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BOS, ZAND ENEEN WEINIG AKKERLAND
Een historisch-geografische kartering en korte beschrijving van het cultuurlandschap
van de Eder- en Ginkelse Heide tennoorden vande Verlengde Arnhemse Weg
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INLEIDING
In opdracht van de Stichting RAAP te Amsterdam is ten behoeve van de MER-procedure voor het
Luchtmobielebrigade-gebied eenweekonderzoekverrichtnaardehistorisch-geografïsche achtergronden in het gebied van de Eder- en Ginkelse Heide ten noorden van de Verlengde Arnhemse Weg
(N224).Vooreen beterbegripvandehistorische-geografische ontwikkelingen indit gebied isbijde
historisch-geografische beschrijving ook de directe omgeving van de militaire terreinen in het
onderzoek betrokken. Het onderzoeksgebied is gelegen op Blad 32 H Ede van de Topografische
Kaart van Nederland, schaal 1:25 000,heeft als westelijke begrenzing km-hok 174, als noordelijke
km-hok 455,terwijl de oostelijke en zuidelijke grens wordt gevormd door de kaartbladgrens.
Het eerste hoofdstuk behandelt in het kort de onderzoeksmethode en de gebruikte bronnen. In het
tweede hoofdstuk wordt na een korte landschappelijke beschrijving aandacht besteed aan de historisch-geografische ontwikkelingen in het onderzoeksgebied. In het derde hoofdstuk komen de
relicten in het huidige landschap aan de orde. Afsluitend worden enkele conclusies geformuleerd.
1 ONDERZOEKSMETHODEN EN BRONNEN
Middelseen snelleverkenning vanhetaanwezige bronnenmateriaalishetontstaan vanhet landschap
onderzocht enbeschreven. Daarbij isuitgegaan vandehuidige landschappelijke situatie. Vandaaris,
middelszogenaamdretrospectief onderzoek 'teruggekeken' naarhetverleden.Derelictenvanvroeger
menselijk handelen in het huidige landschap zijn geïnventariseerd en op een kaart aangegeven. De
beschrijving van degenese van hetgebied heeft chronologisch, dusvanhet verleden naarhetheden,
plaatsgevonden.
Als bronnen hebben gediend:
oude kaarten, die vanaf de zestiende eeuw een beeld van de historisch-landschappelijke
ontwikkeling geven;
thematische kaarten,zoalsdegeomorfologische ende bodemkaart,schaal 1:50000,dienaast
inzicht in de huidige landschappelijke situatie ook inzicht geven in ontginning en bewoning
en, meer inhet algemeen, van het gebruik van het landschap door de mens op verschillende
momenten in het verleden;
recente en semi-recente luchtfoto's;
lokale en regionale literatuur;
enig veldwerk.

2 HISTORISCH-LANDSCHAPPELÜKE BESCHRIJVING
2.1 HET LANDSCHAP

Het centrale studiegebied is omsloten door twee stuwwallen, de Ede-Wageningen stuwwal ende
Oud-Reemst stuwwal.Deze stuwallen zijn inhetSaalien ontstaan1. Toen ookbegon zicheensmeltwaterwaaier ('sandr') tevormen, diealseenzich verbredende trechter vannoordwest naar zuidoost
door hetstudiegebied loopt. Indelaatste ijstijd, hetWeichselien, zijn dereliëfverschillen letterlijk
afgezwakt door pakketten dekzand (Afb. 1).Indetussenliggende warme periode,hetEemien,en in
het Holoceen zijn destuwwallen aangevreten doordeeroderende werkingvanafstromend watervia
de smeltwaterdalen. Hetcentrale smeltwaterdal
is door stuifduinen (het Kreelse Zand) afgesloten2. De (grond)waterstroom onder ditduin
door veroorzaakte een relatief natte zone ten
zuidoosten vanhetKreelse Zand (grondwatertrap UI3). De Kreelse Plassen zijn mogelijk
zogenaamde uittredingspingo's4.
2.2 HET HISTORISCH-GEGROEIDE LANDSCHAP

Het studiegebied valt uiteen ineenaantalhistorisch-geografïsche sub-gebieden dieeen min
of meer eigen geschiedenis kennen. Teonderscheiden zijn:
de oude, deels vroegmiddeleeuwse
bewoningskemen;
Aß. 1 Hoogtelijnenkaart van de Edese Heide
de bosgebieden, die qua ouderdom
Noord-Ginkel.
nogal verschillen;
de overgebleven heidecomplexen, die
doorsneden worden door eenwegen- enpadenpatroon vanzeer verschillende ouderdom.
2.2.1 Oude bewoning
Hoewel in het gebied oudere archeologische sporen zijn aangetroffen of nogzijn te verwachten5
duiden enkele Karolingische vondsten bijhetcomplex DeGinkel opbewoning vanaf heteindvan
de Vroege Middeleeuwen6. NadeRomeinse Tijd waseventueel oudere bewoningindewatruimere

