit veengebied was vroeger bewoning nauwelijks mogelijk door de zeer 
slechte ontwatering van de gronden. Boeren vestigde zich in de middeleeuwen in de 
buurschap Holk daarom op natuurlijke dekzandkopjes die boven het veen uitstaken. In de 
Achterhoek werden terpen opgeworpen om boerderijen op te kunnen bouwen. Deze 
zandopduikingen (bijvoorbeeld de Veenhuis, zuidelijk van de Bunschoterweg) en tientallen 
terpjes zijn op de hoogtekaart (zie figuur 10) prachtig zichtbaar. Meer noordelijk is in 
dezelfde figuur het gedempte kanaal de Nieuwe Rijn zichtbaar nabij de Korte Holk (zie pijl). 
Dit kanaal werd rond 1500 gegraven in opdracht van Karel van Gelre als strategische 
verbinding tussen de Zuiderzee en het daar liggende slot Hulkestein, met de Rijn bij 
Wageningen. Het kanaal werd echter nooit voltooid (alleen het stuk vanaf de Zuiderzee tot de 
grens van Nijkerk werd gegraven) en al in het midden van de 16e eeuw gedempt. Dit 
gedempte kanaal is op de hoogtekaart goed zichtbaar. 
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Figuur 10: Hoogtekaart van de Achterhoek en Holk. 
 

Aardwerk in Appel 
Een aantal jaren geleden werd in de buurtschap Appel nabij de Kamersteeg een ovaal vormig, 
zogenaamd aardwerk ontdekt.  Op basis van archeologisch onderzoek bleek het te gaan om 
een bewoningsplaats uit de 10e eeuw bestaande uit een omwalling van enkele meters hoogte 
en daar omheen een (droge) greppel. Binnen de omwalling werden aan de hand van 
grondsporen en verschillende artefacten de resten gevonden van diverse boerderijen, een 
verdiepte hut die als metaalbewerkingsplaats was gebruikt, een graanopslagplaats (een 
‘spieker’) en een waterput. Daarnaast was binnen de omwalling een klein akkertje aanwezig. 
Op de hoogtekaart (figuur 12) is deze omwalling prachtig zichtbaar. Tevens is de doorsnijding 
van het aardwerk door het Kippenlijntje (de voormalige treinverbinding tussen Nijkerk en 
Barneveld) goed te zien.  

 
Figuur 11: Aardwerk in Appel.     
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Figuur 12: Aardwerk op de hoogtekaart. De Spieker is binnen de omwalling link onderaan zichtbaar 
als een kleine hoogte. Ook de vml. akker is zuidelijk van de doorsnijding (vml. Kippenlijn) zichtbaar. 
 

De eng van Erental 
De buurtschap Slichtenhorst ligt  zuidoostelijk van de gemeente Nijkerk. Langs de 
slingerende weg liggen tal van prachtige oude boerderijen, voorheen kloostergoederen. De 
boerderijen Groot en Klein Erental en Schavenou liggen vlakbij de grote eng van Erental. Een 
enorme akker van vele hectaren groot die is omgeven door een aantal boerderijen (zie figuur 
13).   
 

 
Figuur 13: De eng van Erental met in de verte de boerderij Schavenou. 
 

Deze akker of eng is al vanaf de middeleeuwen in gebruik. De middeleeuwse boeren vestigden 
zich op de flanken van deze enorme dekzandrug die door opstuivend zand in de laatste ijstijd 
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is ontstaan. De omringende gronden waren nat en ongeschikt voor de teelt van granen. Deze 
hoge duin van zand was dat wel. In tegenstelling tot de situatie nu was de hoge rug opgedeeld 
in tal van afzonderlijke percelen of kampen. Elk perceel was weer omgeven door een houtwal. 
Vanaf de late middeleeuwen werd de schrale zandgrond verbeterd door humusrijke 
heideplaggen vermengd met (pot)stalmest op de akker te brengen. Elk perceeltje werd door 
deze zandhoudende plaggen steeds iets hoger. De hoogtekaart van deze enorme akker (zie 
figuur 14) laat prachtig zien dat de dekzandrug in noordoostelijke richting steeds hoger wordt 
als gevolg van de overwegend zuidwestelijke winden die het zand opstoof. Ook is op de 
hoogtekaart goed te zien dat de akker vroeger uit tal van kleine percelen bestond.   
 

 
Figuur 14: Eng van Erental 
 
 

Gerven in Putten 
De buurtschap Gerven in Putten is oorspronkelijk een middeleeuwse enclave op de woeste 
gronden tussen Putten en Voorthuizen. Een boerderijzwerm met daartussen een zeer fijn net 
van akkers, wallen, hakhoutpercelen, weidegronden en greppels. In het huidige landschap 
zijn deze structuren nauwelijks nog zichtbaar doordat, vooral rond de voormalige boerderij 
Gagelwijk, veel akkers in bos zijn veranderd (zie figuur 15). De hoogtekaart van het gebied 
laat een prachtig en zeer fijn net van perceelgrenzen en wallen zien dat vrijwel geheel 
overeenkomt met de kadastrale kaart uit de 19e eeuw. Daarmee is de kracht van deze 
hoogtebeelden voor onderzoek naar het historisch landschap in één keer duidelijk.    



   
 

Peter Bijvank  mei  2014  10 
 

 
Figuur 15: Luchtfoto voormalige akkers rond boerderij Gagelwijk (Gerven in Putten) 
 

 
Figuur 16: Hoogtekaart van hetzelfde gebied rond Gagelwijk (Gerven) waarop alle fijnmazige 
middeleeuwse akkers en walstructuren zichtbaar worden.  
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Tot slot 
Voor de ontrafeling van de geschiedenis van het landschap hebben we er een prachtig 
instrument bij gekregen. Het Actueel Hoogtebestand Nederland (2) biedt behalve prachtige 
beelden een schat aan informatie over de hoogteligging en het reliëf van het Nederlandse 
landschap. Ik nodig u van harte uit om ook eens een kijkje te nemen: 
(http://www.arcgis.com/home/search.html?q=ahn2&t=content&start=1 ) 
 

 
Figuur 17: Olden-Aller 

http://www.arcgis.com/home/search.html?q=ahn2&t=content&start=1

