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Bodem en landschap in het herinrichtingsgebied 'Nijkerk-Putten'

Martin Knottersen Fokke Brouwer
DLO-Staring Centrum, Wageningen

Het herinrichtingsgebied 'Nijkerk-Putten' ligt in
een interessant en afwisselend deel van de
Gelderse Vallei. De openheid van de polder
Arkemheen staat in een sterk contrast met de
beslotenheid van het oude
zandontginningslandschap rond Driedorp. De
ontstaanswijze van het jonge
veenontginningslandschap rond Nijkerkerveen is
geheel anders dan de wijze waarop
landgoederen zoals 0/dena//er en Sa/entein zijn
ontstaan. De bodemgesteldheid van het jonge
zandontginningslandschap van het Hoeverveld
verschilt sterk met die van het oude veenontginningslandschap van Achterhoek en De Veenhuis.

een beschrijving van de onderscheiden
landschappen. Voor ieder landschap geven we
een overzicht van de cultuurhistorie, de
bodemvormende processen en het beeld. We
beperken ons bewust tot een beschrijving van de
bodemvormende processen, omdat een
beschrijving van de huidige bodemgesteldheid
de omvang van dit artikel buiten proporties zou
brengen. Bovendien zijn de processen veel
interessanter dan het verschil tussen een zwarte
beekeerdgrond en een gooreerdgrond. Voor een
gedetailleerde beschrijving van de bodemgesteldheid verwijzen we naar Leenders et al.
(1989). Voor een b!:'~""".. :1.ing van de fysische
geografie, en de bewonings- en ontginningsgeschiedenis van Arkemheen verwijzen we naar
de bijdragen van Dirkse et al. en Van Dooren aan
'Arkemheen te Velde' (G.M. Dirkse & V. van Laar
(red.), 1992).

INLEIDING
In de voorbereidingsfase van een herinrichting
worden allerlei aspecten van het gebied onderzocht, zoals de bedrijfseconomische situatie in de
landbouw, de natuurwetenschappelijke waarden,
de archeologische waarden, de visuele en
cultuurhistorische waarden, de bodemgesteldheid en de hydrologische situatie. In 1989 voerde
DLO-Staring Centrum te Wageningen in opdracht
van de Landinrichtingsdienst te Utrecht een
bodemkundig onderzoek in het gebied uit
(Leenders et al., 1989). Bodem en grondwater
zijn in kaart gebracht, waarvoor onder meer 1 à 2
boringen per ha zijn verricht. Daarnaast is gelet
op landschap
pelijke kenmerken zoals reliêf en vegetatie, en is
in de literatuur informatie verzameld over de
geschiedenis van het gebied. De verzamelde
gegevens zijn onder andere verwerkt tot een
bodemkaart en een grondwatertrappenkaart,
beide schaal 1 : 10 000.
In dit artikel geven we een globale beschrijving
van de wijze waarop de huidige verscheidenheid
in landschap en bodemgesteldheid is ontstaan,
aan de hand van de resultaten en de conclusies
uit het bovengenoemde onderzoek van DLOStaring Centrum.
Eerst beschrijven we de geologische
ontstaanswijze van het gebied. Daarna geven we
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Pleistoceen
Fig. 1 geeft een overzicht van de geologische
afzettingen ('Formaties'). Gedurende de laatste
twee ijstijden (glacialen), het Saalien en het
Weichselien, werd de basis gelegd voor het
huidige landschap. Tijdens het Saalien bedekte
het landijs een deel van Nederland en vloeide in
tongen uit. Door de stuwing van het landijs
ontstonden stuwwallen. Het Eemland en de
Gelderse Vallei vormden een glaciaal bekken,
waarlangs het Gooi, de Utrechtse Heuvelrug en
de Zuidwest-Veluwe werden gestuwd. De
stuwwal van Ermelo, ten oosten van het
herinrichtingsgebied, werd gestuwd door een
ijstong ter plaatse van het huidige dal van de
Leuvenumse Beek. Glaciale afzettingen uit het
Saalien, behorende tot de Formatie van Drente,
komen binnen de door ons onderzochte diepte
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Fig. 1 Stratigrafie van de pliocene en kwartaire formaties. Bron: Zagwijn, W.H. en C.J. van Staalduinen
(red.), 1975.
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Fig. 2 Chronostratigrafie, pollenzonering en klimaatscurve van het Laat-Piesitoceen. Bron: Zagwijn, W.H.
en C.J. van Staalduinen (red.), 1975.
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(ca. 1,50 m) niet voor, maar worden in de diepere
ondergrond wel aangetroffen. Voor een
beschrijving van deze afzettingen verwijzen wij
naar Zagwijn en Van Staalduinen (1975).
Tijdens het Eemien (interstadiaaQ, de warme tijd
na het Saalien, steeg de zeespiegel door het
afsmelten van het landijs. Vanuit het noorden
breidde de Eemzee zich uit in de Gelderse Vallei
en zette mariene zand- en kleilagen af (Eem
Formatie). Oe afsluitende kleilagen, die plaatselijk
met de onderliggende keileem (Formatie van
Orante) een dik pakket vormen, zijn hydrologisch
van belang.
Met het Weichselien brak opnieuw een koude tijd
aan. Het landijs bereikte Nederland niet; er
heerste een periglaciaal klimaat, vergelijkbaar met
een toendraklimaat. Tijdens het Weichselien
wisselden koude en warmere perioden elkaar af
(stadialen en interstadialen, zie fig. 2). Gedurende
de interstadiaJen kon zich vegetatie ontwikkelen
en tijdens de stadiaJen was de grond vrijwel
overal tot grote diepte bevroren, de zgn.
permafrost. Oe afzettingen uit het Weichselien
behoren tot de Formatie van Twente en kunnen
van sterk uiteenlopende aard zijn. Hieronder volgt
een beschrijving van de verschillende afzettingen.

