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Samenvatting

Vergeleken met de ontginningen in het Eemland, de Stichtse 
Venen en het cope-ontginningslandschap van het Utrechts- Hol-
lands veenweidegebied is er een lacune aan kennis over agrari-
sche veenontginningen in het noorden van de Gelderse Vallei. 
Dit terwijl bijvoorbeeld de ontginning Zwartebroek een enorm  
hoge dichtheid aan landschappelijke relicten heeft. We weten 
dus niet veel van deze goed geconserveerde landschappen. 

Onderzoeksvragen die opgesteld zijn voor dit onderzoek heb-
ben betrekking op een tweetal gebieden. Het eerste studie-
gebied is de Noordelijke Gelderse Vallei. We zijn in dit gebied 
voornamelijk geïnteresseerd in het natuurlijke landschap, en de 
morfologie van het vroegere veendek. Belangrijke onderzoeks-
vragen zijn: welke bronnen zijn er beschikbaar voor reconstruc-
tie, en wat zeggen deze bronnen over het vroegere veendek? 
Het tweede studiegebied is de ontginning Zwartebroek. 
Dit gebied is gelegen in de Noordelijke Gelderse Vallei. Wat be-
treft Zwartebroek zijn we voornamelijk geïnteresseerd in de da-
tering van de ontginning, en de manier waarop dit gebeurd 
is. Belangrijke vragen zijn: welke bronnen zijn er beschikbaar 
over de ontginning Zwartebroek en welke aanwijzingen ge-
ven deze bronnen over de ontginning van het Zwartebroek?

Het onderzoek naar het voormalige veendek is opge-
deeld in een aantal disciplines: bodemkunde, topony-
mie, historische-geografie, historische-kartografie, hydro-
logie en archivalia. Al deze bronnen bij elkaar geven ons 
een aanzet tot reconstructie van het natuurlijke veendek.

De resultaten hiervan geven aan dat er op veel plekken in het 
studiegebied veen heeft gelegen. Om een reconstructie van het 
vroegere veendek te maken, hebben we verschillende bronnen 
weten te combineren om verder te komen in de beschrijving van 
het vroegere veendek, daarbij kunnen we concluderen dat grote 
delen van het studiegebied bedekt zijn geweest met hoogveen. 
Aanwijzingen hiervoor zijn de veen toponiemen die wijzen op een 
oligotroof veendek, een groot gebied met veldpodzolen (wat laag-
veen uitsluit), de afwezigheid van middeleeuwse erven in het studie-
gebied, de turfwinning in de 14e eeuw, de op elkaar stotende verka-
veling, opschuivende verkaveling in Hoevelaken en het feit dat veel 
dekzandruggen overreden zijn door de verkaveling. Uitzondering 
is het Zwartebroek. Dit gebied stond onder invloed van regionale 
kwel, waardoor er constante aanvoer was van voedselrijk regen-
water. Daarnaast wijst de naam broek op een broekbos vegetatie.

Het onderzoek naar de ontginning van het Zwartebroek is net 
als het onderzoek naar het natuurlijke landschap opgedeeld in 
een aantal disciplines: toponymie, archivalia, historische-karto-
grafie en historische- geografie. Al deze bronnen bij elkaar ge-
ven ons een beeld van de ontginningswijze van het Zwartebroek 
en de datering daarvan. Voor de ontginningen georiënteerd op 
de Bellemansbeek hebben we een reconstructie kunnen maken. 
Door het feit dat de verkaveling een scherpe hoek maakt met 
de natuurlijke Hoevelakense beek, lijkt deze uitgesloten te zijn 
als ontginningsbasis. De Bellemansbeek is dus gegraven om het 
laagveengebied te ontginning. Vervolgens heeft men aan beide 
kanten boerderijen gesticht en is men het gebied gaan ontginnen. 



Jeroen Grift, 2015 8

Opmerkelijk is het verschil tussen de twee ontginningsrichtingen. 
Waar het op de buurschap Appel georiënteerde ontginningsblok 
veel toponiemen met het naamsbestanddeel vrouwen- en hoeve- 
bevat, vinden we dit in de andere ontginningsrichting nauwelijks te-
rug. Hier vinden we meer vermeldingen van het huis Terschuur. Het 
gaat dus waarschijnlijk om twee los van elkaar staande ontginnin-
gen. De theorie van Wartena over het uitbreiden van de al bestaande 
erven in moerassig gebied, lijkt ook voor het  Zwartebroek te gel-
den. Op de kaart van Passavant zien we veel ontginningen die be-
horen tot middeleeuwse erven gelegen rondom Zwartebroek. Deze 
ontginningen liggen voornamelijk aan de rand van het Zwartebroek, 
op een zo kort mogelijk afstand tot de middeleeuwse erven. 

De ouderdom van de ontginningen blijkt niet gemakkelijk te ach-
terhalen. Het tynsboek van Elten beschrijft een aantal hoeven 
en landen in het Appelerbroek aan het eind van de 14e eeuw. 
Er zijn aanwijzingen dat het Zwartebroek in die tijd behoor-
de tot het Appelerbroek. Mocht het Zwartebroek inderdaad 
tot het Appelerbroek hebben gehoord, dan blijft nog steeds 
de vraag, waar de beschreven hoeven en landen exact lagen. 
Een vervolgonderzoek zou dit nader kunnen onderzoeken. 

Eerste vermelding van de plaatsnaam Zwartebroek vinden we in 
de periode 1459-1470. Het gaat daarbij om een gebied gelegen aan 
het Grauwe Veen. Van ontginningen vanuit Terschuur weten we dat 
ze zich in het jaar 1560 al opstrekte tot aan het huidige Nijkerkerveen. 
Hetzelfde geldt voor de ontginning rondom de Kopersteeg. 

 



8 Jeroen Grift, 2015 9

Inhoudsopgave

1. Inleiding                                     

1.1 Aanleiding tot het onderzoek     12 
1.2 Stand van het onderzoek naar het natuurlandschap                  13
1.3 Stand van onderzoek  naar het cultuurlandschap                   15
1.4 Probleemstelling       19
1.5 Afbakening van het onderzoek          19
1.6 Onderzoeksvragen                                 21
1.7 Bronnen en methoden                  21 

2. Het natuurlijke landschap van de Noordelijke Gelderse Vallei                 

2.1 Inleiding                        26
2.2 De Pleistocene basis                   27
2.3 Holocene veengroei                                   33
 Veensoorten en veenvorming
	 Paleogeografische	kaart	van	Nederland

2.4  Bodemkundige aanwijzingen                        37
 Bodemkaart van Nederland 1:50.000
 Detailbodemkaarten schaal 1:10000
	 Boorprofielen
 Conclusie bodemkundige aanwijzingen

2.5 Toponymische aanwijzingen                                             47
 Plaatsnamen
 Boerderijnamen
 Waternamen
 Veldnamen
 Conclusie toponymische aanwijzingen

2.6 Historisch-geografische- en historisch-kartografische                           54
aanwijzingen
 Historisch-geografische	aanwijzingen
	 Historisch-kartografische	aanwijzingen
	 Conclusie	historisch-	geografische	en	historisch-kartografi	 	 	
 sche aanwijzingen

2.7 Hydrologische aanwijzingen                   67
 Waterlopen
 Kwel
 Conclusie hydrologische aanwijzingen

2.8 Historische aanwijzingen                               71

2.9 Synthese: reconstructiekaart van de historische veenbedekking in de 
Noordelijke Gelderse Vallei aan het einde van de vroege middeleeuwen 
(1000 AD)                                        72
  

 Verzamelkaart
 Veenreconstructiekaart

3. De ontginning Zwartebroek                                                                 

3.1 Inleiding                      78
3.2 Het natuurlijke landschap                                         80
3.3 Toponiemen in Zwartebroek                                  81
 Plaatsnamen
 Boerderijnamen
 Veldnamen
 Waternamen
 Conclusie toponiemen 

3.4 Historische - aanwijzingen                              89
 Akte uit 1132
 Het tynsboek van Elten
 Het leenaktenboek van het kwartier van Arnhem
 Het archief van de Hertog van Gelre
 De landerijen van Terschuur 1560
 De Kopersteeg 1560
 Het verpondingskohier 1653
 Ontginningen en wüstungen op de Veluwe in de 14e eeuw. 
 Conclusie historische aanwijzingen

3.5 Historisch - kartografische aanwijzingen    99
 De kaart van sGrooten 1570
 De kaart van van Geelkercken 1610- 1620
 De kaart van Passavant 1697
 
3.6 De verkaveling van het Zwartebroek                            101
 Het	topografisch	archief
 Verkavelingsanalyse
	 Conclusie	historische-geografie

3.7 Synthese: de ontginning van het Zwartebroek              105

4. Conclusie                                                                              

4.1 Conclusies en aanbevelingen                      108
 Het natuurlijke landschap van de noordelijke Gelderse Vallei
 De ontginning Zwartebroek
 Aanbevelingen

5. Bronnen                          
 Literatuur
 Kaartmateriaal 
 Archieven
 Websites



Jeroen Grift, 2015 10

1. Inleiding



10 Jeroen Grift, 2015 11



Jeroen Grift, 2015 12

250m                         1000m

Cultuurhistorische Relictenkaart Barneveld en Voorthui-

Afbeelding 1. Deel van de relictenkaart gemaakt voor de gemeente Barneveld. 
(Bron: Ongepubliceerd werk in opdracht van de gemeente Barneveld tijdens Mas-
terstage)
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Cultuurhistorische Relictenkaart Barneveld en Voorthui-

1.1 Aanleiding voor het onderzoek

Het landschap in het noordelijk deel van de Gelderse Vallei is 
in veel opzichten een bijzonder landschap. Bij een bezoek aan 
het gebied valt direct op dat we te maken hebben met een erg 
nat gebied. De lange stroken met een beperkte breedte vertel-
len ons een verhaal over de natuurlijke omstandigheden en de 
manier waarop de mens dit natuurlandschap ontgonnen heeft

Het natuurlijke landschap is hoofdzakelijk gevormd tijdens 
de laatste twee ijstijden (Laat-Pleistoceen) en de warme pe-
riode daarna (Holoceen). Glaciale processen waren belang-
rijk bij de vorming van de stuwwallen die ervoor zorgde dat er 
in het Saalien een vallei ontstond. Eolische afzettingen zorg-
den gedurende het Weichselien voor een kleinschalig patroon 
aan dekzandhoogtes. Het Holoceen was voornamelijk belang-
rijk voor de veenvorming in het gebied. Dit veen is geduren-
de de middeleeuwen in cultuur gebracht, wat de overgang van 
het natuurlandschap naar het cultuurlandschap betekende.  