1

Dezeparagraaf deels naar Rogaar e.a. 1988.
Geomorfologische kaart blad32.
3
Bodemkaart 32Oost.
4
Mondelijke mededeling drs.M.v.d.Berg Staring Centrum Wageningen.
5
Ditvalt buitenhetperspectief vande historische geografie:de historisch-geograaf begint zijn onderzoekopz'nvroegstmeestal
inde Vroege Middeleeuwen.
6
Deeben1988.
2

en de

omgeving van deGinkel (grotendeels) verdwenen7. Denaamkundige gegevens vande verschillende
middeleeuwse8 bewoningsplekken in dit deel van de Veluwe: Kreel, Mossel, Ginkel, Pampel en
Roekei, wijzen op ontginning door boeren(families) van een relatief bosrijk gebied. Het betreft hier
voornamelijk zogenaamde -lo (=bos) namen. Zo geeft de naamkundige verklaring voor Ginkel:
'begaanbaar bos'9,een idee vanhet oorspronkelijk vroegmiddeleeuwse landschap.Dit sluitgoed aan
bij defysisch-geografische omstandigheden: een meer open bosbegroeiingopde 'sandr'. De zwaardere bossen bevonden zich voornamelijk op de lemige gronden van de
stuwwallen. Ondanks de mogelijk
vroegmiddeleeuwseouderdomvande
nogal geïsoleerd gelegen boerenhoeven dateren de oudste vermeldingen
van Ginkel,Kreel,Roekei en Mossel
pas uit de veertiende eeuw10. Bij
het analyseren van de vele oude
kaarten die voor dit gebied beschikbaar zijn11 is een deel van de historisch-landschappelijkeontwikkeling
van het studiegebied vanaf de zestiende eeuw redelijk tot goed aflees'«€ « f
baar.
Op zich ishet niet verwonderlijk dat
de oudehoeven DeGinkel,De Kreel
en De Hennekamp12 op deze locatie
liggen. Ondanks de relatieve arme
('sandr'-)ondergrondis klaarblijkelijk
de aanwezigheid van water hier de
Aß. 2 Kaart van de Limieten van het Ginkelse Velt door Nie.
belangrijkste verstigingsfactor ge- Geelkercken 1653.
weest13. Twee kaarten van Van
Geelkercken uit 1623geven deze relatie duidelijk weer (Afb. 2 en 3)

7

Deeben 1988.
Naast De Ginkel zijn mogelijk enkele van deze kleine nederzettingen in de kern ook vroegmiddeleeuws.
' Künzel, Blok en Verhoeff 1988, p. 150. De suggestie van Otten (1989, p. 54-55) om hier al een aanduiding van een oude
verkeersroute in te lezen, gaat te ver.
10
Schreuders (1958, p. 12-13) geeft enkele cognomina of afkomstnamen, die slechts aangeven dat boerderijen met die namen
in 1320reeds bestonden.
" Zie Bijlage 1.
12
Vaak heet deze boerderij op vroegere kaarten Hinderkamp of Hinnekamp. Deboerderij Hindekamp op de moderne topografische kaart (coördinaten 178,4 x 451,0) is pas in het eerste kwart van de 19eeeuw ontstaan.
13
Een eventuele relatie tussen een zeer oude doorgaande route over de Veluwe en de locatiekeuze is wel erg hypothetisch (zie
noot 7).
8
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Afb. 3Het Ginkelse Onlandop een kaart van Nie. van Geelkercken uit 1653, in een copie uit 1768.
2.2.2 Bosgebieden
In het studiegebied zijn twee soorten bosgebied te onderscheiden, namelijk het oude Edese Bos,een
zogenaamd malebos gelegen op de stuwwal en dejonge bosaanplant die voorhet merendeel pas nâ
1850 tot stand is gekomen.
Het Edese Bos komt voor het eerst in het begin van de vijftiende eeuw inde bronnen voor14: het
hofgoed Kernhem en deKernhemse boerderij Kreelbezaten ieder '...één hoeve hout...' in het Edese
bos. Het oude malebos, eenboswaarin degezamenlijke bezitters (malen) recht hadden op de
houtopbrengst, was oorspronkelijk groter dan op de kaart van De Man uit het begin van de negen-

14

Het volgende naar De Rijk 1985.

tiende eeuw is aangegeven. Het malebos Het Loo is in de achttiende eeuw in het Edese Bos opgegaan, Het Gello is in denegentiende eeuw door overbeweiding verdwenen15.
Hetgebied waaropdegemeenschappelijke rechtengoldenomvattenaasthakhoutenopgaand loofbos
ook stukken heide (Afb. 4 en 5).In de loop van de negentiende eeuw werden delen van deze heide
beplant met naaldhout. Waren er inde zeventiende eeuw nogdertiggerechtigden inhet malebos,in
1878 is het geheel in één hand gekomen. Vanaf het begin van de 19e eeuw16 is de oostelijke
begrenzing van het Edese Bos amper veranderd.

fijnspar
Aß. 5Aanleg van dennenbossen inhetEdeseBos (DeRijk1985, p.55).
Vooral in het oostelijk deel van het Edese Bos is een aantal oude doorgaande paden aanwezig
gebleven. Defijnmaziger padenstructuur daaris,evenalshet westelijk deelvanhet bos,relatiefjong.
Het recratief gebruik van het Edese Bos is al oud. Door de Heer van Kernhem zijn in de 18eeeuw
een deel van de padenstructuur en enkele grotere lommerrijke alleeën zijn aangelegd om hem, zijn
gasten en zijn onderzaten verstrooiing te kunnen bieden.