de fluvioperiglaciale en organogene afzettingen
heen liggen. In het Pleniglaciaal werden
voornamelijk leemhoudende, gelaagde,
zogenaamde Oude dekzanden afgezet. Deze zijn
in het herinrichtingsgebied nauwelijks aangetroffen. In het Laat-Glaciaal werden de nietleemhoudende, fijnzandige Jonge dekzanden
afgezet. Deze hebben een grote verbreiding in
het herinrichtingsgebied.

Holoceen
Na het Weichselien brak een periode met een
warmer klimaat aan, het Holoceen (fig. 3), die tot
op heden voortduurt. Door de klimaatsverbetering vormde zich een gesloten vegetatiedek. Oe
zeespiegel rees, o.a. door het afsmelten van de
ijsmassa's. In het Preboreaal trad plaatselijk
veenvorming op, het eerst in de ingesloten
laagten in de pleistocene zandgronden. In het
Boreaal vormde zich op grote schaal veen door
de stijgende zeespiegel. Oe veenvorming langs
de Zuiderzeekust ging door tot in het
Subatlanticum. Aanvankelijk ontwikkelde zich
broekveen onder invloed van voedingsstoffen die
in de bodem aanwezig waren. Het veen bevat
veel houtresten, vooral van de els en de berk, en
is ontstaan in een voedselrijk ( = eutroof) milieu.
Geleidelijk werd het milieu armer en vormde zich
matig voedselrijk veen. Dit veen l:)estaat uit
rietveen, rietzeggeveen en zeggeveen, en is
ontstaan onder natte, matig voedselrijke ( =
mesotrofe) omstandigheden. Deze veensoorten
komen veel voor in het gebied. Ten slotte
ontwikkelde zich een oligotroof ( = voedselarm)
veenmoskussen, alleen door voedselarm
regenwater gevoed. Veenmosveen is bij uitstek
geschikt als brandstof. De veenmoskussens zijn
door turfwinning en ontwatering vrijwel geheel
verdwenen.
Het oorspronkelijke veenpakket had een veel
grotere verbreiding dan het tegenwoordige. Zo
lag de nederzetting Ark in de 9e eeuw buiten de
huidige kustlijn (Van Dooren, 1986). Vooral vanaf
1200 na Chr. sloeg volgens Pons en Wiggers
(1960) het zich uitbreidende Flevomeer veel veen
weg en ging bewoond land verloren. In de loop
van de Middeleeuwen daalde het veen door
ontwatering en afgraving. Veenstroompjes gingen
als geulen fungeren waardoor de zee het
veengebied binnendrong. De zee zette bij
inundaties klei af op het veen en de lagere
zandgronden in het kustgebied. Bij de
beschrijving van de bodemvorming in de polder
Arkemheen komen wij nog terug op de klei