Naast de veenontginningen in de Noordelijke Gelderse Vallei, 
behandelen we in dit onderzoek de veenontginning Zwartebroek 
apart. Reden voor het uitlichten van deze veenontginning is 
de hoge dichtheid aan landschappelijke relicten daterend uit 
het begin van de 19e eeuw.1 Immers wat is er nou interessan-
ter dan de ontginningsgeschiedenis van een gebied bloot 
te leggen, terwijl een groot deel van de ontginningselemen-
ten nog steeds zichtbaar is in het huidige landschap? Verge-
leken met de ontginningen in het Eemland, de Stichtse Venen 
en het cope-ontginningslandschap van het Utrechts- Hollands

1 Dit is het resultaat van een onderzoek dat is uitgevoerd tijdens mijn stage bij de 
Gemeente Barneveld. Omdat Zwartebroek het enige deel van het studiegebied is dat onder 
Barneveld valt, zal dit uitgewerkt worden. 

veenweidegebied is er een lacune aan kennis over agrarische 
veenontginningen in het Noorden van de Gelderse Vallei. Bovenop 
het feit dat er een enorme dichtheid is aan landschappelijke  relic-
ten in de veenontginning Zwartebroek, vormt dit een extra motiva-
tie om dit gebied eens vanuit een interdisciplinaire bril te bekijken.
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1.2 Stand van onderzoek naar het natuurlandschap

Geologie
Het noordelijke deel van de Gelderse Vallei is geologisch gezien 
niet heel uitgebreid onderzocht. Wel is een aantal publicaties 
verschenen die betrekking hebben op het zuidelijke deel van de 
Gelderse Vallei. Een belangrijke publicatie is de toelichting bij 
kaartbladen 39 Oost en 39 West van de Geologische kaart van 
Nederland schaal 1:50000. Dit in 1984 door de Rijks Geologische 
Dienst verschenen rapport bevat tal van kaarten die inzicht geven 
in de geologische opbouw van de Gelderse Vallei. Helaas valt het 
noordelijke deel van de Gelderse Vallei buiten het studiegebied 
van dit onderzoek. Het geeft echter wel een beeld van de alge-
mene opbouw van de Gelderse Vallei.2 Belangrijkste informatie 
die gegeven wordt in de toelichting is de beschrijving van de ver-
schillende geologische afzettingen, die zich bevinden in de Gel-
derse Vallei. De bodemprofielen die gebruikt zijn om deze Geo-
logische kaart te maken, zijn te vinden in de Database van TNO. 
De database wordt ook wel aangeduid met DINO. Op de website 
van het DINOloket zijn deze boorpunten eenvoudig aan te vra-
gen, en kan binnen een oogopslag de geologische opbouw van 
een boorpunt weergegeven worden.3 Een goede aanvulling op 
de toelichting van de Geologische kaart is de toelichting op de 
bodemkaart. Deze toelichting bevat een uitgebreide beschrijving 
over de genese en de geologische ontstaanswijze van de Gelderse 
Vallei.  De geologie van de Gelderse Vallei wordt  in geologische 
en paleogeografische in meer algemene zin beschreven en als 
onderdeel van met name de Saalien-glaciatie.4 De meest actuele 
stand van onderzoek is recent beschreven door Pierik et al. (2010)

2 Verbraeck, 1984
3 Dinoloket.nl
4 De Mulder et al., 2003;  Berendsen, 2004; Pierik et al., 2010

Een werk dat specifieker op een bepaalde Geologische periode in-
gaat is het werk van Vos & Bazelmans (2011) In de Atlas van Neder-
land in het  Holoceen geven zij in 10 kaarten aan hoe Nederland zich 
heeft ontwikkeld vanaf het einde van het Pleistoceen.5 Interessant is 
daarbij de verspreiding van het veen. Regionale publicaties op het 
gebied van Geologie zijn schaars. Alleen van Dooren en Hagoort 
geven korte inleidingen op de geologie van het studiegebied.6

Bodemkunde
Als startpunt voor het bodemkundig onderzoek nemen we de 
bodemkaart van Stiboka uit de jaren 1965 en 1966. De kaartbla-
den 32 Oost en 32 West zorgen samen voor een dekking van het 
gehele studiegebied. In de toelichtingen bij deze kaarten worden 
beide kaarten zowel bodemkundig als geologisch uitgebreid be-
licht.7  Van groot belang in deze toelichting is de beschrijving  van 
de  veen - en moerige bodems, omdat deze ons direct wijzen op 
veenvorming. Voor een gedetailleerder beeld van de bodemkun-
dige situatie in het studiegebied biedt de bodemkaart die op-
genomen is in het rapport de Bodemgesteldheid van het herin-
richtingsgebied Nijkerk-Putten (1990) uitkomst.8 De dichtheid van 
de boorpunten is vele malen groter dan de kaart gemaakt door 
Stiboka. Helaas dekt de 1:10000 kaart niet het gehele studiege-
bied, waardoor we voor de delen die erbuiten vallen, aangewezen 
zijn op de 1:50000 kaart. Een herziening van de eerst beschre-
ven 1:50000 Bodemkaarten, kwam er in 1997.9 Grote verschil 
met deze kaart was het  opnemen van samengestelde eenheden. 

5 Vos et al., 2011
6 Van Dooren, 1986; Hagoort, 2006
7 Stiboka, 1965; Stiboka, 1966
8 Leenders et al., 1990
9 Stiboka, 1997
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en de Brede Beek onderwerp van deze discussie. Door Van Dooren 
en Wynia wordt een mogelijke aanwezige natuurlijke waterloop, 
voor de aanleg van de Laak beschreven. Hier lijkt echter niet vol-
doende bewijs voor te zijn, waardoor het lastig is dit hard te ma-
ken.13 Over de Hoevelakense beek is niet veel bekend. Literaire 
werken over deze beek en over de Laak zijn zeer schaars. Over 
de Brede beek is meer geschreven. Deze beek zou de levensader 
van de stad Nijkerk zijn. Oorspronkelijk dacht men dat deze beek 
een veenstroom uit het Zwartebroek was. De Boer ontkrachte dit 
echter en toonde aan dat de beek ontsprong in Sligtenhorst.14

Het onderzoek naar grondwatersystemen in de Gelderse Vallei be-
gint met het onderzoek van Meinardi et al. (1978). In hun rapport 
‘Geohydrologische gegevens van Zuidelijk- Flevoland en de Gel-
derse Vallei’ wordt een beeld geschetst van de geohydrologische 
opbouw van de ondergrond van het studiegebied, en de in-
vloed hiervan op de waterhuishouding. In 1992 verschijnt ver-
volgens een gedetailleerder rapport over de geohydrologische 
opbouw van het stroomgebied van de Barneveldse beek en een 
aantal omringende stroomgebieden. Deze publicatie gaat die-
per in op de invloed van kwel in het studiegebied. Een geohy-
drologsische doorsnede die opgenomen is in het rapport laat 
zien dat het Zwartebroek, te maken heeft met regionale kwel dat 
aan het oppervlak komt.15 Deze regionale kwel in Zwartebroek 
wordt bevestigd  in de stroomgebiedsvisie  van de Gelderse 
Vallei (2002).  In deze visie is net als in de vorige publicatie een 
kwelkaart opgenomen die de invloed van regionale kwelstromen 
weergeeft. Naast de exacte kwelplekken, wordt  op deze kaar-
ten ook de oorsprong van de regionale kwel weergegeven.16

13 Van Dooren, 1986; Wynia, 1885
14 De Boer, 2013
15 Van Gorp & Hortensius, 1992
16 Elshof & Witberg, 2002

Dit had een grote invloed op het gebied rond Zwartebroek, dat 
daardoor een geheel ander beeld kreeg op deze bodemkaart. 
Grondboringen vormen de basis voor de eerder beschreven 
bodemkaarten. Al de boorpunten zijn verzameld in de database 
van TNO (DINO) en Alterra (BIS). De DINO database bestaat uit 
alle boorpunten die gebruikt zijn voor het maken van de 1:50000 
kaart.10 Het BIS bestaat uit boorpunten die gebruikt zijn voor de 
1:10000 kaart, en heeft daardoor een hoge dichtheid. Het Bodem 
Informatie Systeem bevat echter niet veel boringen in de rest van 
het studiegebied.11 Laatste bodemkundige bron is het rapport Na-
tuurpotentie van Zwartebroek en Allemanskamp (2007). In dit rap-
port is een aantal boringen gezet in en rondom Zwartebroek. Uit 
deze boringen is voor bepaalde kavels een bodemkaart gemaakt.12

Hydrologie
Hydrologisch gezien zijn er drie typen watersystemen te onder-
scheiden. Het natuurlijke waterlopensysteem is de eerste die aan 
de orde komt. Over dit systeem bestaat veel discussie. Een werk 
dat de natuurlijke waterlopen in het studiegebied uitgebreid on-
derzoek is simpelweg nog niet gemaakt. Wel zijn er een aantal per-
sonen die uitspraken doen over mogelijke natuurlijke waterlopen. 
Het gaat daarbij vaak om een drietal beken dat in aanmerking komt 
tot benoeming tot natuurlijke beek. In de literatuur bestaat  ook 
discussie over de natuurlijkheid van het afwateringspatroon van 
de beken in de gehele Gelderse Vallei. Sommigen denken dat de 
huidige afwatering afstamt van een natuurlijk systeem van vroege-
re beken en veenstroompjes, anderen betogen dat een groot deel 
van de huidige afwateringen door de mens gegraven zijn. In ons 
studiegebied vormen met name de Laak, de Hoevelakense Beek

10  Dinoloket.nl 
11  Bodemdata.nl 
12  Brouwer et al., 2007
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1.3 Stand van onderzoek naar het cultuurlandschap

Topografisch archief
De Gelderse Vallei kent geen uitgebreide onderzoekshistorie op 
het gebied van de historische-geografie. Een goed startpunt is 
het boek Landschappen van Nijkerk en Arkemheen dat een aar-
dige basis geeft op historische geografisch gebied. De auteur 
van het boek: Frank van Dooren begint zijn boek met de perio-
de Nijkerk- Arkemheen tot omstreeks 1450 na Chr. Hij beschrijft 
hierbij de natuurlijke situatie van het landschap in vogelvlucht. 
Onderscheid maakt hij in zand- en veenlandschappen (afb. 2). 
De zandlandschappen worden gekenmerkt door kleinschalige 
zandruggen die hij aanduidt met dekzandwelvingen. De veen-
landschappen kenmerken zich door de vele veenstroompjes die 
omgeven waren door broek en moerasbos. De delen die tussen 
de veenstroompjes lagen, en dus verder van deze stroompjes 
verwijderd waren, waren nagenoeg boomloos. Opmerkelijk aan 
de beschrijving van het natuurlijke landschap door Van Dooren 
is dat deze niet of nauwelijks onderbouwd wordt in zijn boek. 

Belangrijk onderdeel van zijn onderzoek naar het natuurlandschap 
is het gebruik van toponiemen. Volgens Van Dooren herinnert een 
aantal namen in Nijkerk-Arkemheen ons aan de natuurlijke situatie 
die we vonden aan het begin van de ontginningen. Toponiemen 
als laar, broek, veen, goor en woud komen veelvuldig voor in de 
gemeente Nijkerk. Na zijn beschrijving van het natuurlandschap 
beschrijft hij de ontginning van dit natuurlandschap door de kloos-
ters van Werden, Paderborn en Elten. Hij beschrijft het grote aan-
tal boerderijen dat in bezit was van deze kloosters. Van Dooren 
noemt is zijn boek de hypothese van Kragt (1968), deze beschrijft 
op welke wijze en volgorde de landschappen van Nijkerk zijn ont-
gonnen. Volgens Kragt zijn de ontginningen in Appel  heeft men 

vervolgens via Slichtenhorst, Holk, Veenhuizen, Duist bereikt. 
Helaas is er van de periode 1000-1300 na Chr. niet veel bron-
materiaal. Het is daarom lastig te zeggen van waaruit de ontgin-
ningen zijn gestart. Meer bronmateriaal is er over de ontginnin-
gen in de 14e eeuw. In deze eeuw geeft de Hertog van Gelre 
het Grauwe veen in tijns uit. Het Grauwe Veen is naar alle waar-
schijnlijkheid het gebied dat tegenwoordig Nijkerkerveen en 
Holkerveen wordt genoemd. Van Dooren heeft met deze pu-
blicatie een duidelijke en heldere Historisch-geografische be-
schrijving van de gemeente Nijkerk neergelegd, die tot op 
de dag van vandaag nog als waarheid wordt aangenomen. 

Afbeelding 2.  Het natuurlijke landschap volgens Van Dooren. (Bron: Van 

Dooren, 1986 p. 19)
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Het boek Eemland in verandering (2007) beschrijft de ontginning 
van een gebied ten noorden van het studiegebied. Vervloet doet in 
zijn historisch-geografische inleiding een aantal uitspraken over het 
natuurlijke landschap in het noorden van het studiegebied. Volgens 
hem kan aan de op elkaar stotende verkaveling een aantal conclu-
sies worden verbonden. De belangrijkste is de mogelijke aanwezig-
heid van een hoogveenkoepel ten noordwesten van Hoevelaken. 17

Het proefschrift ‘‘Vergeten land; ontginning, bewoning en water-
beheer in de West-Nederlandse veengebieden (800 - 1350)’’geeft 
een uitgebreide uitleg van een aantal veenontginningsmodel-
len. Interdisciplinair onderzoek past de Bont voornamelijk toe 
in de vorm van een scherpe analyse van de natuurlijke situatie 
ten tijde van de ontginningen. Immers het natuurlijke landschap 
vormde de basis van de ontginningen. Wat betreft de Bont is 
het enorm belangrijk om geomorfologie, veensoort en afwate-
ring mee te nemen historisch geografisch onderzoek aangaan-
de veenontginningen. Naast dit natuurlijk landschap introdu-
ceert hij in zijn publicatie het begrip ‘’ topografisch archief’’.18 

Door een gebrek aan archeologische bronnen in de 
veenontginningen is het lastig om een reconstructie te maken 
van de veenontginningen. Het topografisch archief vind men 
in de kaart van midden 19e eeuw. Daarbij is het belangrijk om 
te kijken naar de kavelstructuur. Door te kijken naar deze ver-
kavelingsstructuur kunnen hoogveenkoepels worden herkend. 