15
16

Over de begrenzing van deze malebossen De Rijk 1985, p. 3-6.
Kaart De Man 1827-'30.

Aß. 4Houtsoorten inhet Edese Bostussen 1832 en1950 (De Rijk1985, p. 8).

2.2.3 Heidecomplexen
Ondanks de bosaanplant die op grote schaal in de tweede helft van de negentiende eeuw heeft
plaatsgevonden is,mededankzij het militaire gebruik vanaf het einde van denegentiende eeuw,een
deel van het gebied in heide blijven liggen. Het is vooral hier dat het zogenaamde bodemarchief,
meerinconcretodetoplaagvandebodem,ondanksherhaaldelijk afplaggen uitnatuur-overwegingen,
noghistorische informatie bevat.Naast een aantal zaken dieinde archeologische rapportage aan de
orde komen betreft dit informatie over enkele oude oorspronkelijk doorgaande routes, zoals de
bekende Hessenweg.Dit soort informatie is bijde aanlegvanjonge bosaanplant,waarbij weltot 60
cm diep werd gespit17, grotendeels verloren gegaan.
2.2.4 Wegen
Lidehistorisch-geografische literatuur istotvoorenkeledecennianogalveelgeromantiseerd overde
historische betekenis van de op verscheidene plaatsen in Nederland voorkomende wegen met de
naam Hessenweg. Fockema Andreae heeft het begrip danig ontmythologiseerd18: de benaming
'Hessenweg' is jonger dan het verschijnsel. De karren van 'Duitse' handelaren hadden een grotere
asbreedte dandeinlandsekarren.Ditveroorzaakte zodanigeschade aandedoorgaande wegendatop
den duur er een scheiding ging plaats vinden: de 'Hessen' hadden hun eigen breedspoorroutes, het
localeenregionale verkeerreed opwegen enpaden metkarrenwaarvan middelsreglementering een
vaste smalle asbreedste was vastgesteld.

17
18

De Rijk 1985.
Fockema Andreae 1957.

Overdeloopvan oudedoorgaanderoutes,ofkarresporenoverdeVeluweindeVroege Middeleeuwenis (nog) niet veel bekend19. Pasin de zestiende eeuw geeft dekaart van Christiaan 'sGrooten een
duidelijk beeld (Afb. 6).Van Barneveld naarArnhem loopt,dwars doorhet studiegebied, een ineen
noordelijke enzuidelijke takgesplitste oude route. De noordelijke route , — ^ ^ .^_
loopt langs De Ginkel.De zuidelijke
^**»^
route, die mogelijk slechts een vertekening is van de weg van Edenaar
Arnhem20 voert langs de galg van
Ede. Opdekaart vanDeManuithet
begin vandenegentiende eeuw loopt
tussen Meulunteren en De Kreel
parallel aan de 'Hessische weg' een
zandpad. Hiermee is de minimale
breedte van de sporenbundel van de
'Hessenweg' aangegeven21. Haaks
op deze 'Hessenweg' lopen een
aantal zandpaden dwars over de
stuwwal in de richting Lunteren,
Doesburg en Ede. Door het losrijden
van de ondergrond zijn soms op
Afb. 6 Uitsnede uit de zestiende eeuwse kaart van sGrooten van de
kleine schaal, maar soms ook op
Veluwe.
grote schaal zandverstuivingen ontstaan (Afb. 7).

19

Heidinga 1987, afb. 82 en 83 geeft wel een sterk vereenvoudigd beeld van de routes in de Vroege Middeleeuwen. Een meer
gedetailleerde invulling hiervan is waarschijnlijk niet mogelijk.
20
Vergelijk de kaart van Van Geelkercken uit 1638.
21
Luchtfoto's en veldwerk gaven plaatselijk zicht op een grotere breedte van de karresporenbundcls.
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Aß. 7Begin negentiende eeuwse zandverstuivingen ingetekend opeen zeventiende eeuwse kaart van Nie. van
Geelkercken.
3 RELICTEN IN HET HUIDIGE LANDSCHAP: DE RELICTENKAART
3.1 OUDE BOERENBEDRIJVEN