Fluvioperig/acia/e afzettingen. Deze bestaan uit
materiaal van lokale herkomst, afgezet door
stromend water, vaak smeltende sneeuw of water
afkomstig uit de ontdooide bovenlaag van de
permafrost (Zagwijn & Van Staalduinen, 1975).
De afzettingen zijn heterogeen van samenstelling:
er komen zowel leemlagen als grofzandige en
grindrijke lagen in voor. Vaak zijn de
fluvioperiglaciale afzettingen bedekt met dekzand;
in het herinrichtingsgebied komen zij ook direct
onder afzettingen uit het Holoceen voor.
Organogene afzettingen. Tijdens de warmere
interstadiaJen kon zich een vegetatie ontwikkelen
en trad plaatselijk veengroei op. In de omgeving
van het Hoeverveld bij Putten komt een laag veen
van enkele decimeters voor onder het dekzand,
op ca. 1,00 tot 1,50 m diepte. Dit zogenaamde
hypnaceeênveen is slecht doorlatend.
Dekzanden. Een van de kenmerken van een
periglaciaal milieu is een sterke windwerking.
Doordat tijdens de stadialen de begroeiing
spaarzaam was of geheel ontbrak, was de grond
extra gevoelig voor verstuiving. Zo konden
dekzanden ontstaan: eolische (door de wind
afgezette) sedimenten, met een korrelgrootte
tussen de 50 en 200 11m die als een deken over
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afzettingen. De polder Arkemheen
werd in de 14e eeuw bedijkt. Op
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Fig. 3 Indeling van het Holoceen
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Het herinrichtingsgebied NijkerkPutten ligt in twee landschappen
die onderling sterk verschillen, nl.
het open polderlandschap langs
de voormalige Zuiderzeekust en
de Gelderse Vallei met oude en
jonge zand- en veenontginningen.
Aan de basis van het landschap
ligt de geologische
wordingsgeschiedenis, die we in
de vorige paragraaf hebben
beschreven ten grondslag. Vanaf
de eerste bewoning heeft de
mens grote invloed op het
landschap gehad en bijgedragen
aan de huidige verscheidenheid in
landschappen. Naast verschillen
in bebouwing, beplanting en reliêf
is ook de bodemgesteldheid zeer
uiteenlopend.
De indeling die wij gemaakt
hebben, is gebaseerd op
geologie, cultuurhistorie en
bodemgesteldheid. Onze indeling
stemt goeddeels overeen met de
indeling die Van Dooren (1986)
heeft gehanteerd. In fig. 4 hebben
we de landschappen aangegeven,
en daarbij aangegeven of de
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spiegel, waardoor inklinking en oxidatie van het
veen op gang kwam. Al deze processen
resulteerden in een maaivelddaling, waardoor de
invloed van het zich uitbreidende Flevomeer
toenam en het gebied regelmatig overstroomde
(Pons & Wiggers, 1960). Op het veen werd klei
afgezet. In de loop van de 14" eeuw werd het
gebied dan ook bedijkt; in 1356 schonk hertog
Reinald 111 van Gelre aan de 'gemeyne
erftgensemen van Putten ind van der Nykerken'
het recht om hun land te bedijken. Oe dijk en de
hoofdwaterlopen moesten door de landeigenaren
gezamenlijk worden onderhouden. In de dijk
werden sluisjes aangebracht om het overtollige
water uit te slaan op het Flevomeer. Na de eerste
bedijking is de dijk vele malen verstevigd en
enkele malen teruggelegd. Langs de
Schuitenbeek heeft tussen Staenenkamer en
Nulde een dijk gelegen, de Ouikerdijk. Die is later
afgegraven. Deze dijk moest het water keren dat
bij vloed over het buitendijkse land bij de
Staenenkamer liep.

overgangen tussen de onderscheiden (sub)
landschappen meer of minder scherp zijn. Hierna
beschrijven we het ontstaan van de
landschappen vanaf de eerste bewoning, de
bodemvormende processen die van betekenis
zijn geweest voor de bodemgesteldheid, en de
landschappelijke kenmerken.

DE POLDER ARKEMHEEN
Oe polder Arkemheen is het gebied gelegen
tussen de Arkemheense Zeedijk, de Laak, de
Bunschoterweg, Nijkerk, Diermen en Oldenaller.
Oe naam bestaat uit twee delen: Ark en mheen,
en moet dus niet worden gelezen als Arkemheen. Het woord Ark betekent dam, sluis,
grenswal of gegraven waterloop. Oe nederzetting
Ark bestond al in de Karolingische tijd. Met het
tweede deel mheen wordt gedoeld op hooiland
(Van Dooren, 1986; p. 58). Arkemheen is dus het
hooiland van Ark. Het was een uitgestrekt
veengebied, waarvan de kustlijn 2 à 3 km ten
noorden ·.·=., • ae huidige lag. Oe polder ontstond
in de 14e eeuw, toen het gebied werd bedijkt.

Ondanks de bedijking is de polder ook na de 14"
eeuw verschillende keren overstroomd. Deze
inundaties kunnen het gevolg zijn van
dijkdoorbraak, onvoldoende hoogte van de dijk
(dit gold met name in de beginperiode), en
wateroverlast vanuit het Eemland en vanuit de
beken die vanaf de hogere zandgronden de
polder in stromen. Bewoning in de 1 polder
Arkemheen heeft daarom plaatsgevonden op,
grotendeels kunstmatige, hoogten. Deze zogenaamde pollen zijn in de loop van de tijd vaak
weer verlaten. Uit globaal archeologisch
onderzoek van twee pollen is gebleken dat deze
bewoond zijn geweest van de 13" tot het begin
van de 17" eeuw (Van Oooren, 1986; p. 73-76).
Voordat zich in het middengebied klei afzette,
was dit deel van de polder reeds bewoond.
Sporen hiervan worden onder de kleilaag
aangetroffen.