17 Vervloet & Van den Bergh, 2007
18 De Bont, 2008
19 Veldhuizen, 1982
20 Hagoort, 2006 

Toponymie
In het boek Hoevelaken 1132-1982 geeft Veldhuizen een overzicht 
van boerderij- en veldnamen in dat dorpsgebied, waaronder ook 
veel die betrekking hebben op het landschap.19 Naamselemen-
ten  als horst (hoger gelegen zandkop) en veen komen veelvuldig 
voor op deze kaart. Hagoort beschrijft de  toponiemen in de Gel-
derse zeekleipolder Arkemheen en hun relatie met het landschap 
en de ontginningsgeschiedenis. Een voorbeeld is zijn beschrijving 
van de veldnaam holk, dat volgens Hagoort een samenvoeging 
is van de naamselementen hol en wijk. De betekenis hiervan is 
laaggelegen streek of wijk.20 Door deze methode toe te passen 
probeert hij een link te leggen tussen de toponymie en het ont-
ginningslandschap. Naast het onderdeel ontginningsnamen heeft 
Hagoort een aantal kaarten gemaakt waarop veldnamen zijn weer-
gegeven. Deze veldnamen zijn voornamelijk verkregen door ge-
sprekken die hij heeft gevoerd met lokale bewoners.  Helaas ligt 
de uitgebreide inventarisatie van toponiemen maar voor een klein 
deel in ons studiegebied. Alleen  Achterhoek en een aantal delen 
van Holk en Nautena zijn meegenomen in zijn onderzoek. Laat-
ste bron voor toponiemen wordt gevormd door kaartmateriaal. 
De kadastrale kaarten uit 1832 geven zowel op de minuutplans, 
als in de oorspronkelijk aanwijzende tafels een groot aantal top-
oniemen weer.21 In mindere mate vinden we toponiemen op de 
Topografische Militaire kaart uit 1850 en het Bonneblad uit 1870.22

Lokale geschiedenis
Op lokale schaal is een aantal publicaties verschenen die ons inzicht 
verschaffen in de ontwikkeling van het agrarisch cultuurlandschap.

21 Kadastrale Atlas Hoevelaken (2009), Nijkerk (1989) en Barneveld, Garderen en  
 Voorthuizen (2014)
22 TMK 1850 (blad 32/1 en 32/2), Bonneblad 1870 (blad 408,409 en 429), Bonne 
 blad 1872 (blad 428)
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Startpunt is het werk van de oud burgemeester van Barneveld 
Nairac. In zijn werken die door Paasman en Van Doorn (1974) her-
schreven zijn, beschrijft hij al wandelend het landschap van de ge-
meente Barneveld aan het einde van de 19e eeuw. Hij noemt in zijn 
publicatie voor het eerste de akte die opgesteld is door de Utrecht-
se Bisschop Andreas uit het jaar 1132. Verder bespreekt hij een deel 
van het natuurlijke landschap. Een deel van de tekst luidt als volgt:

‘‘Achter ’t Huis Terschuijr ligt de buurschap Zwartebroek, eene 
eigenaardige benaming voor deze veenstreek; 25 jaren geleden 
werd daar uitstekenden turf gebaggerd, wier hoedanigheid even-
wel vermindert door dien het thans aangebroken veen te jong 
is. De Utrechtse bisschop Andreas verleende in 1132 vergunning 
tot ontginning, evenals in 1334 Hertog Reynold II, die onder Bar-
neveld ter ontginning uitgaf. Het Klooster te Elten had hier uit-
gestrekte eigendommen, waaraan oude benamingen nog herri-
neren; de vrouwenweg, die door Zwartebroek loopt, voert naar 
de vrouwen-goederen, de vrouwenhoeve, en ’t vrouwen-veen. In 
het huis Kemna, niet ver van daar gelegen, woonde de beambte 
belast met het inbeuren der inkomsten voor de abdis van De lan-
derijen geven uitmuntend gras; ’t is echter noodig, dat handen 
aan het werk worden geslagen, om den waterstand te verbeteren. 
Zwartebroek ligt op 4 meter + A.P., dat is 8 Meter lager dan ’t 
aangrenzende Voorthuizen en ruim 30 Meter lager dan Garderen; 
de ondiepe en sedert eeuwen verzande beken kunnen het wa-
ter niet meer slijten, dat van de bovenliggende ontgonnen gron-
den wordt aangevoerd, de buurt lijdt inderdaad waterschade.’’ 23 

23  Paasman & Van Doorn, 1974
24  De Zeeuw, 1963
25  Veldhuizen, 1982

Naast het werk van Nairac zijn er een aantal boeken verschenen die 
betrekking hebben op de geschiedenis van dorpen die binnen het 
studiegebied liggen. In 1963 verscheen het boek: Nijkerk, door de 
eeuwen heen. Een kort verhaal over de geschiedenis van Nijkerk 
op de Veluwe. De auteur De Zeeuw beschrijft onder meer het ont-
staan van de stad Nijkerk. Interessant is de veenbrand die de eer-
ste kerk van Nijkerk in Wullenhoven verwoeste. Hierna kwamen de 
boeren in de buurschappen Slichtenhorst, Holk, Achterhoek, Ark en 
Wullenhoven bijeen om een nieuwe kerk te bouwen. Daarbij is een 
lijst gemaakt met boerderijen die hieraan bij hebben gedragen.24

De al eerder genoemde Veldhuizen beschrijft in Hoevelaken 1132-
1982 de geschiedenis van het dorp Hoevelaken. In 1132 gaf de 
Utrechtse bisschop Andreas een land ter ontginning uit genaamd: 
Hovelaken. De ontginning werd uitgegeven aan vier mannen. Het 
gaat daarbij om Remvard, Otward, Hemelric en Heribert. Zij kre-
gen de grond in erfelijk bezit. Dat betekent dat ze het konden 
nalaten aan anderen of dat ze het land konden verkopen aan an-
deren. De vier mannen moesten als tegenprestatie voor het uit-
geven van de grond jaarlijks een tijns betalen. Volgens de akte 
werd het grondgebied begrensd door een rivier in het zuiden. 
Volgens Veldhuizen zou dit de Hoevelakense beek zijn geweest 
die ten tijde van de akte nog de Laak heette.25 In het noorden 
werd de grens gevormd door het midden van het veen. De ont-
ginning van Hoevelaken is zeer waarschijnlijk begonnen in het 
zuidelijke deel van het dorp. De dekzandrug die van oost naar 
west loopt zou hierbij wel eens de ontginningsbasis kunnen zijn.
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Op het moment dat men de huidige dorpstraat in Hoevelaken 
had bereikt werd deze lijn aangehouden als achtergrens voor de 
ontginning (afb.3, punt 1) Een nieuwe fase van ontginning startte 
ten noorden van de huidige Dorpsstraat (punt 2). Deze strekt tot 
aan de Veenwal, een natuurlijke waterscheiding in het landschap 
die er tevens voor zorgde dat het zure water uit het Hoevelaker-
veen geen invloed had op het nieuwe cultuurlandschap. Er is be-
wijs dat 160 jaar na de uitgave van het veengebied, bewoning 
aanwezig is geweest langs de Dorpsstraat. Het gebied ten Noor-
den van de Veenwal is tot voor kort woeste grond gebleven (punt 
3). Pas in de 19e en 20e eeuw is dit gebied ter ontginning ge-
bracht. Een tweede concentratie bebouwing was het gevolg van 
de ontginningen van het gebied ten Noorden van de Veenwal. 

Het laatste dorpsboek betreft het boek over het dorp Zwartebroek 
en Terschuur. Van den Born et al. schreven het boek genaamd Zwarte 
broek en Terschuur, tussen stuwwal en heuvelrug in het jaar 2004. Het 
boek bevat een groot arsenaal aan thema’s over beide dorpen. Te-
rugkerend thema in het boek zijn de verveningen in het Zwartebroek. 
Verder wordt er net als in de andere dorpsboeken, veel aandacht 
besteed aan de boerderijen die aanwezig zijn in het gebied. 26

26  Van den Born et al., 2004

1

2

3

Afbeelding 3  De ontginning begon volgens Veldhuizen op een dekzandrug ten 

zuiden van het huidige dorp Hoevelaken, aan de Hoevelakense Beek. De eer-

ste ontginning werd aangelegd tot de huidige dorpstraat (1), vervolgens tot de 

Veenwal (2), en tot slot tot aan de Laak (3). (Bron: Veldhuizen, 1981 p. 140)
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1.4 Probleemstelling

Van het noordelijke deel van de Gelderse Vallei bestaat nog geen 
interdisciplinaire studie naar het natuurlijke landschap zoals dat 
er voor de middeleeuwse ontginningen aanwezig geweest zou 
zijn, dit terwijl het natuurlandschap de basis is van de cultuurland-
schappen in dat gebied. We gaan in dit onderzoek op zoek naar 
bronnen die ons kunnen helpen bij het reconstrueren van het na-
tuurlijke veendek. Mochten er aanwijzingen voor een voormalig 
veendek gevonden worden dan, zullen deze gecombineerd wor-
den om tot een eenduidig beeld te komen. Kansen liggen er op 
het gebied van interdisciplinair onderzoek. Voor de ontginning 
Zwartebroek geldt hetzelfde. Over deze veenontginning is slechts 
een enkel werk verschenen: Zwartebroek en Terschuur , tussen 
stuwwal en heuvelrug door van den Born et al. (2004). Het werk 
gaat in op de geschiedenis van de dorpen en behandelt een aantal 
landschappelijke thema’s. Echter een interdisciplinair onderzoek 
naar de eerste ontginningen en wijze van ontginning ontbreekt. 

1.5 Afbakening van het studiegebied

Een duidelijke afbakening is belangrijk om overzicht te bewa-
ren. De afbakening van dit onderzoek kan verdeeld worden in 
een drietal onderdelen. De afbakening van het studiegebied, 
de chronologische afbakening en de thematische afbakening.

Ruimtelijke afbakening: Het onderzoek zal betrekking hebben op 
een tweetal studiegebieden. Deelgebied A heeft betrekking op 
de gehele Noordelijke Gelderse Vallei. Het betreft een gebied dat 
binnen de gemeenten Nijkerk en Barneveld valt (afb.4) Een deel van 
het studiegebied zal in deel B nader onderzocht worden. Het gaat 
daarbij om  de ontginning Zwartebroek (afb.4) Het studiegebied 
van de ontginning Zwartebroek zal voortborduren op resultaten die 
het studiegebied van de Noordelijke Gelderse Vallei opleverde.

Thematische afbakening: Twee onderwerpen worden behandeld 
in dit onderzoek. Het eerste onderwerp heeft betrekking op Deel-
gebied A en wordt het natuurlijke landschap van de Noordelijke 
Gelderse Vallei genoemd. Het tweede onderwerp heeft betrek-
king op Deelgebied B: Hierin zal de datering van de ontgin-
ning en de ontginningswijze van het Zwartebroek centraal staan. 

Chronologische afbakening: Deel A zal de periode voor de 
eerste ontginningen beslaan, het natuurlijke landschap zal 
centraal staan. Grofweg kan gezegd worden dat dit de pe-
riode Saalien – 1000 na Chr. is. Deel B beslaat een brede-
re tijdszone. Omdat Deel B voortborduurt op het natuurland-
schap uit Deel A, zal de tijdsperiode Saalien tot heden zijn. 
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Afbeelding 4. Beide studiegebie-
den in beeld. Studiegebied A be-
slaat de veenontginningen in de 
Noordelijke Gelderse Vallei. In dit 
gebied liggen de dorpen Hoeve-
laken, Nijkerkerveen en Zwarte 
Broek. Van dit gebied wordt het 
natuurlijke landschap gerecon-
strueerd. Studiegebied B bevat 
de veenontginning Zwartebroek. 
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Afbeelding 5. Onderzoeksvragen. 

Hoofdvraag Deel A: Hoe zag het natuurlijke landschap er uit ten tijde van 
de eerste ontginningen?

A.1 Hoe is de Pleistocene basis van de Noordelijke Gelderse Vallei ont-
staan?

A.2 Welke bronnen zijn er beschikbaar over de natuurlijke veengebieden 
in de Noordelijke Gelderse Vallei? 

A.3 Welke aanwijzingen geven deze bronnen voor de reconstructie van 
het natuurlijke veendek?