Hoewel het gebied slechts spaarzaam bewoond is zijn de aanwezige erven en het merendeel van de
erfstructuur van hoge ouderdom. Uit de analyse van kaarten vanaf het midden van de zeventiende
eeuw,vergeleken metdemeest recente topografische kaarten enluchtfoto's, blijkt datdekernenvan
11

zowel DeGinkel, DeHennekamp alsook DeKreelgrotendeels onveranderd zijn gebleven. Omdeze
kerngebieden isin de loopvan de tijd nieuwe grond aangemaakt. Alleen de oostelijke (gras?)landen
van de Hennekamp, zoals aangegeven op Van Geelkercken's kaart van 1653(Afb. 2),zijn ten prooi
gevallen aan zandverstuiving. Dejongere agrarische bebouwing is voor een deel in de loop van de
negentiende eeuw weer verdwenen. De boerenbebouwing is, op de schaapskooien na, historischbouwkundig niet bijster interessant.
De verschillende percelen akker- en grasland zijn zeker al vanaf de zeventiende eeuw, maar waarschijnlijk aleerder omgeven door soms zeer imposante houtwallen.Vooraldehoutwal die De Kreel
afschermd tegen deheideishoog.Ditisdeels veroorzaakt dooraanstuiving vandoorde aanliggende
doorgaande route losgewoelde zanden. Deze houtwallen zijn van verschillende ouderdom, zoals in
het veld vaak al duidelijk is te zien22. Zeker vanaf oude kaarten ishet niet altijd eenvoudig omeen
onderscheid te maken tussen een oude houtwal en een oud pad. Daar waar dit onduidelijk is zijn
deze oude elementen op de Relictenkaart23 iets algemener benoemd als 'historisch-geografische
structuurlijn'. Hetzelfde geldt voor niet duidelijk op de oude kaarten aangegeven waterloopjes.
Overdeouderdom vandeverschillende schaapkooien dienogaanwezigzijn bestaat onduidelijkheid.
Opoude kaarten zijn zeniet altijd, en zekerniet consequent opeen zelfde manier, weergegeven.Het
verschijnsel op zich hangt direct samen met de opkomst van degrote schapenhouderij, die weer in
verband staat met het 'aanslepen' van vruchtbaarheid (mest en plaggen) voorde akkers24.Vanaf ca.
1850 is een en ander wel duidelijker omdat 'schaapskooien' op de topografische kaart schaal
1:50000 zijn opgenomen. Op deze kaarten zijn vaak ook de veedriften aangegeven. Deze wijzen
naar de locatie van oudere, alverdwenen schaapkooien. De van oorsprong natuurlijke waterplassen,
zoals de Kreelse Plassen, werden ook gebruikt om de schapen te drenken of te wassen.
3.2 WEGEN

De karrensporen van de meest tot de verbeelding sprekende oude doorgaande 'Hessenweg' is deels
in het veld nog zeer opvallend zichtbaar. Wel zijn, waarschijnlijk voornamelijk door het afplaggen
van de heide, delen van de sporenbundels vervaagd, of zelfs geheel verdwenen. Andere oude doorgaande wegen zijn in een 'vernieuwde' vorm, dat wil zeggen, geasfalteerd, verbreed en ietwat
rechtgetrokken, nog wel in het onderzoeksgebied aanwezig. Daarnaast zijn er ook enkele oude
zandpaden aanwezig. De oudste doorgaande wegen in het bos verraden zich vaak ten opzichte van
de zeer regelmatige structuur van de watjongere paden,door hun zwak kronkelige verloop. Enkele
oude doorgaande wegen op de heide en in de (jongere) bossen markeren oude gebiedsgrenzen.

22

Jongere begroeiing is geen goede leidraad. Er kan immers sprake zijn van 'verjongde' begroeiing. Door een gedegen
kaartanalyse en een vegetatiekundig onderzoek kan over de ouderdom van de wallen pas zekerheid worden verkregen.
23
Zie Bijlage 2.
24
Over de ouderdom van de plaggenbemesting lopen de meningen uiteen. Spek (1992) heeft aangetoond dat meestal de
(vroeg-)middeleeuwse akkers eerst enkele eeuwen door het aanhouden van een braakperiode, aangevuld met wat bemesting,
voldoende vruchtbaarheid konden behouden. Op z'n vroegst op het eind van de middeleeuwen, maar vaak nog later, functioneeerdedit systeem niet meer: de akkers werdenmet eenmengselvanplaggenenmestopgehoogd.Juisthier, waardeoorspronkelijke vruchtbaarheid op de sandrvlakte niet al te hoog zal zijn geweest is het interessant om een en ander nader te toetsen.
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3.3 BOSSEN

Hoewel de vegetatiegeschiedenis van de verschillende bossen indit onderzoek geen rol speelt ishet
wel mogelijk om enkele potenties, die samenhangen met de bosgeschiedenis, op een rij te zetten.
Alleenin hetEdeseBoszijn oudebospercelen aanwezig,waarvan zekerisdathetgebruik gedurende
de laatste paar eeuwen niet is veranderd. Een en ander heeft ongetwijfeld invloed gehad op de
soortenrijkdom in dit oude malebos. Ook zijn er nog delen van walsystemen aanwijsbaar die teruggaan op de grenzen van de oudste kem van dit bos. De overige bossen zijn in de loop van de
negentiendeeeuw aangelegd.Deinliggendepadenstructuur dateertdeelsuitdieperiode,maarisdeels
later veranderd25.
3.4 OVERIGE OUDE ELEMENTEN