Bewonings- en bedijkingsgeschiedenis
Opgravingen in 1981 en 1983 hebben
aangetoond dat in dit veenlandschap al
omstreeks 2700 voor Chr., in het neolithicum,
mensen hebben gewoond (VIierman, 1985). Oe
datering vond plaats aan de hand van gevonden
voorwerpen: eén stenen bijl, vuurstenen
schrabbers en resten van een kogelpot Deze
prehistorische bewoners leefden voornamelijk van
visvangst en jacht. Ten gevolge van wateroverlast
verdween de bevolking, tot zich in de 9e eeuw na
Chr. weer mensen in het gebied vestigden. Deze
mensen leefden van de landbouw en begonnen
het gebied te ontginnen. De nederzetting Erck
(Ark) ontstond op een zandopduiking langs de
Brede Beek, ten noorden van Nijkerk, waar nu
Zuidelijk-Flevoland ligt. Drie eeuwen later was de
ontginning zover gevorderd dat de nederzetting
minstens vier boerderijen telde. In de periode
1150 tot 1250 vonden nieuwe ontginningen in het
noordelijke veengebied plaats (Van Oooren,
1986; p. 35). Het huidige gehucht Nekkeveld,
gelegen in het uiterste westen van de polder,
moet volgens Van Oooren in deze periode zijn
ontstaan. Vooral in de 14e eeuw werden grote
oppervlakten ontgonnen en ontwaterd. Oe
veengroei kwam tot stilstand doordat de
bovenste veenlaag uitdroogde. Oe verbeterde
afwatering zorgde voor een lagere grondwater-

Bodemvorming
In de polder Arkemheen komen overwegend
gronden voor van Holocene ouderdom. In de
ondergrond komt verspeeld dekzand voor met
enkele lokale opduikingen (dekzandwelvingen) .
De veenlaag die op het dekzand voorkomt,
bestaat uit veenmosveen, zeggeveen,
rietzeggeveen en rietveen. Broekveen komt in dit
gebied heel weinig voor.
Eerder vermeldden we al dat door de ontginningen het maaiveld daalde waardoor aan de
veengroei een einde kwam. Tegelijk met de

99

bodemdaling werd de verbinding tussen de
Noordzee en het Flevo-merencomplex ruimer. Bij
vloed kwam er meer water naar binnen en bij
harde wind kalfde het water gedeelten van het
omringende veengebied af (Van Dooren, 1986; p.
60). De veenstroompjes gingen als geulen
fungeren, waardoor de zee het veengebied
binnendrong en klei afzette. Doordat de
kleideeltjes zich met het weggeschuurde veen
vermengden, is de afgezette zeeklei
humushoudend.
Bij dijkdoorbraken werd het klei- en veenpakket
achter de dijk weggespoeld en het
onderliggende zand weggeslagen. Het zand,
vermengd met klei en veenbrokken, werd
waaiervormig afgezet in het gebied achter de
doorbraak. Deze gronden noemen we
overslaggronden. Het diepste gedeelte van de
doorbraakgeul is later in het landschap als wiel
terug te vinden.

geogene eerdlaag. Dit is een donkere,
humusrijke horizont die op natuurlijke wijze is
ontstaan door een sterke afwisseling van
kleiaanvoer en begroeiing.
In de polder wordt tegenwoordig nog een extra
inspanning verricht om de ontwatering te
optimaliseren voor landbouwkundig gebruik. Als
gevolg het baggeren van de sloten zijn van veel
percelen de randen hoger komen te liggen dan
het midden. Dit veroorzaakt stagnatie in de
oppervlakkige afvoer, waardoor de
gebruiksmogelijkheden beperkt zijn. Door deze
percelen te frezen en juist rond te leggen, krijgen
ze een betere ontwatering. Deze egalisaties
komen verspreid in het gebied voor, omdat ze in
opdracht van de individuele grondgebruiker
worden uitgevoerd.
Verkaveling
In de polder Arkemheen treffen we drie
verkavelingsvormen aan: strokenverkaveling,
blokverkaveling en medenverkaveling. De
verkavelingsvorm hangL samen met de ontginningsgeschiedenis, en de bodemkundige en
hydrologische gesteldheid.
In het westen van de polder komt een
strokenverkaveling voor die haaks staat op de
Nekkervelderweg. Dit patroon hangt samen met
de ontginning van het veengebied vanuit een
aantal hoeven die in de 1a- of 14• eeuw zijn
ontstaan op ca. 250 à 300 meter ten noorden
van de Nekkervelderweg. Het is mogelijk dat de
boerderijen verplaatst zijn binnen de stroken. De
nederzetting is later weer verdwenen. Het
verkavelingspatroon in het middengebied is de
voor kleigebieden typerende blokverkaveling. In
het oosten en rond Nijkerk komt een regelmatig
verkavelingspatroon voor, de zgn.
medenverkaveling. Dit patroon ontstond door de
verdeling van gemeenschappelijke wei- en
hooilanden. Na de verdeling hielden deze
gronden, na de hooibouw, een gemeenschappelijke 'naweide' (Van Dooren, 1986; p. 89).

