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Karrensporen op de Appelse heide 
Historisch vrachtverkeer in beeld 
 
Peter Bijvank Tot het midden van de 19e eeuw bestond het wegennet van de 

noordwest Veluwe, vergelijkbaar met de rest van Nederland, 
vrijwel geheel uit onverharde paden en wegen. Naast de belangrijke 
rijks- en regionale wegen ontstond vanaf de middeleeuwen een 
dicht netwerk van zogenaamde buurtwegen. Veel van deze paden 
en karrensporen zijn inmiddels verdwenen onder nieuw-
bouwwijken, bestaande wegen of landbouwgebieden. De 
karrensporen verbonden boerderijen met elkaar en met hun 
landerijen. Het patroon daarvan geeft inzicht in het gebruik van het 
historische landschap. Op de Appelse heide tussen Nijkerk, Putten 
en Voorthuizen zijn deze buurtwegen gedeeltelijk terug te vinden. 
De laatste boeren zijn er ruim honderdvijftig jaar geleden met 
paard en wagen weggetrokken maar wie goed kijkt vindt hier en 
daar de sporen van onze voorouders terug. In dit artikel volgt een 
blik op de vrachtroutes van deze gebruikers van het Appeler- en 
Hellerveld.  

   

 
Figuur 1: Karrenspoor in de buurtschap Gerven in Putten.   

 
ot het midden van de 19e eeuw waren vrijwel alle wegen in Nederland onverhard, met 
uitzondering van enkele wegen in en nabij grotere steden. Voor veel delen van het 
platteland van de oostelijke zandgronden was dit zelfs tot decennia in de 20e eeuw het 

geval. Vooral in de winterperiode bij veel regen was dit een groot probleem, de kwaliteit van 
de aardwegen werd dan door spoorvorming, verzakkingen, etc. erg slecht. De verschillende 
spoorbreedten van de karren, koetsen en postwagens die werden gehanteerd droegen bij aan 
het probleem. Sporen werden kapot gereden en er ontstonden nieuwe karrensporen naast de 
bestaande. Vanuit de lucht is dit nog steeds goed zichtbaar op het Balloërveld in Drenthe. Op 
de heide tussen Rolde en Gasteren ligt een brede waaier aan karrensporen (zie figuur 2). In 
de loop van de 17e eeuw werd er daarom op aangedrongen om voor de doorgaande wegen een 
vaste breedte te hanteren, de zogenaamde Hollandse  Spoorbreedte. Vanaf het begin van de 
17e eeuw werd dit Hollandse Spoor voor rijks- en regionale wegen ook in Gelre steeds meer 
gehanteerd.1 
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Figuur 2: Karrensporen op het Balloërveld in Drenthe (bron: Google Earth). 

 
Ook op de voormalige heide- of zogenaamde maalschapsgronden bij Nijkerk en Putten 
passeerde het lokale verkeer over tal van onverharde paden en karrensporen. Deze 
zogenaamde buurtwegen of stegen waren veelal verbindingen tussen boerderijen, landerijen 
en buurschappen.2 De ligging van deze paden veranderde voortdurend, niet alleen omdat 
nieuwe sporen naast de oude ontstonden maar ook omdat belangrijke delen van deze 
gebieden stuifgevoelig werden door begrazing door schapen en het plaggen van de heide. 
Vooral door lucratieve wolhandel in de 16e eeuw was het aantal schapen in deze streken erg 
hoog. De zandwegen werden hierdoor regelmatig ondergestoven en veranderden daardoor 
van richting. Het Kwartier van Veluwe moest zelfs maatregelen treffen om verdergaande 
verstuivingen tegen te gaan.3    
Op de huidige kaarten en luchtfoto’s zijn de oude karrensporen niet meer aangegeven. Nadat 
ze in onbruik raakten en in veel gevallen onder de begroeiing verdwenen, zijn ze niet langer 
in het landschap zichtbaar.  
 