Op de heide liggen enkele sporen van zeer oud menselijk gebruik, die door de archeologen nader
zulen worden beschreven. Op de Drieberg liggen vier (!) zeer fraaie grafheuvels. De zogenaamde
Celtic Fields ten westen van de Drieberg zijn, waarschijnlijk mede door afplagactiviteiten, amper
herkenbaar.
Jongere elementen zijn de restanten van de in 1733aangelegde 'allee' van Kernhem naar het Edese
Bos, met overblijfselen van een 'doolhof' en overblijfselen van het kamp voor Belgisch vluchtelingen, die in 1914-'18 hier hun toevlucht hebben gezocht. Een simpel gedenkteken houdt de herinnering hieraan levendig.
In de literatuur over de zandgebieden in Nederland en overde Veluwe in het bijzonder figureert de
term 'rood zand', als aanduiding voor vroegere menselijke activiteit. Degedachte was dat de opvallenderoodzandsporen veroorzaakt warendoorhoutskoolbranden. Ookbinnenhetstudiegebied komen
rrodzandconcentraties voor (Afb. 8). Recent is deze samenhang door bodemkundig onderzoek ter
discussie gesteld26. Zolang echter de deskundigen geen overeenstemming over dit toch intrigerende
onderwerp kunnen bereiken wordt er hier geen uitspraak over gedaan.

25

Hierbij speelthetprobleem dat opdetopografische kaartende 'padenstructuur' nietaltijd even goed is gekarteerd (Bakermans
1986).
26
Zie over deze kwestie Bakker en Rogaar 1993 en meer uitgebreid Bakker 1991 en de daar aangehaalde literatuur.
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Aß. 8 Voorkomen vanroodzand opdeVeluwe (Bakker enRogaar 1993).
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4 CONCLUSIES
De Edese en Ginkelse Heide ten noorden van de Verlengde Arnhemse Weg isniet alleen een landschappelijk mooi open,imposant en reliëfrijk gebied. Evenals dat in andere heidegebieden het geval
blijkt te zijn27 is de menselijke invloed in de loop van de eeuwen hier aanzienlijk geweest. In
tegenstelling echtertot andere heidegebieden ishierdemenselijke invloed inde vorm vaneen aantal
relicten door deeeuwen heen nog zeer herkenbaar aanwezig gebleven. Zo zijn delen van de 'Hessenweg' in het veld nog goed zichtbaar en is vooral de ontginningsstructuur van de oude boerderijen
goed landschappelijk verankerd. De totale landschappelijke 'setting' biedt de mogelijkheid om de
oude bewoners zeer nate komen: het middeleeuwse 'waarom daar' van de boerderijlocatie is in het
huidige landschap niet alleen aanwijsbaar maar ook nog begrijpelijk aanwezig. Dit geldt overigens
ook voor de ligging van de vier grafheuvels op de Drieberg. Er zijn weinig plekken in Nederland
waar duidelijker te zien is dat men zijn doden graag op een imposant liggende plek begroef.
De historisch-landschappelijke kwaliteiten zijn waarschijnlijk behouden gebleven mede dankzijn de
langdurige militaire aanwezigheid. Deze heeft als een buffer heeft gefungeerd voor grootstedelijke
ontwikkelingen inde 'urban fringe'. In tegenstellingtothetoefenterrein ten zuidenvande Verlengde
Arnhemse Weg, waar bijvoorbeeld nogal wat rijsporen dwars door historisch-landschappelijke
elementen zijn gegaan, lijken de verstoringen tennoorden vandeze wegnogal meete vallen.Welis
het afplaggen vandeheide,ten behoevevaneengoedheidebeheer,nietonverdeeeld gunstigvoorhet
behoud van een aantal historisch-landschappelijke kwaliteiten.
Eventueel nader historisch-geografisch onderzoek, dat door de potentiële informatiewaarden in het
gebied zeker gerechtvaardigd lijkt, zou zich moeten richten op de ontginningsgeschiedenis van De
Ginkel,DeKreelendeHennekamp,waarbij eengrondige analysevandekadastrale en pre-kadastrale bezitsverhoudingen een eerste stap kunnen zijn. Daarnaast is over het verschijnsel 'oude doorgaande routes'in het algemeen en 'Hessenwegen' in het bijzonder ook het laatste woord nog niet
geschreven.Watineenruimeregeografische contextdeconsequenties zijn vandeinrecentepublicaties opgevoerde ontkenning van de relatie tussen 'rood zand' en menselijke bedrijvigheid staat niet
vast: verder onderzoek is zeker gewenst.