De zeeklei is in de loop van de tijd van structuur
veranderd. Bij de afzetting was het een waterrijk
sediment bestaande uit modder zonder
structuurelementen. Bij een goede ontwatering,
die in de polder was gerealiseerd door een
onderbemaling, kon de weke modder rijpen tot
een begaanbare, min of meer gescheurde
cultuurgrond. Bij een goede doorluchting van de
grond kan dit proces zich binnen enige decennia
voltooien (De Bakker en Locher, 1990). Een
tweede bodemvormend proces dat door de
ontwatering op gang kwam, was roestvorming.
Bruine roestvlekken langs wortelgangen en
scheuren zijn vaak karakteristiek voor periodiek
met water verzadigde lagen . Het grondwater
bevat namelijk ijzer in een opgeloste vorm. Langs
de gangen en scheuren kan lucht (zuurstof) de
grond binnendringen en het ijzer uit het
grondwater binden (oxideren) waardoor het in
een vaste vorm neerslaat.
De pollen in de polder hebben een van de
omgeving afwijkend bodemprofiel. De ophoging
van de pollen, is meestal gerealiseerd met een
mengsel van grond en huisvuil. Door de hogere
ligging kregen deze gronden een betere ontwatering, waardoor de bovengrond gehomogeniseerd
werd. Dit proces werd nog eens versterkt door
een intensieve beworteling van tuingewassen. In
de bodemkunde wordt deze, door de mens
opgebrachte, donkere bovengrond een
antropogene eerdlaag genoemd.
Ten noorden van het landgoed Oldenaller, op de
grens van de polder met het ernaast liggende
dekzandgebied, komen kleigronden voor met een

LANDSCHAP
Kenmerkend voor dit polderlandschap is de
openheid (fig. 5). De polder wordt overwegend
extensief gebruikt als hooi- en weiland. Slechts
op enkele plaatsen komt bebouwing of opgaande
beplanting voor. De weinige boerderijen liggen
op pollen, zoals de boerderij Ark (fig. 6).
Opvallende elementen in dit vlakke, open landschap zijn het gerestaureerde stoomgemaal
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Fig. 5 Een open landschap in gebruik als grasland (polder Arkemheen)
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Fig. 6 De boerderij Ark gebouwd op een pol
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blijkt uit de kleidekjes die in het noordelijke deel
zijn afgezet. Het huidige veenpakket is op de
meeste plaatsen niet dikker dan 1,20 m. Het
pakket bestaat voornamelijk uit rietzeggeveen,
zeggeveen en veenmosveen. Bij de Ruige Duijst
liggen veengronden zonder kleidek als een
hoogte in het terrein. Van oorsprong zijn dit
veenmoskussens.
De laatste jaren zijn vooral bij De Veenhuis veel
percelen diep verwerkt en geëgaliseerd. De
landbOuwkundige gebruikswaarde neemt
hierdoor toe, omdat de draagkracht verbetert.

"Hertog Reynout•, nu in gebruik als museum, en
het Putter stoomgemaal. Op de grens met het
Nijkerkernauw ligt de Arkemheense Zeedijk. Op
verschillende plaatsen langs de dijk zijn wielen
ontstaan als gevolg van dijkdoorbraken. In het
westen wordt de polder Arkemheen van het
Eemland gescheiden door de Laak. De Laak is in
de 12e eeuw gegraven op de grens tussen het
Sticht en Gelre. Of het een gekanaliseerde
veenstroom betreft en of het ooit gediend heeft
om turf te transporteren is niet met zekerheid
vast te stellen (Van Dooren, 1986; p. 130).
Volgens Renes (1 993, mondelinge mededeling) is
de Laak gegraven als afvoer van de ontginning
Hoevelaken (ontgonnen in 1132). De grenzen van
het polderlandschap met het zand- en
veenontginningslandschap zijn soms erg markant
(fig. 4).

Landschap
Het landschap van Achterhoek is minder open
dan de omliggende landschappen van
Arkemheen en Eemland. De boerderijen staan in
groepjes bijeen, meestal op pollen. Door de
aanwezigheid van wilgenbosjes en elzensingels
is het landschap van Achterhoek plaatselijk
kleinschalig (zie fig. 8). De grond is overwegend
als grasland in gebruik. De strokenverkavelingen
zijn in verschillende richtingen georiënteerd,
telkens haaks op de ontginniiigsassen, die
worden gevormd door wegen met boerderijen.
Het gehucht De Veenhuis ligt ongeveer 750 m
ten zuiden van de Bunschoterweg, op
strookvormige kavels die doorlopen/ tot de Laak
en een totale lengte van ongeveer 2 km hebben.
De boerderijen staan op pollen en zijn door lange
paden met de Bunschaterweg verbonden.
Beplanting zoals in Achterhoek ontbreekt in De
Veenhuis vrijwel geheel, waardoor het landschap
een open karakter heeft (zie fig. 9). Behalve als
grasland is de grond hier ook als bouwland
(overwegend mais) in gebruik.

HET OUDE VEENONTGINNINGSLANDSCHAP
VAN ACHTERHOEK EN DE VEENHUIS
Bewonings- en ontginningsgeschiedenis
De ontginning van het veengebied ten zuiden
van de Bunschaterweg is waarschijnlijk aan het
eind van de Late Middeleeuwen begonnen. Eerst
werd op kleine schaal turf gewonnen'; De
systematische ontginning van het gebied kwam
vermoedelijk pas aan het eind van de Late
Middeleeuwen op gang (Visscher, 1992, p. 25).
De gronden van De Veenhuis werden ontgonnen
door het klooster van Werden (Westfalen), dat
veel bezittingen had rond Nijkerk. De
ontginningen in Achterhoek zijn kleiner van
schaal en behoorden niet tot het grootgrondbezit
van de Westfaalse kloosters. De grens met de
ontginningen in Utrecht wordt gevormd door de
Laak (fig. 7). De meest westelijk gelegen
bebouwing van Achterhoek heeft de naam 'Ruige
Duijst'. Duist of Duest betekent slecht, sponzig
hout of onderhout en slaat op land, begroeid met
laag gewas (Van Dooren, 1986; pp. 121-123). Tot
in de 17e eeuw werd het gebied met Duist
aangeduid. Vanaf de 16e eeuw werd ook
'Achterhoek' gebruikt. Deze naam heeft
betrekking op de afgelegen ligging van de
nederzetting.