De maalschapsgronden 
De grootste kans om nog iets van de oude karrensporen tussen Nijkerk, Putten en 
Voorthuizen terug te vinden is ter plaatse van de nog ‘woest’ liggende en dus niet ontgonnen 
delen van de voormalige heide- of maalschapsgronden in het gebied. Tot in het midden van 
de 19e eeuw bestonden grote delen van het buitengebied van Nijkerk, Putten en Voorthuizen 
uit vrijwel boomloze heidegebieden. Ten noorden en zuiden van de Nieuwe Voorthuizerweg 
tussen Nijkerk en Voorthuizen (zie figuur 3) liggen de grootste, nog aaneengesloten restanten 
van deze gronden. De maalschappen werden als bestuurlijke eenheden vanaf de late 
middeleeuwen door de boeren van de omliggende boerenerven beheerd.4 De gronden waren 
belangrijk voor het boerenbedrijf voor de winning van heidemaaisel en plaggen dat als 
mestbestanddeel op de akkers werd gebruikt. Er werden koeien en schapen geweid, er werd 
hout gekapt, zand en leem gegraven en veen gewonnen voor brandstof. Grote delen van deze 
relatief laag gelegen velden waren enkele duizenden jaren voor Chr. bedekt geraakt met een 
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 Een in de middeleeuwen ontstane bestuursvorm op het platteland. In tegenstelling tot de tegenwoordige 

buurtschap die puur verwijst naar een verzameling boerderijen/woningen 
3
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 Van Dooren (1986). Zie voor de achtergrond en ontstaan van de maalschap van het Appeler Veld,  

Bijvank(2011). 
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laag (hoog)veen.5 Door de bevolkingstoename in de middeleeuwen werden de gebieden 
steeds intensiever gebruikt en ontwaterd. Hierdoor verdroogden veel van de veenpakketten 
en werden delen van dit veen afgegraven voor turfwinning. Gezien de relatieve geringe 
omvang van de bevolking in de middeleeuwen in dit gebied zal dit aanvankelijk nauwelijks 
impact op de hoeveelheid veen hebben gehad. Vermoedelijk nam het vervenen door 
individuele boeren vanaf de 15e/16e eeuw tot ver in de 19e eeuw dusdanige vormen aan dat de 
maalschapsbesturen sterk regulerend moesten optreden.6  Dit blijkt uit de verslagen van de 
jaarlijkse maaldagen en regelgeving zoals die door het bestuur van het Appelerveld zijn 
vastgelegd in de maalschapsboeken.7  
Uit de verslagen van de Appelse maalschap blijkt dat de belangrijkste veengebieden vanaf de 
17e eeuw rond de vennen het Moordgat, Lijmgat en Mannengat8 lagen. Deze vennen zijn ook  
nu nog in het landschap aanwezig. Waarschijnlijk is het voorkomen van deze natte plaatsen 
de reden waarom de heide hier nooit is ontgonnen en veranderd is in landbouwgrond. Het 
waren de laagste delen van het veld, zompige grond waar grondwater uit de ondergrond 
opwelde. Een lastig te ontwateren gebied dat overgelaten werd aan het wild dat hier leefde en 
waar de grootgrondbezitters van de 19e eeuw, na het opheffen van de maalschappen,  graag 
jaagden. Vermoedelijk zijn de veenvoorraden in dit gebied het grootst geweest en is hier 
vanaf de late middeleeuwen tot in de 19e eeuw door de ‘slijkgravers’ van de maalschap de 
meeste arbeid zijn verricht.  
 

 
Figuur 3: Ligging van de heiderestanten tussen Nijkerk en Voorthuizen. 

 
Zandwegen op de Appelse heide 
Op de huidige luchtfoto van het heidegebied nabij het Lijm- en Moordgat zijn tal van 
structuren zichtbaar maar geen duidelijke karrensporen. Wel laten de donker gekleurde 
vlakken zien dat de heide op grote schaal is geplagd in het kader van natuurontwikkeling (zie 
figuur 4). De toplaag van de heidegrond is daarbij verwijderd waardoor veel historische 
sporen verloren zijn gegaan. Ook is het lastig te bepalen of de aanwezige sporen van moderne 
bosbouwmachines zijn of van boerenkarren van eeuwen geleden. 