27

Wimmersen VanZweden 1992.
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BIJLAGE 1 BEKNOPTECHRONOLOGISCHEBESCHRIJVINGVANDEGEBRUIKTELUCHTFOTO'S EN KAARTEN
Kaart ± 1524

Houtsnede van het Oversticht, de Veluwe en de Lymers, waarvan de meetkundige grondslag ontbreekt (Van der Wyck 1988,kaart XIV).
Opdezekaart, eenvande oudstevanditdeelvanNederland, komt behalve
'Eede' geenvande voorhetonderzoek relevante nederzettingen, noch enige
wegaanduiding, nochenigebosaanduiding voor.

Kaart ± 1540b

Geldria Duc. Gelder.landtdoor Jacob van Deventer, schaal ca. 1:180 000
(Van der Wyck 1988,kaart XÜJ.)en
GeldriaDuc. Gelder.landt (zwart/witdetail)doorJacobvan Deventer, schaal
ca. 1:180 000 (Van der Wyck 1988,kaart XHIe).
Ten oosten vanEde een vrij groveaanduidingvan de stuwwal gekarteerd,
die, integenstelling totdemeernoordelijkenoostelijk gelegengebieden rijk
bebostis.Hetismogelijkeeneerste aanduiding voorhetEdese Bos.Ookhier
ontbrekennogaanduidingen vanwegenenpaden.

Kaart ± 1540a

Kaart 1588-'92

De Veluwe door Christiaan sGrooten, schaal ca. 1:120 000 (Van der Wyck
1988,kaart Xlb);
Het issGrooten gelukteenzeerovertuigendbeeldvandeVeluwe te schetsen.
DestuwwalEde-Wageningen endeOud-Reemststuwwalkomengoedtothun
recht. Degroteuitwaaierende 'sandr'vlakte isgoedtezien.Aangegevenisde
'Hessenweg' avant la lettre enDe Ginkelmetbijbehorend cultuurland. Het
'EederBloß' ligtopdestuwwal.

Kaart 1601

Nova CeleberrimiDucatus Geldriae... door Christaan sGrooten (Van der
Wyck 1988,kaart IX);
De stuwwalis,hoewelminderaccuraat danopde vorigekaarttoch redelijk
goedaangegeven. OokhetEdeseBoswordt,ongenoemd, kartografischgesuggereert.

Kaart ± 1610

Kaart van het geschil van de limieten van het Ginkelse Veld en de Paelberg
door B.Kemperinck. Archief Afdeling Historische Geografie Fo/G64L-VJJ;

Kaart 1638 ?

De Veluwedoor Nie. van Geelkercken in een copie door Hondius (Van der
Wyck 1988,kaart VIII);

Kaart 1653b

Kaart van de limieten van de Ginkel door Nie. van Geelkercken, copie door
J.G. Berger 1768;Archief Afdeling Historische Geografie Fo/G63 L-VJJ;
Deze kaart toont 'het Ginkelseonlandt of waterachtige grondt' tussenDe
GinkelenDeHennekamp (opdekaart 'Hinderkamp').

Kaan 1653a

Het Ginckelseveldt door Nie. van Geelkercken (Van der Wyck 1988,kaart
XLVI);
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Dezekaartgeefteenuiterstminitieuze enbetrouwbare weergave van boerenbedrijven De Ginkel, De KreelenDeHennekamp.
Kaart 1656/76

DieLandschapHeghDenMoefgenampt door Nie.en Arn.van Geelkercken,
met herziening in 1656door G. Passavant;
Hoewelfeitelijk buiten het studiegebied, komt op deze kaart duidelijknaar
vorendatde 'Hartenßebeeck'bijDe Ginkel,tennoorden vande 'weghvan
Manen naer Arnhem' ontspringt. Op andere kaarten wordt dit punt vaak
eerdernaarhetzuiden getekent!

Kaart 1632

Het Reemsterveld door Nie. van Geelkercken (Van der Wyck 1988, kaart
XLV);
'Ginckel', oftewel hetnoordelijkdeel van de Ginkelse Heide isdoorsneden
door eengrootaantalpaden.

Kaart 1722

Geometrisekaart van het Reemsterveld... door B. Elshoff (Van der Wyck
1988, kaart 14916);
De Ginkelligtduidelijk als eencultuureilandje temidden vandeheide.

Kaart 1807?

Tableaud'Assemblage de la Cartedu Veluwe.
(Van der Wyck 1988,kaart V);

Kaart 1820

Choro-topografaische kaart van denoordelijke provinciën van het koninkrijk
der Nederlanden door Krayenhoff, schaal 1:115200,uitgave 1820;

Kaart 1829

Kaart en lijst van zandverstuivingen behorende bijdemissieve vanden landgraafvan de Veluwe ende Veluwezoom d.d.21stevandeSlachtmaand1829
(Van der Wyck 1988,kaart XV)
Opde gedruktekaartvan VanGeelkercken uitde eerstehelftvandezeventiendeeeuwzijndestuifzandeninhunbeginnegentiende-eeuwse voorkomen
aangegeven.