HET JONGE VEENONTGINNINGSLANDSCHAP:
HOLKERVEEN EN PALESTINA
Bewonings- en ontginningsgeschiedenis
De buurtschappen Holkerveen en Palestina
liggen in het jonge veenontginningscomplex van
het Nijkerkerveen. Vanaf het einde van de 14e
eeuw tot halverwege de 17e eeuw was het
Grauwe Veen, zoals het gebied oorspronkelijk
heette, onbewoond. Geleidelijkaan vestigden zich
kleine bedrijfjes, het eerst op de hooggelegen
stukjes land. Vanaf 1750 nam de bevolking van
het Nijkerkerveen explosief toe: tussen 1750 en
1850 met 350%. Ook de laaggelegen delen van
het veen werden in deze periode in cultuur
gebracht. De naam Palestina duidt op de
afgelegen ligging die het buurtschap heeft. In

Bodemvorming
Als gevolg van turfwinning en oxidatie van het
veen daalde het maaiveld en nam de
wateroverlast in het gebied toe. Ook de
Zuiderzee kreeg invloed op het gebied, zoals
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Fig. 7 De laak

Fig. 8 Het veenontginningslandschap van Achterhoek
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Landschap

Nederland werden 'uithoeken' wel vaker
aangeduid met de namen van verre streken.
Beigerijen in de Vijfheerenlanden,
Babyloniënbroek in het land van Heusden en
Altena, en Siberië tussen Otterlo en Hoenderlo
zijn daar voorbeelden van.

Het landschap van Holkerveen en Palestina is
vlak en overwegend kleinschalig. De verspreide
bebouwing ligt meestal niet op pollen. Opvallend
zijn de kleine boerderijtjes en
daggelderswoningen, die ons herinneren aan de
armoede die lange tijd in dit gebied geheerst
heeft.

Bodemvorming
Door de ontginning is het veen veraard en
verweerd (geoxideerd), evenals in de polder
Arkemheen en de veenontginningen van
Achterhoek en De Veenhuis. Van het oorspronkelijke veendek zijn op veel plaatsen slechts enkele
decimeters overgebleven. In het recente verleden
zijn veel gronden gediepploegd of gemengwoeld.
Door de veraarding en verwering is de veensoort
vaak onherkenbaar. In de zone die met
grondwater verzadigd is, is de veensoort meestal
wel herkenbaar.
De zandgronden in het Nijkerkerveen zijn
oorspronkelijk met veen bedekt geweest, of
hebben als hoogten boven het veen uitgestoken.
Het grondwaterniveau bevindt zich over het
algemeen op geringe diepte onder het maaiveld
(in de winter ondieper dan 40 cm, in de zomer
ondieper dan 120 cm). In het Nijkerkerveen treedt
kwel op vanuit de hoger gelegen zandgronden.

HET OUDE ZANDONTGINNINGSLANDSCHAP
Bewonings- en ontginningsgeschiedenis
Een belangrijke rol in de
ontginningsgeschiedenis van dit gebied hebben
de kloosters van Werden, Elten en Paderborn
gespeeld. Deze drie Westfaalse kloosters hadden
veel eigendommen in het gebied rond Nijkerk en
Putten verworven. Vanaf de 9e eeuw worden
grote delden van het kloosterbezit door de
horigen ontgonnen. Tot omstreeks het jaar 1800
behoorden de grote en middelgrote boerderijen
in het gebied tot één van de drie kloosters. Veel
boerderijnamen stammen uit de tijd van het
kloosterbezit, zoals Groot en Klein Ehrental,
Schavenow en Westfalingsgoed (fig. 10). Een

Fig. 9 Strokenverkaveling bij De Veenhuis
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Fig. 1o De boerderij Westfalingsgoed