                                                           
5
 Zie Vos, P.C., J. Bazelmans, H.J.T. Weerts en M.J. van der Meulen (2011), Stol (1992) 

6
 Zie Bijvank (2011). 

7
 Van de Appeler maalschap zijn twee boeken bewaard gebleven: Het ‘Nieuw Male-boek vant Appeler-velt 

Vernieuwd in den Jare 1686’ en het laatste malen- of resolutieboek met maaldagverslagen van 1828 t/m 1869. 
Gelders archief, Markenarchief (ingang 0366), inv.nr. 11&12. 
8
 Mogelijk het meest oostelijke ven dat nu als ‘Enteplas’ bekend staat. 
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Figuur 4: Detail luchtfoto van de Appelse heide noordelijk van de Woudweg. 

 
Dat er op deze heide veel buurtwegen aanwezig waren blijkt uit de eerste gedetailleerde 
kaarten van het gebied van begin van de 19e eeuw. Op de kaart van De Man uit 1804 (zie 
figuur 5) zijn alleen de belangrijkste van deze (zand)wegen aangegeven.  
 

 
Figuur 5: Kaart De Man (verkend in 1804) met ligging paden op het Appelse veld noordelijk van de 
tegenwoordige Woudweg. 
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Voorde door het moeras 
Op de heide tussen de Beulekampersteeg en Donkeresteeg ligt een langgerekte laagte; een natuurlijke 
depressie in de bodem, gevormd door wind en smeltwaterijs in de laatste ijstijd (het Weichseliën), ongeveer 
120.000 tot 10.000 jaar geleden. Op de heide is deze laagte een moerasgebied, gevoed door grondwater. Meer 
noordelijk is de laagte enkele honderden jaren geleden in een weiland veranderd behorend bij boerderij 
Veldhuizen.  
 

  
Huidige topografische kaart met ligging moerasstrook.      Kaart De Man (1804) met ligging karrensporen. 
 
Dit moerasgebied  vormde een obstakel voor het lokale verkeer tussen de middeleeuwse boerderijen Deuverden 
en Renselaar. Over de heide liepen verschillende karrensporen en één daarvan verbond de boerderijen op de 
meest directe manier: een pad vanaf boerderij Deuverden in een diagonaal in zuidoostelijke richting naar 
boerderij Renselaar. Op de grens van de tegenwoordige heide met het weiland van boerderij Veldhuizen (zie pijl 
in bovenstaande figuur) was de oversteek of ‘voorde’ door dit moeras. Dat deze doorgang een obstakel vormde 
is nog zichtbaar aan de verschillende karrensporen die hier liggen. Men zocht in deze nauwe en kletsnatte 
doorgang steeds nieuwe manieren en paden om door de blubber heen te komen. Dit resulteerde in een 
opmerkelijke vingerafdruk in de huidige bodem: aan beide zijden een waaier aan sporen en een verhoogd pad 
door het moeras.  
  

 
Detail van de hoogtekaart (licht is hoog, donker is laag) met centraal het verhoogde pad door het moeras. 
 
Door het misschien wel eeuwenlang gebruik van deze doorgang werd het spoor zo slecht dat men op enig 
moment een verhoogde weg aanlegde wat het passeren vergemakkelijkte. Tot in het midden van de vorige 
eeuw werd het pad nog gebruikt, zie onderstaande luchtfoto uit 1945. De heide is dan nauwelijks begroeid en 
het moeras heeft het uiterlijk van een open heideven. Dit ven werd gebruikt voor de jacht op eenden. Het werd 
omgeven door strak onderhouden bosschages die de jagers dekking boden. 
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Op de meer gedetailleerde topografische kaarten van het midden van de 19e eeuw is een 
dichter netwerk van buurtwegen zichtbaar (zie figuur 6).9 De paden waren primaire 
verbindingen tussen boerderijen, bijbehorende akkers (infields) en maalschapsgronden 
(outfields). De bevolkingstoename en de groei van de buurschappen in de loop van de 
middeleeuwen verbond de buurtwegen met elkaar. In dit geval verbond het de buurschap 
Appel en Overhorst met het noordelijk gelegen Gerven. Vooral rond de vennen op de Appelse 
heide is het padennet verdicht en is een ‘knooppunt’ te onderscheiden (in figuur 6 aangeduid 
met de rode cirkel). Het pad vanuit Appel volgt grotendeels de huidige Woudweg (in het 
begin van de 19e eeuw de Achterste Woudweg genoemd)10 en net zuidelijk van het Lijmgat en 
Moordgat komen meerdere paden vanuit verschillende windstreken bij elkaar.  
 