Kaart 1827-'30

Topographische kaart van de Veluwe en de Veluwe-zoom (de zogenaamde
kleine Veluwe kaarten),door J.M.de Man, schaal 1:40000;
De eerstekaartdiequaaccuratesse eenvergelijking metde latere topografischekaartenkandoorstaan. Interessant is,naastde manierwaaropde 'Hessische weg' isaangegeven, hetonderscheidtussenloofbomenennaaldbomen
in het 'Eeschebosch'.

Kaart 1847-'48

Blad 32IV van de zogenaamde Netkaarten van de topografisch-militaire kaart
vanhetkoningrijk derNederlanden,fotografisch totschaal1:25000vergroot,
verkend 1847-'48;
Op deze handgetekende en -gekleurde'voorkaart' voorde zwart/wit grvure
vandeoudstetopografische kaartvanNederlandisduidelijkdenatte situatie
ten zuiden van het KreelseZand,tussende 'Krael', de Ginkel en deHennekamp aangegeven.
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blad D9, schaal 1:14 940

Kaart 1885c

Blad 468 Manen van de chromo-topografische kaart van Nederland, schaal
1:25 000, verkend 1885,gedeeltelijk herzien 1998;

Kaart 1885b

Blad 449 Lunteren van dechromo-topografische kaart van Nederland, schaal
1:25 000, verkend 1885,herzien 1905;

Kaart 1985a

Blad 32 H Ede en Blad 39 F Wageningen van de topografische kaart van
Nederland, schaal 1:25 000,uitgave 1985;

Luchtfoto 1944

De zogenaamde RAF-foto's, verscheidene runs ter inzage bij het Staring
Centrum;

Luchtfoto 1989

Foto 239 Driesprong, Top. Dienst nr. 32724;
Foto 240 Roekei, Top. Dienst nr. 32726;
Foto 263 Ede,Top Dienst nr.32823;
Foto 264 Kreelsche Zand, Top.Dienst nr.32825;
Foto 289 Ginkelsche Heide,Top.Dienst nr. 39126;
Dezefoto's zijn voornamelijk gebruikt omde houtopslag in hetalgemeenen
houtranden inhetbijzonderinhethuidige landschap optesporen.Daarnaast
gaven ze, naast het verrichte veldwerk,inzichtin de restantenvan deoude
bundelkarresporen 'deHessenweg'.

Kaan 1990

Blad 39 F Wageningen van de topografische kaart van Nederland, schaal
1:25 000, uitgave 1990;
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BIJLAGE 2 BESCHRIJVING VAN DE EFFECTEN
SCENARIO 'HUIDIG GEBRUIK'

Er is nog geen kwantificeerbare methodiek voorhanden waarbij kan worden aangesloten om te
bepalenhoedehistorisch-geografische waardeninhetgebied zichverhoudentothethuidigemilitaire
gebruik. Er wordt volstaan met 'beschrijvend' aan te geven wat de effecten zijn van het huidige
gebruik op de aanwezige historisch-geografische waarden.
Een deel van de op de 'Relictenkaart' aangegeven elementen en structuren (ensembles) is gevoeüg
voor graafwerkzaamheden, het gebruik van rups- en wielvoertuigen, betreding door personeel, het
landen vanhelikopters enparachutisten, vooreen anderdeelechterzijn dezegebruiksvormennietof
nauwelijks een bedreiging. Een en ander hangt direct samen met de 'hardheid' van de relicten: een
sporenbundel is sneller aangetast dan een verharde weg.Een anderdeel vandeaangegeven relicten,
zoals alleelementen diebijeen liggen ophettot indeVroegeMiddeleeuwen teruggaande 'cultuureiland' De Ginkel, worden per definitie niet direct door huidige en toekomstig militair gebruik bedreigd. Immers, strikt genomen ligt dit complex nog tamelijk ongeschonden buiten het gebied met
een militaire bestemming en wordt er mogelijk zelfs door beschermd. Toch kan aantasting van
relicten dieopdegrens vanhet 'cultuureiland' enderest vanhetgebied liggen,uiteindelijk ookeen
negatiefeffect hebben opdehistorisch-geografische (belevings-)waarde vanhetgebied:samengesteld
uit 'bos, zand en een weinig akkerland'.
Graafwerkzaamheden
Graafwerkzaamheden in de 'zachte' relicten (oude begroeide (akker)randen,houtwallen, historischgeografische waardevolle zandpaden/structuurlijnen) leidentoteen verstoring vanhet relict, maar in
veel gevallen ook tot een verzwakking van een historisch-geografisch waardevolensemble.
Daar momenteel alleen in de bivakgebieden inhet noordwesten enhet Kreelsche Zand mag worden
gegraven is het effect op de historisch-geografische waarden nihil,immers, de vroeger aanwezige
karrespoorbundel opbivaklocatie Driesprong (DenA)isalverdwenen;hetKreelsche Zandheeft als
relatief jonge bebossing van stuifzand geen hoge historisch-geografische waarde. Bij eventuele
graafwerkzaamheden in het Kreelsche Zand kunnen de oude bosbegrenzingswallen schade oplopen.
Rups- en wielvoertuigen
Rupsvoertuigen kunnen het bestaande 'zachte' padenpatroon op den duur verstoren, waarbij tevens
aangrenzendehoutwallen(bijvoorbeeld langsdezuidwestrandvanhetoude'cultuureiland' deGinkel)
kunnen worden aangetast. Voorwielvoertuigen geldt ditwaarschijnlijk inminderemate.Voorkomen
moetwordendatdelaatsterestantenvandedoorgaandeoudestructuren vanuithetEdescheBosover
deEderheide verder verstoord gaan worden.Debreedte vande onderbreking inhet oude zandpad in
km-hok 177-178x452-453 is(mogelijk?) veroorzaakt door 'bivakverkeer' eniseen indicatie voorde
mate van verstoring door rups-en wielvoertuigen.
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Betredingdoorpersoneel
Intensieve betreding tussen de verschillende bivakgebieden kan op den duur het historische padenpatroon doen verwateren.Vooralderestanten vandekarrespoorbundels ten zuidoosten van bivakde
Driesprong is kwetsbaar.
Helikopters
Gezien de geringe historisch-geografische waarde van het Kreelsche Zand vormen de helikopterbewegingen geen bedreiging.
Landing vanparachutisten
Hiervoor geldt wat over de 'betreding door personeel' is opgemerkt.
SCENARIO 'TOEKOMSTIG (LMB-)GEBRUIK