Hoofdvraag Deel B: Hoe en wanneer is het Zwartebroek ontgonnen?

B.1 Welke bronnen zijn er beschikbaar over de ontginning Zwartebroek?

B.2 Welke aanwijzingen geven deze bronnen over de ontginning van het 
Zwartebroek?

A

B

1.7 Bronnen en methoden

De manier waarop de hoofdvragen in dit onderzoek beantwoord 
zullen worden, beschrijven we in deze paragraaf. Beide hoofdstuk-
ken hanteren nagenoeg gelijke methoden, om tot de antwoorden 
op de onderzoeksvragen te komen. Deze methoden worden be-
schreven per deelonderwerp. Van de gebruikte bronnen in dit on-
derzoek is per onderzoeksvraag een overzicht gemaakt (tabel 1).

Doordat het veendek in grote delen van Studiegebied A is ver-
dwenen, is het noodzakelijk om interdisciplinair te werk te gaan. 
De basis van het onderzoek dat uitgevoerd wordt in deel  A wordt 
gevormd door bronnen binnen de geologie, bodemkunde, top-
onymie, hydrologie, topografisch archief en lokale literatuur.  We 
hanteren daarbij exact de hiervoor genoemde volgorde. De bron-
nen binnen deze  disciplines die ons aanwijzingen geven over 
vroegere veengroei worden kritisch bekeken. Elke discipline zal 
afgesloten worden met een paragraaf met daarin de belangrijk-
ste conclusies wat betreft vroegere veengroei. Om een beeld te 
krijgen van waar we veengroei tegenkwamen in het natuurlijke 
landschap, worden de uitkomsten van de verschillende bronnen 
gecombineerd in een verzamelkaart voor vroegere veengroei. 

Omdat niet alle bronnen zich ruimtelijk laten vertalen of hier niet 
accuraat genoeg voor zijn, is het niet mogelijk alle bronnen te ver-
talen in een kaartlaag van de verzamelkaart. De verzamelkaart zal in 
het programma ArcGIS gemaakt worden. Per discipline wordt een 
kaartlaag gemaakt die, wanneer ze eenmaal op elkaar liggen, de 
verzamelkaart moeten vormen. Door het stelselmatig vergelijken 
van verschillende bronnen uit verschillende disciplines ontstaat een 
onderzoek dat zich onderscheidt door de brede basis aan bronnen. 

1.6 Onderzoeksvragen

Naar aanleiding van de probleemstelling en de afbakening van het 
onderzoek is een aantal onderzoeksvragen opgesteld (afb.5) Deze 
bestaat uit een tweetal hoofdvragen. Beide zijn opgedeeld in deel-
vragen die assisteren in de beantwoording van de hoofdvraag:
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Dit soort onderzoek wordt ook wel aangeduid als interdiscipli-
nair onderzoek. De opleiding Landschapsgeschiedenis hecht 
veel waarde aan het uitvoeren van interdisciplinair, omdat door 
de veelvoud aan verschillende disciplines vaak nieuwe inzichten 
over landschappelijke vraagstukken verkregen kunnen worden. 
 
De gekozen methode voor deel B  verschilt niet veel van de me-
thode die gekozen is voor deel A. De basis van het onderzoek 
dat uitgevoerd wordt in deel  A zal gevormd worden door bron-
nen binnen de toponymie, historische- geografie , historische-kar-
tografie en de al bestaande literaire werken die verschenen zijn 
over het studiegebied. Groot verschil met deel A is het belang 
van archiefonderzoek. Met behulp van archiefonderzoek zullen 
we proberen te achterhalen wat de eerste vermeldingen van het 
Zwartebroek waren en op welke wijze dit gebied ontgonnen is. 

Op dezelfde wijze als in deel A, zal elke discipline die beschreven 
wordt afgesloten worden met een korte conclusie. In deze conclu-
sie staan de aanwijzingen over de ontginning kort samengevat. 
Anders dan bij deel B zullen we geen reconstructiekaart maken, 
maar zal een geschreven synthese volstaan. 
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Onderzoeksvragen Bronnen Methode

A.1 Hoe is de Pleistocene basis van de Noordelijke Gelderse Vallei ontstaan? - Geomorfologische kaart van Nederland
- Bodemkaart van Nederland
- Literatuur

- Literatuuronderzoek
- Kaartanalyse (ArcGIS)

A.2 Welke bronnen zijn er beschikbaar over de natuurlijke veengebieden in de Noor-
delijke Gelderse Vallei? 

- Bodemkaart 1:50.000
- Bodemkaart 1:10.000
- Bodemkaart Zwartebroek
- Boorpunten Alterra
- Boorpunten DINO-loket
- Toponiemen Hagoort (2006)
- Toponiemen Kadastrale kaart 1832
- Toponiemen TMK 1850
- Toponiemen TMK 1870
- Toponiemen Bonneblad 1930
- Het goed Erental (1640)
- Kaart van Christiaan sGrooten (1570)
- Kaart van Nicolaes van Geelkercken (1610-1620)
- Kaart van Gerrit Passavant (1697)
- Kaart van de Man (1802-1812)
- Kadastrale Atlas gemeente Barneveld (2014), Hoevelaken (2009) en Nijkerk (1989)
- Akte turfwinning (1381)
- Literatuur

- Literatuurstudie
- Kaartanalyse (ArcGIS)
- Archiefonderzoek

A.3 Welke aanwijzingen geven deze bronnen voor de reconstructie van het natuur-
lijke veendek?

- Selectie van de bij vraag A.2 benoemde bronnen. Bronnen die aanwijzingen 
geven over het voormalige veendek worden gebruikt om deze vraag te beant-
woorden.

Kaartanalyse (ArcGIS)

B.1 Welke bronnen zijn er beschikbaar over de ontginning Zwartebroek? - Toponiemen 1697
- Toponiemen 1832
- Akte van de Bisschop van Utrecht 1132 
- Het tynsboek van Elten eind 14e eeuw
- Leenakte Hoevelaken 1379
- Tynsrollen uit de periode 1530-1550
- De Kopersteeg 1560
- De landerijen van het huis Terschuur 1560
- Protocollen van bezwaar van de buurschap Zwartebroek 1762-1803
- Verpondingskohier van het ambt Barnevelt 1653
- Kaart van Christian sGrooten 1570
- Kaart van Nicolaes van Geelkercken 1610-1620
- Kaart van Gerrit Passavant 1697
- Literatuur

- Literatuuronderzoek
- Kaartanalyse (ArcGIS)
- Archiefonderzoek

B.2 Welke aanwijzingen geven deze bronnen over de ontginning van het Zwartebroek? - Selectie van de bij vraag B.1 benoemde bronnen. Bronnen die aanwijzingen 
geven over de ontginning van het Zwartebroek worden gebruikt om deze vraag 
te beantwoorden.

Tabel 1. Onderzoeksvragen en de beschikbare bronnen die antwoord moe-
ten geven op deze vragen.
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2. Het natuurlijke veenlandschap van
     de Noordelijke Gelderse Vallei
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2.1 Inleiding

Het noorden van de Gelderse Vallei kent een hoge dichtheid aan 
cultuurlandschappelijke relicten, waardoor de menselijke invloed 
op veel plaatsen nog goed af te lezen is. Omdat het natuurlijke land-
schap de basis voor het cultuurlandschap vormt, gaan we in dit on-
derzoek op zoek naar de morfologie van het natuurlijke landschap. 

De relicten in het landschap wijzen ons op natte omstandighe-
den waardoor men genoodzaakt was de kavels te beperken tot 
een geringe breedte. Hoewel de kavelstructuur goed geconser-
veerd is, geldt dit niet voor het  oorspronkelijke veendek. Door 
eeuwenlange ontwatering, kwam het veen buiten de invloed van 
het water dat het veen in stand hield en oxideerde een groot 
deel van het veendek in de Noordelijke Gelderse Vallei. Eerste 
knelpunt bij het reconstrueren van dit veenpakket vinden we 
dus in het feit dat vrijwel het gehele veenpakket verdwenen is. 
Toch probeer ik in dit hoofdstuk een reconstructie te maken van 
het natuurlijke veendek ten tijde van de eerste ontginningen.

Centrale vraag in dit hoofdstuk zal zijn: “Hoe zag het natuurlijke 
veendek er in de Noordelijke Gelderse Vallei uit ten tijde van de 
eerste ontginningen?” Het veendek probeer ik met de beschikbare 
bronnen zo nauwkeurig mogelijk te reconstrueren. Dit hoofdstuk 
zal beginnen met een beschrijving van de Pleistocene basis. Vervol-
gens zal het Holocene veendek gereconstrueerd worden. Dit ge-
beurt aan de hand van bodemkundige, geologische, hydrologische, 
topografische en toponymische bronnen. Al deze bronnen samen 
zullen een beeld geven van het natuurlijke veendek, die vervol-
gens met het programma ArcGIS in kaart zullen worden gebracht. 

Afbeelding 6. Geologische tijdschaal gecombineerd met de archeologische tijd-
schaal. (Bron: Keunen et al., 2013 p. 252)
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Afbeelding 7. Fases in de landijsbedekking gedrurende het Saaliën. Fase 2 kenmerkt 
zich door het enorme stroomgebied van de Maas en de Rijn, dat in die periode nog rich-
ting het noorden afwaterde. In Fase 3 bereikt het landijs Midden-Nederland en worden 
de stuwwallen (Utrechtse Heuvelrug en de Veluwe) gevormd. Als het landijs gesmolten 
is dan blijven er diepe glaciale bekkens achter, fase 6. (Bron: Pierik, 2013 pp. 114 - 120) 

2.2 De Pleistocene basis

De belangrijkste geologische periodes in de vorming van het na-
tuurlandschap van de Gelderse Vallei vinden we voornamelijk van-
af de 370.000 jaar voorafgaand aan het heden.27 De een na laatste 
ijstijd: het zogenaamde ‘Saalien’ duurde van ongeveer 370.000  tot 
130.000  jaar geleden. Een tijdvak dat ook enige invloed heeft uit-
geoefend op het natuurlandschap van de Gelderse Vallei is het in-
terglaciaal tussen het Saalien en het Weichselien. Dit tijdvak wordt 
aangeduid met het Eemien, en duurde van 130.000 tot 115.000 jaar 
geleden. De laatste ijstijd, het Weichselien duurde van ongeveer 
115.000 tot 11.700 jaar geleden. Het Holoceen startte ongeveer 
11.700 jaar geleden en is het geologische tijdvak waar we nu in leven  

In de op een na laatste ijstijd werd de basis van het natuurland-
schap gelegd. Tijdens het Saalien werd ruim de helft van het 
huidige Nederland bedekt met een dikke laag landijs, waardoor 
enorme hoeveelheden grond omhoog werden gestuwd. De op-
gestuwde gronden worden in de geologie ook stuwwallen ge-
noemd. Naast de stuwwallen ontstond er in het Saalien een gla-
ciaal bekken. Deze onder het landijs gevormde laagte was op 
sommige plekken wel meer dan 100 meter diep. De enorme 
massa van het landijs was de drijvende kracht achter het uitslij-
pen van de laagte. Het Saalien kenmerkt zich door afwisseling 
van warme en koude perioden. Belangrijk voor de vorming van 
het natuurlandschap is de laatste koude periode. In deze periode 
van ongeveer 70.000 jaar, van 200.000 tot 130.000 jaar geleden 
vond de maximale landijs uitbreiding plaats.28 Voor de bedek-
king van het land met landijs, kenmerkte het gebied zich door 
een uitgestrekte stroomvlakte van de rivier de Rijn en de Maas.29

27 De Mulder et al., 2003 p. 197
28 De Mulder et al., 2003 p. 200
29 Pierik, 2013 p. 113
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Afbeelding 8. In de cirkel is een doorsnede van de Gelderse Vallei te zien. Wat direct 
opvalt aan de afbeelding is de opvulling van de vallei met sedimenten. De rode laag is 
een glaciale afzetting uit het Saaliën. De gele is een mariene afzetting uit het Eemiën. 
De bruine laag is een afzetting uit het Weichseliën. (Bron: De Mulder et al., 2003 p. 348)

Afbeelding 9. Deze doornede vertegenwoordigd de lijn Veenendaal - Ede. Op de door-
snede is het zelfde patroon te zien als op afb. 8.  (Bron: Verbraeck, 1984 profielenblad 4 )

Dit was naar alle waarschijnlijkheid ook de reden waarom het lan-
dijs deze richting koos. Het stroomdal was door zijn lage ligging 
een ideale plek  voor het  voortbewegen van het landijs. Het lan-
dijs koos de weg van de minste weerstand.30  Door Pierik et al. 
(2013) is onderzoek gedaan naar de verschillende fases van lan-
dijs bedekking van Nederland gedurende het Saalien. Het Saalien 
is in dit onderzoek ingedeeld in zes verschillende fases. Tijdens 
fase 1 en 2 bereikte het landijs Midden-Nederland niet en bleef 
het stroomgebied van de Maas door het studiegebied nog intact. 
Pas in fase 3 (afb. 7) bereikte het landijs het studiegebied. De 
Utrechtse Heuvelrug en de stuwwal van de Veluwe ontstonden in 
deze fase. Door de opgestuwde grond moest de Maas zijn stroom-
gebied verleggen richting het westen. De eindmorene zoals men 
die in de geologie noemt, gold daarbij als barrière voor de Maas.  