Fig. 11 Landgoed Berencamp
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uitgebreide beschrijving van het hofstelsel en de
horigheid geeft Van Dooren (1986).
De ontginningsvorm van het gebied tussen
Driedorp en kasteel Oldenaller verschilt niet
wezenlijk van de hoevenlandschappen elders in
het pleistocene zandgebied. De hoge
dekzandruggen werden als akker gebruikt en
door potstalbemesting verder opgehoogd. De
beekdalen waren als weiland in gebruik.
Houtwallen en bosschages dienden als
veekering, zandvang (bij verstuivingsgevaar) en
als leveranciers van geriefhout
Vanaf het begin van de 19e eeuw gingen de
eigendommen van de kloosters over in wereldlijk
grootgrondbezit. Op deze wijze ontstonden de
landgoederen Neude, Salentein, Berencamp (fig.
11). Oldenaller komt niet voort uit het Westfaalse
kloosterbezit en stamt uit de 17e eeuw. Voor het
beheer van de eigendommen van de Westfaalse
kloosters golden regels die van grote invloed
waren op de vorming van het landschap. Oe
wereldlijke grootgrondbezitters namen deze
regels in een aantal gevallen over. Het principe
van de ondeelbaiwheid hield in, dat de
'goederen' niet zonder meer tussen de
erfgenamen mochten worden verdeeld: er was
toestemming voor nodig die tegen een financiêle
vergoeding te verkrijgen was. Het gevolg van
deze bepaling was, dat het bedrijf meestal in zijn
geheel naar het oudste kind overging, en de
grond niet versnipperd raakte.
Ook voor het beheer van de houtwallen en de
bomen rond de boerderijen golden regels. Voor
het kappen van eiken en beuken was
bijvoorbeeld toestemming nodig en er gold een
verplichting om te herplanten. Het hout tussen de
percelen was eigendom van de grootgrondbezitter. Deze kapte en verkocht het op
gezette tijden.
Ook in Holk en Slichtenhorst hadden de
Westfaalse kloosters eigendommen. De ontginning heeft hier vanaf een as plaatsgevonden, nl.
de Slichtenhorsterweg en in het verlengde de
Bunschoterweg. Deze as is mogelijk ten tijde van
de ontginning een hoogte in het terrein geweest,
bijvoorbeeld een dekzandwelving (Van Dooren,
1986; p. 109). Dit blijkt echter niet duidelijk uit de
bodem- en grondwatertrappenkaart van het
herinrichtingsgebied (Leenders et al., 1989). De
overwegend strookvormige verkaveling heeft zich
in zuidelijke richting opgastrekt tot de Buntwal,
die de grens vormt met het Nijkerkerveen. Het is
mogelijk dat ten tijde van de ontginning delen
van het gebied achter Holk en Slichtenhorst
bedekt zijn geweest met veen.

Tabaksteelt
Vanaf de 17e eeuw heeft in de omgeving van
Nijkerk tabaksteelt plaatsgevonden. Hoewel de
bloeitijd in de 17e en 18e eeuw lag, werd
plaatselijk nog tot in deze eeuw tabak geteeld.
Op enkele plaatsen in het herinrichtingsgebied
staat nog een tabakschuur, bijvoorbeeld aan de
Doornsteeg (fig. 12).
De intensieve bemesting van de tabaksgronden
heeft grote invloed gehad op de bodemgesteldheid. Schapenmest werd van elders
aangevoerd en op de akkers gebracht. Op kleine
perceeltjes werden de tabaksplanten
'voorgetrokken' onder broeiramen. Deze
perceeltjes werden bemest met paardenmest. Oe
broeiramen waren niet van glas, maar van papier,
bewerkt met lijnolie. Oe papiermolens op de
Veluwe hadden in de bloeiperiode de
tabakstelers als belangrijkste afnemers
(Roessingh, 1976). Ook werd duivenmest
gebruikt in de tabaksteelt. Oe duivenmest was
afkomstig uit de duiventorens op de
landgoederen, zoals het fraaie exemplaar bij
huize Salentein.
Tabak is een windgevoelig gewas. Hagen
dienden ter bescherming tegen de wind en ter
bevordering van een goed micro-klimaat. Op
oude topografische kaarten zijn de tabaksgronden herkenbaar aan de kleine/ percelering
(fig. 13).
Bodemvorming
De dekzandruggen
Belangrijk voor de bodemvorming is het reliêf,
vooral in samenhang met de grondwaterbeweging. Dekzandruggen hebben doorgaans
diepe grondwaterstanden en een neergaande
waterbeweging, vaak wegzijging genoemd. In de
dekzandruggen vindt transport van humus plaats
vanuit de bovengrond naar de dieper gelegen
lagen. Door dit proces ontstaan er lagen met
verschillende kleuren en eigenschappen, de zgn.
horizonten. Voor een uitgebreide beschrijving van
deze processen verwijzen we naar De Bakker en
Locher (1990).
De beekdalen
In de beekdalen komen overwegend ondiepe
grondwaterstanden voor en is de grondwaterstroming opwaarts gericht. Het ijzer dat in het
grondwater aanwezig is, oxideert in de zone
waarin het grondwaterniveau schommelt. De
roestvorming kan zo sterk zijn dat oerbanken
ontstaan. In het oosten van het gebied komen
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Fig. 12 Tai..JaKsschuur bij de Doornsteeg
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Fig. 13 Topografische kaart van 1885, schaal 1:25000; tabaksgronden.
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boerderijen in dit overgangsgebied zijn gebouwd
op pollen.
Het landschap rond Holk en Slichtenhorst is
open en minder reliëfrijk dan het oostelijke deel
van het oude zandontginningslandschap.