                                                           
9
 TMK 1850. Ook op de historische luchtfoto’s van de Royal Air Force uit 1939 en 1945 van het gebied zijn een 

aantal karrensporen nog zichtbaar (zie figuur 13). 
10

 Kadastrale Atlas Gelderland 1832. 

  

 
Luchtfoto uit 1945 (bron: RAF) met het karrenspoor en de moerasstrook. 
 
Tegenwoordig wordt dit oude karrenspoor niet meer gebruikt. Het moeras is dichtgegroeid met bomen en 
waterplanten. Het verhoogde pad ligt er nog altijd maar is overgroeid met bomen en gras. Een stille verwijzing 
naar een oude voorde in het landschap.  
 

 
Foto van de huidige situatie. De lijnen geven het verhoogde pad door het moeras aan. 
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Figuur 6: Buurtwegen op het Appelse veld in 1850 geprojecteerd op de huidige topografische kaart. 

 
 ‘Verkeersknooppunt Appelse heide’ 
Waarschijnlijk is in de loop van de 17e tot de 19e eeuw door het intensieve vervenen van de 
vennen op de Appelse heide het net aan karrensporen dichter geworden. Op luchtfoto’s of in 
het veld is dit niet of nauwelijks terug te zien maar op een hoogtekaart (zie figuur 7) worden 
veel karrensporen des te beter zichtbaar.11 
 

 
Figuur 7: Hoogtekaart van het gebied met voormalige karrensporen. De bundel aan sporen centraal 
op deze figuur zijn ondergestoven karrensporen op een stuifduin (bron:www.ahn.nl).  

 
Het ‘verkeersknooppunt’ is inmiddels een ontgonnen weiland langs de Woudweg. Net 
noordelijk daarvan op de heide ligt een waaier aan karrensporen die voor een belangrijk deel 
over een hoog stuifduin lopen. Het is een splitsing van het spoor in noordelijke richting de 
buurtweg naar Gagelwijk, en de afslag in oostelijke richting naar het daar liggende ven. Maar 
ook gaat een brede karrensporenzone in westelijke richting naar het Moordgat. Deze sporen 
stoppen bij dit ven. De oostelijke ‘afslag’ bestaat uit een waaier aan karrensporen. Blijkbaar 
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 Bron: Actueel Hoogtebestand Nederland (www.ahn.nl).  

http://www.ahn.nl)/
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werd in het mulle zand van het hoge stuifduin het spoor regelmatig kapot gereden of werd het 
spoor ondergestoven waardoor telkens een nieuw spoor ontstond. Dat er gekozen werd om de 
hoger gelegen stuifduin te volgen geeft ook aan dat het gebied erg nat was en blijkbaar 
minder geschikt om met beladen karren te berijden.   
In het landschap zijn de individuele karrensporen door de vele begroeiing zoals gezegd niet of 
slechts sporadisch herkenbaar. De waaier aan sporen op de stuifduin is wel zichtbaar in het 
landschap (zie figuur 8) in de vorm van brede geulen. De sporenbundels zijn door de wind 
uitgewaaid en in brede, langgerekte uitblazingskommen veranderd. Een duidelijk resultaat 
van menselijke en natuurlijke invloeden. 
 

 
Figuur 8: Foto van de waaier aan karrensporen zuidelijk van het stuifduin (foto in noordelijke 
richting gemaakt). Alleen de welvingen van de karrensporen in het zand zijn nog zichtbaar. 

 
In de bodem zijn de karrensporen wel beter te traceren. Nabij het ‘knooppunt’ zijn op twee 
plaatsen de oude karrensporen blootgelegd (zie figuur 9).  
 

 
Figuur 9: Ligging bodemprofielen op hoogtekaart (bron:www.ahn.nl).  
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Het eerste spoor ligt op de meest zuidelijke rand van het stuifduin (ongeveer een halve meter 
hoger dan de naastgelegen heide) in een zichtbare geul van ca. 0.5 meter diep. Na 
verwijdering van de bladaarde is aan het maaiveld in eerste instantie niets zichtbaar. Op een 
diepte van ca. 0.2 meter is een roestkleurig spoor in het aanwezige dekzand zichtbaar. In een 
verticaal profiel van 0.5 meter worden meerdere van deze roestkleurige sporen zichtbaar (zie 
figuur 10). De spoorbreedte is hier ca. 1.50 meter. Nadat de karrensporen in onbruik raakten 
zijn ze opgevuld met organisch materiaal (bladaarde). In de droge omstandigheden op de 
flanken van de stuifzandrug is dit materiaal omgezet in humus, verzuurd en door de regen 
uitgespoeld. In de zandige bodem zijn van deze humeuze sporen vooral de ijzermineralen 
(roestkleur) nog zichtbaar. 
 