Na de fases met landijs bedekking begon het proces dat in het 
Engels ook wel wordt uitgedrukt als ‘deglaciation’ (afb. 7, fase 6). 
Door het afsmelten van de ijskap werd het glaciale bekken dat was 
ontstaan onder het landijs, opgevuld met smeltwaterafzettingen. 
Het glaciaal bekken zou in het Eemien, Weichselien en Holoceen 
nog verder opgevuld worden, waardoor het grootste gedeelte van 
het grillige reliëf dat ontstaan was tijdens het Saalien zou verdwij-
nen. Op enkele plekken in de Gelderse Vallei kan men keileem 
in de bodem vinden, onder meer aan de randen van de stuwwal-
len. Gaan we verder de vallei in dan is dit pakket vaak overdekt 
door de Eem Formatie en de Formatie van Boxtel en bevind het 
zich tientallen meters onder de grond.31 Andere afzettingen uit het 
Saalien zijn de lacustroglaciale en de fluvioglaciale afzettingen. 

30 Pierik, 2013 p. 116
31 Haartsen, 2009 p. 12
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De lacustroglaciale afzettingen bestaan voornamelijk uit klei en kun-
nen gezien worden als de basis van de opvulling van de Vallei. De 
laatste afzetting uit het Saalien wordt de fluvioglaciale afzetting ge-
noemd. Deze afzetting is ontstaan door het afsmelten van het landijs 
en wordt op veel plekken in de vallei bedekt door de Eem Formatie.

Het einde van het Saalien ongeveer 130.000 jaar geleden, betekende 
het begin van een warmere en nattere periode die het Eemien wordt 
genoemd. Kenmerkend voor deze warme periode tussen het Saalien 
en Weichselien was de hoge zeespiegel als gevolg van de hoge tem-
peraturen en het daarmee gepaard gaande smelten van de ijskappen. 
De zeespiegel zou in deze periode zelfs nog tot 7 m hoger reiken dan 
de huidige zeespiegel.32   De temperatuur zou in deze periode 2 gra-
den warmer zijn geweest dan het huidige jaarlijkse gemiddelde. De 
vallei die ontstaan was in het Saalien, werd door de zeespiegelstijging 
in deze periode overstroomd door water afkomstig uit de huidige 
Noordzee (afb. 10).33 Het water reikte volgens Bosch et al. (2000)  tot 
in de buurt van de huidige stad Wageningen.34 Door het overstromen 
werd in de Gelderse Vallei een sedimentpakket (Eem formatie) afgezet 
dat een maximale dikte van ongeveer 70 meter had. De gemiddelde 
dikte was ongeveer 20 meter.35 De formatie die bij deze sedimen-
ten hoort is de Eem Formatie. Deze mariene afzetting kenmerkt zich 
door schelphoudende, soms schelprijke grove zanden. Op sommige 
plekken komen kleilagen voor die overdekt worden door veenlagen.

Na het warme Eemien brak de laatste ijstijd, het Weichselien aan. In 
tegenstelling tot het Saalien bereikt het landijs Nederland in deze pe-
riode niet. Het klimaat kenmerkte zich door een ijskoud poolklimaat.

32 Berendsen, 2004 p. 182
33 Berendsen, 2004 p. 183
34 Bosch et al., 2000 p.140
35 Berendsen, 2004 p. 183

Afbeelding 10. Inundatie door de Eemzee. Een groot deel van de Gelderse Vallei 
kreeg tijdens het Eemien te maken met mariene invloeden. (Bron: Dinoloket.nl, 4 
september 2014)
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De laagste zeespiegel zou tijdens deze ijstijd ongeveer 110 meter 
lager liggen dan de huidige zeespiegel.  Het Weichselien wordt 
net als het Saalien gekenmerkt door het afwisselen van warme en 
koude perioden. Deze perioden worden in de geologie ook wel 
interstadialen en stadialen genoemd. Het Pleniglaciaal begon on-
geveer 71.000 jaar geleden en kenmerkte zich door interstadialen 
en stadialen waarvan de gemiddelde jaartemperatuur onder het 
vriespunt lag. Een bijzonder koude periode in het Weichselien was 
het Laat-Pleniglaciaal (28.000- 15.800 jaar geleden). In deze perio-
de heerste er enorme droogte. Het landijs bereikte Nederland toen 
weliswaar niet, maar de nabije ijskap zorgde wel voor enorm kou-
de omstandigheden.36 Door de droge en koude omstandigheden 
in combinatie met de harde poolwind die er heerste, werd er over 
grote delen van Nederland een laag dekzand afgezet. De naam zegt 
het al: dekzand bedekte grote delen van de afzettingen die ont-
staan waren voor aanvang van het Laat- Pleniglaciaal. De naam voor 
dekzanden uit deze vroege periode is ook wel ‘oude dekzanden’. 

Het Laat- Glaciaal was de laatste periode van het Weichselien en is een 
erg belangrijke periode geweest in de vorming van het latere natuur-
landschap van het studiegebied. In de Allerød periode  (13.500-13.000 
jaar geleden) is het typische dekzandreliëf ontstaan dat we  heden 
ten dage terug vinden in de Gelderse Vallei. De poolwinden moeten 
toen net als nu voornamelijk uit het westen zijn gekomen. Dit is goed 
te zien aan de hoefijzervormige (paraboolvormige ) dekzandruggen 
(afb. 11). Ze hebben namelijk allemaal hun opening naar het westen, 
doordat de poolstormen het middendeel van veel zandkoppen heeft 
uitgestoven en iets naar het oosten heeft verplaatst. Dit dekzandreliëf 
wordt tot het jonge dekzand -1 gerekend (zie ook afb. 8 en 9)  

36  Keunen et al., 2013 pp.257-261

Afbeelding 11.  Dekzandreliëf met bijbehorende richting van de dekzandruggen. 
De dekzandruggen hebben een hoefijzer vorm, met de open kant richting het wes-
ten. ( Bron: Berendsen, 2004 p. 191 )



30 Jeroen Grift, 2015 31

Tijdens het Late Dryas interstadiaal is opnieuw een laag dekzand afgezet, 
dat tot het jong dekzand-2 wordt gerekend. Deze dekzanden worden 
in de geomorfologie ook wel gordeldekzanden genoemd. Ze vormen 
namelijk een gordel van zand op de lagere flanken van de stuwwallen.37

Dekzandruggen zijn enorm belangrijk geweest voor de vorming van 
het cultuurlandschap van de Gelderse Vallei, zo zal hierna nog blijken, 
maar waar liggen die dekzandruggen nou precies? Door het combi-
neren van de Geomorfologische kaart, de Bodemkaart en het Actueel 
Hoogte Bestand is een overzicht gemaakt van het dekzandreliëf in het 
studiegebied. Als basis is hier de Geomorfologische kaart genomen. 
De dekzandruggen die hierop aangegeven zijn, werden apart gese-
lecteerd waardoor er een overzicht van ruggen in het studiegebied 
tevoorschijn kwam (afb. 13). Het zo gereconstrueerde dekzandland-
schap is op te delen in verschillende landschapseenheden. De basis van 
het landschap wordt gevormd door een uitgestrekte dekzandvlakte. 
Op tal van plekken steken langgerekte dekzandruggen boven deze 
dekzandvlakte uit, op andere plekken zijn er kleine dekzandlaagtes. De 
dekzandruggen kunnen worden onderverdeeld in lage dekzandruggen 
en hoge dekzandruggen.  De lage ruggen hebben een hoogte van 
0,5 tot  1,5 m, de hoge zijn over het algemeen 1,5 - 5 m hoog.38

Het Pleistocene dekzandreliëf heeft een belangrijke rol gespeeld 
bij zowel de Holocene veenvorming in het studiegebied, als ook 
op de locatiekeuze van de prehistorische jagers en boeren en de 
middeleeuwse ontginners. De middeleeuwse erven tonen een 
sterke samenhang met dit reliëf (afb. 12). Naast de hoger ge-
legen zandgronden vinden we tussen de dekzanden een lager 

37 Berendsen, 2004 p. 110
38 Schorn, 2012, Bijlage 4

gelegen deel dat we aanduiden met de term: “dekzandvlakte’’. 
Veenvorming begint over het algemeen in de meest laaggelegen plek-
ken. De laagtes zonder randwal (3N4) zijn van die plekken, die tegen-
woordig nog steeds moerassig zijn. We kunnen aannemen dat het hier 
gaat om plekken die binnen het natuurlandschap al bedekt waren met 
veen. Het is namelijk niet vanzelfsprekend dat het veen gevormd is na- 
dat de mens ingegrepen heeft in het landschap, waardoor er in het ge- 
hele gebied juist oxidatie opgetreden heeft. Daarom worden de laag-
tes zonder randwal, met moerassige omstandigheden geselecteerd 
en opgenomen in de reconstructie kaart van het natuurlijke veendek.

!

!

!

!

!

!

!

!

!!!

!

!

!
!

!

!

!

!

!
!!

!

! !

!

!

!

!

!

!
!!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! ! !

!

!

!

De Flier

Kerk
Glind

PepersgoedOtto Borrengoed

Lankeren

TerschuurJolenbroekGroot Koddelaar

Klein Westerveld

Groot Westerveld

Kemna

Neude

Zeller

De Ahof

Steenler

Veenhuis

Den Akker

Vredengoed

Middendorp

Valkensgoed

Brammengoed

Oortmansgoed

Klein Erental

Hammekensgoed

Westfelingsgoed

Groot Bloemengoed

Groot Bloemengoed

Opstal

Oteler

Nautena

Steenler

Ten Rijs

Ruimschotel

Klinkenberg

Proevengoed

Groot AppelWestenappel
Groot Erental

Neuderantsgoed

Husselmansgoed

Rolen en Dolen

Claes Cuilengoed

Ter Horst/Meerveld

Afbeelding 12. Samenhang middeleeuwse erven met het pleistocene dekzandreliëf. 
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Afbeelding 13. Geologische indeling van het studiegebied. Dekzandruggen zijn gefilterd uit de geomorfologische kaart van Nederland en vervolgens vergeleken met het Actueel 
Hoogtebestand Nederland en de Bodemkaart van Nederland om eventuele toevoegingen te doen en vergelijkingen te maken. (Ondergrond: TMK 1850)
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2.3 Holocene veengroei

Het huidige geologische tijdvak begon ongeveer 11.700 jaar ge-
leden en wordt ook wel aangeduid met de naam Holoceen. Van 
groot belang voor de ontwikkelingen tijdens die periode was de 
zeespiegelstijging. Net als in het laatste interglaciaal (Eemien) steeg 
de zeespiegel en de temperatuur ten opzicht van de ijstijd daar-
voor. Gedeelten van het huidige Nederland kwamen onder water 
te liggen en verdronken als het ware. Om een zo compleet moge-
lijk beeld te schetsen van het natuurlijke veendek ten tijde van de 
eerste ontginningen is er een selectie gemaakt van bronnen die 
ons informatie verschaffen over dit natuurlijke veen. In deze para-
graaf worden deze bronnen stap voor stap behandeld. We begin-
nen met een inleiding op de algemene kenmerken van veen en 
de verschillende soorten veen die onderscheiden kunnen worden. 