Inprincipezijn deeffecten vantoekomstigmilitairgebruikophistorisch-geografische waardeninhet
gebiedniet andersdandievanhethuidiggebruik 1).Alleendeverschillen tussenhethuidigegebruik
en het toekomstige gebruik en de bijbehorende effectsveranderingen zullen daarom hier worden
behandeld.
Graafwerkzaamheden
Gezien de locatie van de 'stroken waarin gegraven gaat/kan gaan worden' bestaat er gevaar voor de
verstoringvandeoude,begin 19eeeuwse,maardeelszekerouderedoorgaandepadenstructuurvanuit
het Edesche Bosch over de Ederheide. Ook de oude Koeweg loopt als 'zacht' element mogelijk
schade op. Graafwerkzaamheden in de bosaanplant van het Kreelsche Zand zijn, indien de 19e
eeuwse randwallen worden ontzien, niet bezwaarlijk.
Gebruikvan lichte voertuigen
Daarhet gebruik van lichte voertuigen vooral isgekoppeld aandeHelikopterlandingsgebieden geeft
alleen gebruik bij landingsgebied H 2 reden voor ongerustheid. Immers, het zuidoostelijk deel van
dit landingsgebied overlapt de oude karrespoorbundel, zogenaamde Hessenweg. Een en ander zal
leidentoteenverdere achteruitgang vandeherkenbaarheid vandezesporenbundels inhetlandschap.
Gebruik buiten deze landingsgebieden kan leiden tot een vervaging van de bestaande oude 'zachte'
padenstructuur en op den duur zelfs vernietiging daarvan.
Betredingdoorpersoneel
Intensieve betreding kan op den duur het historische padenpatroon doen verwateren. Vooral de
restanten van dekarrespoorbundels ten zuidoosten vandehuidige bivakdeDriesprongis kwetsbaar.
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Helikopters
Zoals al is opgemerkt gaat voornamelijk van Helikopterlandingsplaats H 2 een bedreiging uit. Het
stuiven door landen en stijgen, het intensief betreden en de bijbehorende bewegingen van de lichte
voertuigen zullen de oude brede karrespoorbundel, die mogelijk zelfs uit de Middeleeuwen dateert,
snel doen verdwijnen.
SCENARIO 'GEEN MILITAIR GEBRUIK'

In het algemeen kan worden gesteld dat een zo min mogelijk veranderen van de huidige situatie de
beste waarborg is voor het zeker stellen van de aanwezige historisch-geografische waarden in het
gebied. Als de doelstellingen van het beleid 'indien geen militair gebruik van de Eder- en Ginkelse
Heide zal worden gemaakt', worden geconfronteerd met de aard van de opgenomen relicten (overblijfselen van vroegermenselijk handelen)inhetgebied isduidelijk daterverschillen bestaan tussen
tevoorzieneknelpunten metbetrekkingtotdearcheologische waardeninhetgebiedendehistorischgeografische. Vooral het te verwachten dichtgroeiing van de heide bij ontbreken van beheer kan
nadelig werken op de aanwezige Celticfields of grafheuvels. De aangegeven oudedoorgaande route
de 'Hessenweg' daarentegen,waarvannogrestanten vandekarrenspoorbundels aanwezigzijn,wordt
zeer bedreigd door het afplaggen van de heide, ten behoeve van het heidebehoud. Bij een voortschreidend afplaggen over langere perioden zal ook het Celtic field-complex schade oplopen en
uiteindelijk verdwijnen. Pervoorgenomeningreep,andersdaneenmilitaire,zalperaangegevenrelict,
of relictpatroon moeten worden bepaald wat het uiteindelijke effect op de historische-geografische
waarde ervan zal zijn.
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