 
Figuur 10: Bodemprofiel 1 waarbij de karrensporen als lichte depressies in de zwarte toplaag 
(uitspoelingslaag of E-horizont) en ijzerverkleuringen in het onderliggende dekzand zichtbaar zijn. 

 
Ook de buurtweg die in noordelijke richting naar boerderij Gagelwijk loopt is in de bodem 
nog zichtbaar (bodemprofiel 2). Hier zijn onder de bladaarde laag in de oppervlakkige bodem 
donker gekleurde banen zichtbaar (zie figuur 11).  
 

 
Figuur 11: Zwarte banen vlak onder de strooisel laag waarbij de meest linker en rechter het 
karrenspoor vormen.  
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In profiel zijn hier de karrensporen zeer duidelijk te zien als zwarte humeuze banen die zeer 
scherp aftekenen in het onderliggende dekzand (zie figuur 12). Waarschijnlijk lag dit spoor 
een groot deel van het jaar in een nat gebied waardoor het humeuze materiaal minder is 
afgebroken dan in het andere profiel.Dit maakt het spoor zichtbaar als donkere banen in het 
lichtgele (dek)zand. Waarschijnlijk is dit spoor, in vergelijking met het eerste spoor, 
intensiever gebruikt en ligt het dieper waardoor zich hier meer organisch materiaal kon 
ophopen. De spoorbreedte is ca. 1.30 meter wat overeenkomt met het gangbare Hollandse 
Spoor van 1.28 meter.  
 

 
Figuur 12: Bodemprofiel 2 met duidelijk zichtbare karrensporen als zwarte humeuze sporen in het 
dekzand. 

 
Ouderdom van de karrensporen 
Wanneer deze karrensporen op deze heide zijn ontstaan is lastig vast te stellen. Het is 
aannemelijk dat de boeren van Appel deze velden al in de middeleeuwen gebruikten voor het 
weiden van vee en halen van turf. Vanaf welk moment het regionale verbindingen betroffen 
(tussen buurschappen of kerspels12) is onbekend. Het karrenspoor in noordelijke richting 
tussen Appel en Gerven (bodemprofiel 2) komt daar het meest voor in aanmerking aangezien 
de andere sporen vooral naar de vennen in het gebied lopen.  
 

 
Figuur 13: Historische luchtfoto uit 1945 met ligging karrensporen. Aan de lichte kleur is te zien dat 
ze op dat moment nog worden gebruikt. 
 

                                                           
12

 Gebied dat vroeger behoorde tot een en dezelfde kerkelijke gemeente. 
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In ieder geval zijn een aantal van deze karrensporen aan het einde van de Tweede 
Wereldoorlog nog in gebruik. Het zijn dan ook al geen echt doorgaande sporen meer maar op 
een historische luchtfoto uit 1945 (zie figuur 13) zijn een aantal karrensporen nog als zandige 
lintjes zichtbaar. De brede bundel aan sporen bij het stuifduin wordt dan al niet meer 
bereden want de sporen zijn dan al geheel met heide begroeid.  
 
Tenslotte 
Hoewel wat verstopt onder stuifzand en heide zijn er op de laatste resten van de oude 
maalschapsgronden tussen Nijkerk, Putten en Voorthuizen nog veel oude wegen terug te 
vinden die direct verwijzen naar het gebruik door onze voorouders. Ook hier is nog een 
waaier aan eeuwenoude karrensporen zichtbaar zoals in het Balloërveld in Drenthe. Was het 
hier een paar honderd jaar geleden nog een drukte van belang, nu liggen deze wegen in stille 
natuurgebieden verstopt onder de vegetatie. Kwetsbare restanten die het waard zijn om niet 
uit het oog te verliezen.     
 

 
Figuur 14: Heide bij Putten (C. de Bruin). 
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