Veensoorten en veenvorming
In de hedendaagse bodemkunde wordt er onderscheid gemaakt 
tussen een drietal soorten veen. Deze drie soorten onderscheiden 
zich door de milieus waarin ze ontstonden. Het onderscheid wordt 
door bodemkundigen gemaakt in eutroof, mesotroof en oligotroof 
veen. Onder eutroof veen verstaan we venen die zijn ontstaan on-
der voedselrijke omstandigheden. Voorbeelden hiervan zijn: bos-
veen, rietveen en zeggerietveen. De overgangsfase van voedsel-
rijk naar voedselarm wordt ook wel mesotroof genoemd. Deze 
tussenfase bestaat voornamelijk uit rietzeggeveen en broekveen.39 

De voedselarme fase tot slot kenmerkt zich door de vorming van 
veenmos. Voedselarme venen worden ook wel oligotrofe venen ge-
noemd.40 Alhoewel deze venen naast elkaar kunnen bestaan vinden 
we vaker een sequentie van deze venen in de verticale opbouw van 
venen. Door Zagwijn is in zijn publicatie Nederland in het holoceen 
een kenmerkende opbouw van veen weergegeven. De vorming 
van het veen begint altijd in een laag gelegen deel. Als de bodem

39 De Bont, 2008 p. 93
40 Berendsen, 2004 pp. 225-226
41 Zagwijn, 1991 p. 16
42 Zagwijn, 1991 p. 16

is opgehoogd met plantenresten tot op een diepte van maximaal 
twee meter is het mogelijk dat er riet (Phragmites) gaat groeien. Als 
het water in diepte afneemt, neemt de rietgroei toe. Dit veen wordt 
ook wel aangeduid met de term rietveen.41 Als het verlandings-
proces verder gaat dan is het mogelijk dat bij een waterdiepte van 
ongeveer 50 cm een plantengemeenschap ontstaat die wordt ge-
kenmerkt door zegge (Carex).42 Dit veen wordt aangeduid met de 
term zeggeveen. Bij een verdere vervolging van het verlandingspro-
ces is het mogelijk dat het veen aan het oppervlak komt te liggen. 
Doordat regenwater nu een rol kan gaan spelen is het milieu meer 
geschikt voor mesotroof veen. Ook in dit mesotrofe milieu spelen 
zeggesoorten een belangrijke rol. Opvolging van de mesotrofe fase 
met zeggeveen is de fase waarin zich bomen gaan ontwikkelen.

Afbeelding 14. Veen ingedeeld naar voedselrijkdom, met de bijbehorende vegeta-
tie (Bron: De Bont, 2009 p.91 )
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Bij een wat meer voedselarm milieu ontstaat een vegetatie die zich 
kenmerkt door berken (Betula), bij een meer voedselrijk milieu ont-
staat een vegetatie gekenmerkt door elzen (Alnus). Dit veen wordt 
ook wel aangeduid als broekveen. Het proces kan hier stoppen, maar 
kan zich ook doorzetten tot de vorming van hoogveen. De morfolo-
gie van het hoogveen wordt door Ettema (2005) als volgt beschreven: 
”Sphagnum is onafhankelijk van het grondwater en kan daardoor tot 
ver boven de grondwaterstand uitgroeien. In het centrum ontwikkelt 
het veen zich veelal beter dan aan de randen, zodat er grote bulten, 
veenkussens, ontstaan met een straalsgewijs afwateringspatroon. 
Die hoogveenkussens kunnen een oppervlakte van zo’n 100 km2 
beslaan en een hoogte van drie tot vier meter boven N.A.P. berei-
ken. Het proces van veenvorming leidde niet tot een uniform moe-
ras. Er ontstond een landschap gekenmerkt door veenstroompjes, 
meren, rietvelden, laagveen, hoogveenbulten en broekbossen.”43

In de komende paragrafen gaan we deze morfologie en verschillende 
soorten veen proberen te onderscheiden voor   de Noordelijke Gelderse 
Vallei. We beginnen daarbij met de paleogeografische kaart. Vervolgens 
komen de bodemkundige, toponymische, historisch-geografische, his-
tosich-kartografische, hydrologische en historische bronnen aan bod.

43 Ettema, 2005, pp. 242-243

Afbeelding 15. Verschillende fases in het proces van veengroei. (Bron: veenwide-
gebieden-oras.nl 27 oktober 2014)
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Rede hiervoor is volgens Vos et al., de beperkte data die beschik-
baar is voor het reconstrueren van de verticale veenopbouw.46 
Omdat er voor de Gelderse Vallei geen regionale reconstructie 
is gemaakt, hebben Vos et al. de maximale veenverspreiding ge-
baseerd op de vorm van de percelen. Typisch kenmerken voor 
veenlandschappen zijn in dit onderzoek al vaker naar voren ge-
komen. De smalle stroken met een geringe breedte zijn ken-
merkend voor vroegere veenontginningen en daardoor auto-
matisch bewijs voor een landschap dat van nature een veendek 
heeft gehad. Toch moeten we hier voorzichtig mee zijn omdat er 
in Nederland ook heel veel gebieden met een van nature natte 
zandgrond (dus zonder veengrond) zijn die altijd een strokenver-
kaveling hebben gehad. Vos et al. hebben ook toponiemen mee-
genomen bij het begrenzen van de maximale veenverspreiding. 

Als laatste bron gebruiken ze het Actueel Hoogtebestand Neder-
land. Hoewel al eerder aangegeven is dat de paleogegrafische 
kaart is gemaakt op zeer grote schaal, kan hij ons wel een algemeen 
beeld geven van de horizontale veenverspreiding gedurende het 
holoceen (afb. 16). We dienen hier echter heel kritisch om te gaan, 
omdat Vos et al. zich niet alleen door harde boorgegevens heb-
ben gebaseerd, maar vooral ook door indirecte historisch-geogra-
fische aanwijzingen voor de vroegere veenbedekking.  Dat schept 
het gevaar van cirkelredeneringen. We nemen dus niet zomaar aan 
dat Vos et al. de goede verspreiding van het veendek hebben 
gereconstrueerd, maar proberen dit te toetsen en aan te scher-
pen door middel van een combinatie van verschillende bronnen.

46  Vos et al., 2011 p.4 

Paleogeografische kaart van Nederland
De eerste publicatie die we gebruiken om het natuurlijke veen-
landschap te reconstrueren is de paleogeografische kaart. In de 
afgelopen decennia zijn er veel pogingen gedaan om het Mid-
deleeuwse veengebied in kaart te brengen, zo publiceerde Re-
nes en Schuyf  in het jaar 1984 een reconstructiekaart van het 
natuurlijke landschap met de daarbij behorende bewoning. Fo-
cus lag in dit onderzoek op de dichtheid van de bewoning. Uit 
de bewoonbaarheid van het landschap kan men de natuurlijke 
gesteldheid af lezen.44 In 1986 kwam Zagwijn met het werk Ne-
derland in het Holoceen. Hierin geeft hij in chronologische volg-
orde via woord en via beeld uiting aan de veranderingen in het 
landschap vanaf het begin van het Holoceen tot aan heden.45

Meest recente publicatie is die van Vos et al.  (2011). In het boek Atlas 
van Nederland in het Holoceen, geven de auteurs net als Zagwijn 
in tien kaarten weer hoe het natuurlandschap van Nederland is ver-
anderd tijdens het Holoceen. Deze publicatie is echter aangevuld 
met onderzoek dat na het werk van Zagwijn verscheen. Omdat het 
werk van Vos et al. het meest recent is en een brede verscheiden-
heid aan disciplines bevat nemen we deze kaarten als uitgangspunt. 

Een belangrijke vraag bij het analyseren van de paleogeografi-
sche kaart is uiteraard waar de kaart precies op is gebaseerd. In 
de toelichting hebben de makers van de kaart dit op een rijtje 
gezet. Op de kaarten is alleen globaal aangegeven waar zich het 
veen heeft bevonden. Het gaat hierbij dus om een horizonta-
le veenverspreiding. Op de vraag hoe het veen zich in vertica-
le richting heeft ontwikkeld is in deze publicatie niet ingegaan. 

44 Renes & Schuyf, 1984
45 Zagwijn, 1986
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Kadaster, BRT, RUG Geodienst

Afbeelding 16. Paleogeografische kaart van Nederland rond 800 na Chr. Vrijwel het gehele studiegebied wordt volgens deze kaart bedekt door een laag veen. (Bron: GIS bestanden 
Paleogeografische kaart van Nederland, Archeologievannederland.nl 28 oktober 2014)
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2.4 Veenreconstructie met behulp van bodemkundige 
aanwijzingen

Bodemkaart van Nederland 1:50.000
Een tweede aanwijzing voor het natuurlijke veendek wordt ge-
vormd door de Bodemkaart van Nederland (Schaal 1:50.000) 
Een vlugge blik op deze kaart geeft een weinig hoopvol beeld. 
Vrijwel het gehele vroegere veendek in het studiegebied is ver-
dwenen. Slechts in Achterhoek en een deel van Veenhuizen en 
sporadisch in de rest van het studiegebied, vinden we nog een 
laagje veen.  De hier gelegen  bodems behoren tot de zoge-
naamde veengronden, moerige gronden en  tot de associa-
tie van venige beekdalvlaktes.  Om een beeld te krijgen van de 
gekarteerde bodems binnen de bovengenoemde eenheden, 
wordt er in het kort ingegaan op de kenmerken van deze bo-
dems. Deze bodems worden beschreven in de toelichtingen die 
voor elk kaartblad van de Bodemkaart van Nederland is gemaakt. 

Meerveengronden (zVz) bestaan uit bodems met een veenlaag die 
een dikte heeft van 50 tot 100 cm. Het veen bestaat voor een 
groot deel uit zeggeveen en bevat houtresten.47 Binnen 120 cm 
onder het maaiveld vinden we een zandbodem zonder humuspod-
zol. De Madeveengronden vinden we voornamelijk in het gebied 
wat men tegenwoordig aanduid als Palestina (waarschijnlijk door 
de afgelegen ligging). Het bestrijkt een zeer klein deel van het stu-
diegebied. In Achterhoek komt een aantal veengronden voor die 
vallen onder de Vlierveengronden. De Vlierveengronden zijn tot 
minder dan een diepte van 15 cm volledig veraard. Door de relatief 
hoge grondwaterstand heeft er in de bodems niet veel veraarding 
plaatsgevonden. Binnen de Vlierveengronden zijn twee groepen te 
onderscheiden. De eerste wordt aangeduid met de code Vc. Deze 
bodems bevatten tot dieper dan 120 cm sporen van zeggeveen, 

47 Stiboka, 1966 p. 47
48 Stiboka, 1966 pp. 47-48. 

rietzeggeveen en broekveen.48 De andere groep wordt aangeduid 
met de code Vz. Bij deze bodems vinden we binnen 120 cm een 
zand ondergrond. Op plekken waar het veen het dikst is komen in 
deze veengronden resten van bladmosveen voor. We vinden de 
Vlierveengronden voornamelijk in het noorden van Achterhoek. 
De laatste bodemeenheid die behoort tot de veengronden wordt 
aangeduid met de code kVz. Deze code staat voor de Waardveen-
gronden. Deze bodems kenmerken zich door een kleidek dat is 
ontstaan na overstroming van de Zuiderzee. Bij deze overstromin-
gen is een dunne laag klei afgezet op de al aanwezige veenlaag.49 

Het onderliggende veen bestaat voornamelijk uit zeggeveen. 

Waardveengronden vinden we voornamelijk in het noorden van 
Achterhoek. De hiervoor besproken veengronden bestaan binnen 
0 - 80 cm voor meer dan de helft uit moerig materiaal. De gron-
den waarbij minder dan de helft van de eerste 80 cm laag uit veen 
bestaat noemt men in de bodemkunde ook wel moerige gron-
den.50. Deze gronden lijken de overgang te vormen naar de ge-
bieden waar de Pleistocene ondergrond aan het oppervlak komt. 