deze oerbanken in de beekdalen voor. Het is ons
niet bekend, of rond Nijkerk en Putten oer als
ijzererts werd gewonnen, zoals bijvoorbeeld in de
omgeving van Doetinchem wel het geval was.
Eerdiagen
Vooral op de dekzandruggen, en in mindere
mate in de beekdalen, ontstonden door
potstalbemesting en tabaksteelt cultuurdekken, in
de bodemkunde eerdiagen genoemd. Eerdiagen
hebben een zwarte of een bruine kleur. Zwarte
eerdiagen ontstonden wanneer heideplaggen in
de potstallen werden gebruikt. Bruine eerdiagen
kunnen op verschillende manieren ontstaan zijn:
- afzetting van roest, hierboven beschreven voor
de beekdalen. Door ploegen of activiteit van
bodemdieren kan roest in de eerdlaag vermengd
raken, waardoor een bruine kleur ontstaat;
- bijmenging van kleideeltjes: door
overstromingen kan de bovengrond worden
verrijkt met kleideeltjes. Dit komt voor in het
gebied dat door de Zuiderzee werd beïnvloed,
maar ook in de beekdalen;
- bemesting: wanneer in de potstal bosstrooisel
werd gebruikt, ontstond een eerdlaag met een
homogene bruine kleur. Ook grasplaggen,
gestoken in de beekdalen, kunnen bij verwerking
tot potstalmest een bruine kleur veroorzaken.

HET JONGE ZANDONTGINNINGSLANDSCHAP
Bewonings- en ontginningsgeschiedenis
Tot in de 19e eeuw waren de heidevelden rond
Nijkerk en Putten in gemeenschappelijk gebruik
bij de boeren op de oude zandontginningen. De
heidevelden waren de herkomstgebieden van de
heideplaggen die bij de potstalbemesting werden
gebruikt. De gebruikers waren verenigd in zgn.
maalschappen. In de loop van de 19e eeuw
werden de maalschapsgronden verdeeld. Uit de
topografische kaart schaal 1 : 50 000 uit 1885
blijkt dat de verdeling heeft plaatsgevonden. De
Kruishaarscha Heide en het Hoeverveld zijn nog
als heide ingekleurd, maar worden doorsneden
door rechte wegen en rechtl'lr .:.:dge perceelsgrenzen. Op enkele plaatsen staan boerderijen
met kleine huiskavels afgebeeld. De ontginning
van de heide vond vooral in de eerste helft van
de 20ste eeuw plaats.

Gronden met een eerdlaag, dikker dan 50 cm,
worden dikke aardgronden (enkeerdgronden)
genoemd (zie fig. 14). Op de bodemkaart vallen
de grenzen van de dikke eerdgronden meestal
samen met perceelsgrenzen. In het
overgangsgebied van het oude zandontginningslandschap met de polder Arkemheen is getracht
de wateroverlast, die in de lagere delen optrad,
op te heffen door hier meer potstalmest op te
brengen dan op de hogere delen. Hierdoor
volgen de grenzen van de dikke eerdgronden in
deze overgangszone niet altijd de
perceelsgrenzen.

Op de jonge zandontginningsgronden heeft zich
geen eerdlaag kunnen ontwikkelen, omdat de
ontginning van de maalschapsgronden samenviel
met het einde van de potstalbemesting. De
bodem is vaak diep verwerkt en daardoor
heterogeen.
In de jonge ontginningen komen zowel
dekzandruggen als beekdalen voor. Ook hier
troffen we oer aan in de beekdalen. In het
Hoeverveld komt vanaf ca. 1 tot 1,50 m diepte
hypnaceeênveen voor.

Landschap

Landschap

Het oostelijke deel van het oude
zandontginningslandschap is kleinschalig en
gevarieerd. Het gebied is reliëfrijk, door de
aanwezigheid van beekdalen en dekzandruggen.
Karakteristiek zijn de monumentale boerderijen
op de landgoederen. De omgeving van de
buitenplaatsen is parkachtig, met boomgroepen
en laanbeplantingen. Bij Diermen en Oldenaller
gaat het oude zandontginningslandschap over in
het polderlandschap van Arkemheen. De oudere

Opvallend zijn de kleine bedrijfjes, vaak niet
groter dan 5 ha en daardoor aangewezen op de
intensieve veehouderij. Hiermee hangt het
gemengde grondgebruik samen: grasland en
mais. Door de mais heeft het landschap in de
zomer een kleinschalig karakter. In de winter valt
op dat er weinig opgaande begroeiing is in de
vorm van bermbeplanting, houtwallen of
bosschages.
Het net van wegen en paden is relatief dicht. Op
de Kruishaarscha Heide volgen de wegen een

Bodemvorming
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rationeel, rechthoekig patroon. De kavels zijn
blokvormig, wat het 'lappendeken-effect' van gras
en mais versterkt. Al is het landschap van de
Kruishaarsche Heide en het Hoeverveld
misschien minder aantrekkelijk dan de polder
Arkemheen of de omgeving van Driedorp, toch is
het de neerslag van een stukje geschiedenis,
waarin mensen onder moeilijke omstandigheden
een bestaan hebben opgebouwd.

/

Fig. 14 Es bij Ehrental met een dikke eerdlaag, een enkeerdgrond; op de achtergrond de hoeve
Schavenov.
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