Broekeerdgonden (vWz) kenmerken zich door hun zwarte, amor-
fe veendek. Dit veendek is in de meeste gevallen 20 tot 40 cm 
dik. De Broekeerdgronden komen voor in het oosten van Hoe-
velaken, Achterhoek en nabij Holkerveen. Vrijwel direct onder 
het veendek komt een gereduceerde grijze zandlaag te voor-
schijn, hetgeen aangeeft dat deze zandlaag permanent onder 
water staat. Naast de Broekeerdgronden met een  veendek, 
komen er ook Broekeerdgronden voor met een kleidek (kWz)

49 Stiboka, 1966 pp. 46-47
50 Stiboka, 1966 p. 49



Jeroen Grift, 2015 38

¯
Bodemkaart Studiegebied

ABk

ABv

AQ

EZg23

Hn21

Mn52C

Vc

Vz

aVz

bEZ23

cHn21

kVz

kWp

kWz

pZg23

pZn21

pZn23

vWz

zEZ21

zEZ23

zVz

|f TERP

|g MOERAS

|h BEBOUW

0 0,5 10,25

Km

Afbeelding 17. Links: Bodemkaart van het studiegebied. De Bodemkaart geeft tal van aanwijzingen voor Holocene veengroei ( Bron: Bodemkaart van Neder-
land) Rechts: De geselecteerde gebieden van de bodemkaart die duiden op veengroei. 
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Vlierveengronden op veenmosveen en Meerveengronden op 
veenmosveen. Deze bodems komen echter niet voor binnen het 
studiegebied. Naast deze twee bodems noemt hij met verwijzing 
naar het proefschrift van Spek (2004) nog een derde bodem die 
wijst op voedselarm veen, te weten de moerige podzolgronden. 
Die vormen eveneens een indicatie voor een voormalig oligotroof 
veendek.53 De rede hiervoor is dat de podzolbodem wijst op een 
neerwaartse beweging van het infiltrerende water. Door het in-
zijgingsprofiel is het niet mogelijk dat de bovenlaag van grond-
water wordt voorzien. De moerige bovenlaag wijst ons op een 
voormalig veendek. Dit veendek kan door het inzijgingsprofiel 
zijn water enkel halen uit regenwater. Regenwater is zoals we we-
ten voedselarm en zuur. In beschreven omstandigheden was het 
daarom alleen mogelijk dat er een oligotroof veendek ontstond. 

Naast aanwijzingen voor een oligotroof veendek, zijn er aan-
wijzingen voor een veendek dat gevormd is onder eutrofe en 
mesotrofe omstandigheden. In de beschrijving van de bodem-
soorten kwam het al een aantal keren naar voren dat veenlagen 
vaak bestaan uit zeggeveen, hetgeen een mesotrofe oorsprong 
heeft. Voorbeelden hiervan zijn de  Vlierveengronden. Deze bo-
dems zijn een indicator  voor eutroof tot mesotroof veen. Naast 
de Vlierveengronden bestaan ook de Meerveengronden en 
Waardveengronden voornamelijk uit veen dat zeggeveen be-
vat. Als laatste noemt Worst in zijn scriptie de moerige eerd-
gronden als indicatie voor een eutroof tot mesotroof veendek.54 

Naast primaire aanwijzingen zoals bodems met veenresten zijn  er 
ook bodems die geen veenresten bevatten, maar toch van be-
lang kunnen zijn bij de reconstructie van het natuurlijke veen.

53 Spek, 2004, pp. 171-173; Worst, 2011 p. 56
54 Worst, 2011 p. 56

Moerige podzolgronden (kWp) kenmerken zich door de podzolon-
dergrond met een sterk ontwikkelde humuspodzol B-horizont. We 
vinden deze gronden voornamelijk in de buurt van Veenhuizen. Bo-
venop de podzolgrond vinden we een moerige tussenlaag van 15-40 
cm dikte. Het organische stofgehalte in deze tussenlaag is 40-45%. 
De bodem wordt afgedekt met een dikke laag klei van 15-40 cm dik.51

Naast de veengronden en moerige gronden komen er gron-
den voor die gerekend worden tot de Associatie van venige 
beekdalgronden. Deze verzameling aan bodems komt met name 
voor rondom het dorp Zwartebroek. Door de grote heterogeniteit 
van bodemsoorten rondom Zwartebroek, heeft met ten tijde van 
de herziening van het kaartblad 32 Oost in 1997 besloten om deze 
associatie in het leven te roepen. De reden voor de moeilijkheid 
binnen het karteren, was het feit dat  het niet geheel duidelijk was, 
wat de dikte van de veenlaag was en of deze überhaupt wel aanwe-
zig was. De associatie bestaat voornamelijk uit: Madeveengronden 
(aVz), Broekeerdgronden (vWz) en beekeerdgronden (pZg23).52

De verschillende veengronden en moerige gronden die gekar-
teerd zijn op de Bodemkaart van Nederland geven ons inzicht 
in de voedselrijkdom die het natuurlijke veendek ooit kende. 
Worst noemt in zijn masterscriptie over de veenontginningen 
in Opsterland (Friesland) een aantal bodemsoorten die volgens 
hem aanwijzingen geven over de natuurlijke voedselrijkdom 
van de venen. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen oligotroof 
veen aan de ene kant en  mesotroof en eutroof veen aan de an-
dere kant. Vroegere oligotrofe venen kenmerken zich op de hui-
dige bodemkaart door de gronden die aangeduid worden als

51 Stiboka, 1966 p.49
52 Stiboka, 1997 p. 3
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Een goed voorbeeld hiervan is de zojuist besproken podzol. De 
hydrologie hiervan is al eerder besproken. Om een overzicht te 
creëren van de aanwezige podzolbodems heb ik deze bodems 
geselecteerd in ArcGIS (afb. 18). Hierbij zijn alleen de natte pod-
zolgronden geselecteerd (veldpodzolen en laarpodzolen). Podzol-
bodems sluiten grondwater uit en hebben daarom (als ze bedekt 
zijn geweest met veen) een oligotroof veendek. Om te weten te 
komen of deze podzols ook daadwerkelijk bedekt zijn geweest 
met veen, moeten we een nadere analyse uitvoeren met histo-
risch-geografische bronnen.  Mochten  de aanwijzingen duiden 
op veengroei dan mogen we aannemen dat de podzolbodems 
bedekt zijn geweest met oligotroof veen en er dus hoogveen 
moet hebben gelegen. De podzolbodems komen zoals te zien is 
voornamelijk voor in een klein deel van Achterhoek, en in gro-
te delen van Nijkerkerveen en Hoevelaken. Het laatst genoem-
de gebied is wellicht het meest interessant, omdat het hier 
een groot aaneengesloten gebied met podzolbodems betreft.

Ten slotte zijn er nog aanwijzingen te halen uit een oude 
bodemkaart van Stiboka (1966). Het gaat hier om een verouderde 
versie van de bodemkaart op schaal 1:50.000. Deze bodemkaart is 
in 1997 herzien. Op deze bodemkaart zijn een aantal Broekeerd-
gronden weergegeven die zoals eerder vermeld aanwijzing ge-
ven voor eutrofe veenbedekking. Op het herziene kaartblad zijn 
deze bodems opnieuw ingedeeld binnen de associatie van veni-
ge beekdalgronden. Deze associatie bestaande uit Madeveen-
gronden, Broekeerdgronden en Beekeerdgronden vormt nu een 
groot deel van de laaggelegen gebieden rondom Zwartebroek.55 

55  Stiboka, 1997 p. 3

Afbeelding 18. Natte 
podzolbodems in het 
studiegebied. ( Bron: 
Bodemkaart van Neder-
land, Ondergrond TMK 
1850)

  Podzolen

Afbeelding 19. Aan-
wijzingen voor veen 
op kaartblad 32 Oost 
van Stiboka (1966). 
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Detailbodemkaarten schaal 1:10000
Naast de bodemkaart op schaal 1:50.000 is er voor een deel van 
het studiegebied een bodemkaart gemaakt op schaal 1:10.000. 
Deze kaart behoort tot het rapport Bodemgesteldheid van het 
herinrichtingsgebied Nijkerk- Putten: resultaten van een bo-
demgeografisch	 onderzoek uit het jaar 1990. De bodemkaart 
dekt uitsluitend het noordelijke deel van het studiegebied ( 
Achterhoek, Veenhuizen, Holk en een deel van Sligtenhorst).56 

We gaan bij deze kaart hetzelfde te werk als bij de 1:50000 
kaart. Dat wil zeggen, we filteren een aantal eenheden uit de 
kaart die aanwijzingen geven voor een natuurlijk veendek. 

Wat direct opvalt bij een vergelijking tussen de 1:50.000 kaart en 
de 1:10.000 kaart is het verschil in areaal moerige en venige gron-
den. De verspreiding die we kunnen filteren uit de 1:10.000 kaart 
lijkt groter te zijn dan die in de 1:50.000 kaart wordt aangegeven. 
Door een hogere dichtheid aan boorpunten, en de daarbij horen-
de hogere nauwkeurigheid is dit verschil waarschijnlijk ontstaan. 
Aan de andere kant lijkt het onlogisch omdat er ongeveer 25 jaar 
van oxidatie processen tussen het maken van de bodemkaart in-
zit, en er in die tussentijd juist veen verdwenen zou moeten zijn. 
De verspreiding in het noordelijke deel lijkt goed overeen te ko-
men, echter volgens de 1:10.000 kaart reikt het veen veel ver-
der in de richting van Nijkerkerveen. Door de hogere nauwkeu-
righeid van de 1:10.000 kaart nemen we deze als uitgangspunt 
voor de hedendaagse veenverspreiding, en zal deze kaart opge-
nomen worden in de verzamelkaart van het natuurlijke veendek.

56  Leenders et al., 1990, Bijlage 1

Afbeelding 20.  Veengebieden op de bodemkaart 1:10000 ( Bron: Leenders et al., 
1990 Bijlage 1, met als ondergrond de TOPNL 1:25000 uit 2009) 
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Oligotroof Veen
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In het rapport Natuurpotentie in Zwartebroek en Allemans-
kamp, een ecopedologisch onderzoek naar de mogelijkheden 
voor natuurontwikkeling uit het jaar 2007, geven Brouwer et al. 
een aantal bodemkundige eenheden weer die aanwijzingen ge-
ven voor een natuurlijk veendek. Het doel van het onderzoek is 
het meten van de bodemgeschiktheid van een aantal aangewe-
zen natuurgebieden binnen Zwartebroek. De bodemkaarten die 
gemaakt zijn voor deze studie, bevatten een aantal aanwijzin-
gen voor veengroei rondom het dorp Zwarte Broek. Belangrijk-
ste daarvan is de aanwezigheid van een aantal gronden die net 
als bij de analyse van de vorige bodemkaarten duiden op een 
eutroof veendek. Bodemeenheden die voorkomen zijn: Moe-
rige eerdgronden met een moerige tussenlaag op zand (zWz), 
Meerveengronden zonder podzol (Vz), Broekeerdgronden met 
moerige bovengrond (vWz) en Meerveengronden zonder pod-
zol (zVz).57 Net als in de vorige analyses van bodemkaarten, zijn 
deze kaarten opgenomen in het programma ArcGIS en toege-
voegd aan de verzamelkaart van het natuurlijke veendek (afb. 21).  

Ten slotte zijn er nog aanwijzingen te halen uit een oude bodemkaart 
van Stiboka (1966). Het gaat hier om een verouderde versie van de 
eerder genoemde Bodemkaart van Nederland. Deze bodemkaart 
is in 1997 herzien. Op deze bodemkaart zijn een aantal broekeerd-
gronden weergegeven die zoals eerder vermeld aanwijzing ge-
ven voor eutrofe veenbedekking. Op het herziene kaartblad zijn 
deze bodems opnieuw ingedeeld binnen de associatie van veni-
ge beekdalgronden. Deze associatie bestaande uit Madeveen-
gronden, broekeerdgronden en beekeerdgronden vormt nu een 
groot deel van de laaggelegen gebieden rondom Zwartebroek.58

57  Brouwer et al. 2007
58  Stiboka, 1997 p. 3

Afbeelding 21.  Eutroof veen volgens Natuurpotentie in Zwartebroek en Allemanskamp ( 
Bron: Brouwer et al. 2007)

Eutroof Veen
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Boorprofielen
Nu de bodemkaarten geanalyseerd zijn kunnen we gaan kijken naar 
boorprofielen die ten grondslag lagen aan deze bodemkaarten. 
Binnen het studiegebied kunnen we gebruik maken van een twee-
tal datasets. De eerste is de dataset van Alterra. Deze dataset be-
vat alle boorgegevens die gebruikt zijn voor het maken van de 
bodemkaart op schaal 1:10000 en voor het rapport over de mo-
gelijkheden voor natuurontwikkeling in Zwartebroek en Allemans-
kamp. In het BIS (Bodem Informatie Systeem) is het mogelijk om 
binnen een geselecteerd gebied te zoeken naar veenlagen in de 
bodem. Als zoekopdracht is het vervolgens mogelijk om een se-
lectie te maken tussen verschillende veensoorten.59 Soorten die 
onderscheiden worden zijn: veraard veen, broekveen, rietveen, 
veenmosveen, zeggeveen en ten slotte gyttja. Rietveen en gytt-
ja leverde geen resultaten op binnen het studiegebied. Veen-
mosveen kwam slechts twee keer voor binnen het studiegebied. 
Broekveen en zeggeveen vonden we op veel plekken. Veraard 
veen werd  met afstand het meeste gevonden. Stap voor stap 
zal ik de verschillende veensoorten behandelen. We beginnen 
met de meest bijzondere binnen het studiegebied en de meest 
intrigerende, aangezien we willen weten of er op plekken in het 
studiegebied een voedselarm veen aanwezig is geweest. Veen-
mosveen vinden we enkel in een boring in het noordoosten van 
Achterhoek en in het noorden van het dorp Zwarte Broek. Het 
gaat daarbij om dunne laagjes veenmosveen. Het boorpunt in 
de buurt van Achterhoek bestaan uit een 50 cm dikke laag van 
zeggeveen die afgedekt wordt door een 10 cm dikke laag van 
veenmosveen. Bovenop het veenmosveen vinden we een marie-
ne afzetting van ongeveer 60 cm. Deze mariene afzetting bestaat 
uit klei dat is afgezet door overstromingen vanuit de Zuiderzee. 

59 bodemdata.nl (28 oktober 2014)

Afbeelding 23.  Boorprofiel punt 1.  ( Bron: Bodemdata.nl 28 oktober 2014)

Afbeelding 22.  Boorpunten met veenmosveen (Bron: Bodemdata.nl 28 oktober 2014)

Punt 1 Punt 2

Afbeelding 24. Boorprofiel punt 2.  ( Bron: Bodemdata.nl 28 oktober 2014)



Jeroen Grift, 2015 44

De dikke kleilaag is waarschijnlijk ook de reden waarom het veen-
mosveen op deze plek zo goed bewaard is gebleven. Het tweede 
punt, gelegen ten noorden van het dorp Zwartebroek, heeft een 
opmerkelijke opbouw. De basis wordt hier gevormd door dekzand 
op een diepte van 110-120 cm. Hier bovenop volgt een moerige 
laag 10 cm. De veenmoslaag die daarbovenop ligt heeft een dikte 
van 10 cm. Opmerkelijk is het feit dat deze veenmoslaag afgedekt 
wordt met een dikke laag zeggeveen van ongeveer 50 cm. De na-
tuurlijke sequentie in  veenvorming laat normaal gesproken een an-
der beeld zien. Eerst wordt in het algemeen zeggeveen gevormd, 
en vervolgens wordt dit veen overdek met een laag veenmosveen 
dat los staat van het grondwater, en daar onafhankelijk van is. Dit 
wijst erop dat op deze plek eerst een hoogveencomplex heeft ge-
legen, dat op zeker moment onder invloed is komen te staan van 
grond- en/of oppervlaktewater. Een mogelijke oorzaak is de stij-
ging van de zeespiegel en de openbreking van het Almere, waar-
door ook in het achterland de grondwaterstand sterk kon stijgen.

Naast boorprofielen die wijzen op een oligotroof veendek (veen-
mosveen) wijzen de andere veensoorten op een eutroof tot 
mesotroof veendek. Het gaat daarbij om de eerder genoemde 
veensoorten: broekveen en zeggeveen. Broekveen wordt voorna-
melijk gevonden in Achterhoek en in kleine delen van Zwartebroek 
en kenmerkt zich door de eutrofe omstandigheden waarin het ge-
vormd wordt. Tijdens het Holoceen zijn deze delen waarschijn-
lijk bedekt geweest met broekbossen. De boorpunten met zegge 
veen komen net als de boorpunten met broekveen voornamelijk 
voor in de omgeving van Achterhoek en  binnen een klein ge-
bied in Zwartebroek. Verschil met de broekveenresten is het  

Boorpunt met veen

feit dat zeggeveenresten vaker gevonden worden dan broekveen-
resten. Opmerkelijk is het feit dat er bijna nooit een opvolging 
van zeggeveen naar broekveen is.  Elzenbroekbossen vinden we 
voornamelijk in mesotrofe en eutofe milieus waar de wortels van 
de bomen  in contact staan met de ondergrond die meestal van 
zand is. Het veenpakket kan hier dus niet al te dik zijn. Als het 
veen vervolgens dikker wordt  dan komen we aan bij het volgen-
de stadium in de successie: een open zeggemoeras. Verreweg 
de meeste boorpunten in het BIS van Alterra bevatten sporen 
van veraard veen. Door stelselmatig ontwatering van het gebied 
is het veen gaan oxideren en in de huidige bodem aanwezig als 
veraard veen. In dit veraarde veen is het niet mogelijk om plan-
tenresten te vinden, en daarom is het lastig te bepalen om welk 
soort veen het hier gaat. In vrijwel het gehele veengebied dat op 
de bodemkaart van 10:000 gekarteerd is vinden we veraard veen. 

Afbeelding 25. Boorpunten met veen (Bron: Bodemdata.nl 28 
oktober 2014)
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Als we alle soorten veen combineren in een kaart, krijgen we inzicht 
op welke plek we welke soorten veen tegenkomen (afb. 26). De 
basis voor de kaart word gevormd door de eenheid veen. Dit zijn 
plekken  waar een willekeurige soort veen is gevonden. De onder-
ste veenlaag in het profiel is in veel gevallen broekveen. Al eerder in 
deze paragraaf werd besproken hoe broekveen overgaat in zegge-
veen. Dit komen we voornamelijk tegen in  het noorden van het stu-
diegebied (rond Achterhoek). In enkele gevallen vinden we alleen 
broekveen (rond Achterhoek en Zwartebroek). Het Zwartebroek is 
een opvallende plek binnen het studiegebied. Hier komt veel zeg-
geveen voor. Voor veel soorten veen geldt dat deze afgedekt wor-
den door een laag veraard veen die niet op de kaart is weergeven. 

Afbeelding 26. Boorpuntenkaart met de bijbehoren-
de veensoorten. Zwarte Broek en Achterhoek zijn goed 
vertegenwoordigd als het gaat om veen in de bodem. 
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toevoer uit, waardoor alleen hoogveen kan ontstaan. De 
boorpunten geven over het algemeen hetzelfde beeld weer als 
de bodemkaart. In Achterhoek en rond Zwartebroek wordt veel 
veen gevonden. De bodemdata van Alterra geeft naast de lo-
catie van het veen, ook de samenstelling van het veen weer. 
Rond Zwartebroek wordt voornamelijk zeggeveen gevonden. 
Een punt laat een veenmosveen zien die bedekt is met zeg-
geveen. De samenstelling in Achterhoek is anders. Hier vin-
den we voornamelijk broekveen dat bedekt is met zegge-
veen. Daarnaast vinden we in Achterhoek een punt waar 
veenmosveen is gevonden. Dit veenmosveen is door overstor-
ming bedekt geraakt met klei, en daardoor goed geconserveerd. 
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Naast de boorpunten van Alterra heeft TNO een dataset aange-
maakt met boorpunten die redelijk homogeen verspreid zijn over 
Nederland. Deze dataset van het DINO-loket (onderdeel van 
TNO) heeft de basis gevormd voor de bodemkaarten op schaal 
1:50000. De boorpunten zijn in tegenstelling tot de boorpunten 
van Alterra wel verdeeld over het gehele gebied. In de databa-
se is een selectie gemaakt van boorpunten waar binnen twee 
meter een laag veen aantroffen word. Veen dat dieper ligt dan 
twee meter mag ouder verondersteld worden dan het Holocene 
veen, dat we willen onderzoeken.60 Op afbeelding 27 zijn de ge-
analyseerde boorpunten waarin veen is gevonden weergegeven. 
Het betreft erg dunne veenlaagjes. Opmerking bij deze afbeel-
ding is het feit dat de boorpunten in het oosten van Zwartebroek 
een veenlaag bevatten die zich op een diepte van soms wel 1,50 
m bevindt. Het is niet geheel duidelijk waardoor dit komt, wel-
licht hebben we hier ook te maken met ouder veen (Pleistoceen)

Conclusie bodemkundige aanwijzingen
De Bodemkaarten op schaal 1:50.000 en 1:10.000 geven veel in-
zicht in de huidige verspreiding van het veen. Het beeld dat na 
de analyse ontstaat is een groot areaal veen in het noorden van 
het plangebied (Achterhoek). Ook rond Zwartebroek komen en 
kwamen veel veengebieden voor. Meestal is het gevonden veen 
eutroof tot mesotroof van aard. Op enkele plekken vinden we 
aanwijzingen voor veenmosveen. Het afwezig zijn van deze soort 
hoeft niet te betekenen dat het nooit aanwezig is geweest. Veen-
mosveen is zo gevoelig voor ontwatering en de daarbij horende 
oxidatie, dat het bij ontwatering razendsnel verdwijnt. Het is van 
belang om de podzolen in het gebied mee te nemen in de analyse. 
Podzolen sluiten door de neergaande waterbeweging grondwater

60 Worst, 2011 p. 56

Afbeelding 27. Boorpunten waar veen is gevonden. ( Bron: Dinoloket.nl 28 
Oktober 2014)

Boorpunt met veen
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2.5 Veenreconstructie met behulp van toponymi-
sche aanwijzingen

In de stand van onderzoek is al aangegeven dat er een aantal to-
ponymische publicaties is verschenen die betrekking hebben op 
delen van het studiegebied. Een belangrijke is het proefschrift van 
Hagoort over de microtoponiemen (veldnamen) in de polder Ar-
kemheen. Dit gebied dekt echter maar zeer ten dele ons studie-
gebied. Ook in landschappelijk opzicht wijkt zijn studiegebied vrij 
sterk af van het onze. Om tot een dekkend geheel te komen zijn de 
toponiemen van Hagoort aangevuld met toponiemen die zichtbaar 
zijn op historisch kaartmateriaal. Belangrijke kaarten zijn die van 
1832, 1850 en 1870.61 Onderscheid is gemaakt tussen boerderij na-
men, plaatsnamen, waternamen en veldnamen. We gaan daarbij te 
werk in verschillende schaalniveaus. We beginnen op grote schaal 
met de analyse van plaatsnamen en komen via boerderijnamen 
en waternamen, terecht bij de microtoponiemen. De kaart die 
we uiteindelijk distilleren uit het onderzoek naar toponiemen, 
kan ons informatie verstrekken over het natuurlijke landschap.

Plaatsnamen
Voor het studiegebied is een selectie gemaakt van plaatsna-
men  (afb. 28). Waar we bij plaatsnamen vooral geïnteresseerd 
in zijn, is het verband met de landschappelijke situatie. Filte-
ren we de tabel met plaatsnamen op  landschappelijke relatie, 
dan zien we dat vrijwel alle plaatsnamen een landschappelij-
ke relatie hebben. Uitzonderingen zijn Achterhoek, Nijkerk en 
Terschuur (tabel 2). De buurschap Appel is gelegen ten Oos-
ten van het studiegebied. Over de herkomst van het woord 
bestaat enige twijfel. Het meest gangbaar is  de verklaring in 
Het Plaatsnamenboek van Van Berkel & Samplonius (1989).

61 De nauwkeurigheid van deze kaarten kan op een aantal plekken in twijfel wor-
den getrokken, omdat de landmeter (1832) hier moeite gehad lijkt te hebben met het 
bepalen van de exacte locatie van het toponiem. De kaarten uit 1850 en 1870 zijn 
deels gebaseerd op de kaart van 1832, waardoor voor deze kaarten hetzelfde geldt.

Afbeelding 28. Plaatsnamen in het studiegebied.

Sligtenhorst

Zwartebroek

Nijkerkerveen

Hoevelaken

NijkerkHolk

Veenhuizen

Appel

Terschuur

Achterhoek/Duist
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Naam Betekenis Bron

Appel Afgeleid van Appel-lo, hetgeen appelbo-
menbos betekend. 

Van Berkel & 
Samplonius 
1989 p. 20

Achterhoek Achter komt van de ligging ten opzichte 
van Nijkerk. Het betekent zoiets als in het 
achterste deel van het Nijkerks grondge-
bied. Niet oorspronkelijke ontginnings-
naam, voorheen Duist genoemd

Hagoort, 2006 
p. 220

Duist Verwijst naar Duisthout. Duisthout is een 
soort kreupelhout. Duist kan gezien wor-
den als een gebied waar veel struikgewas 
(kreupelhout) groeide

Hagoort, 2006 
p. 182

Hoevelaken Onduidelijk wat exacte betekenis is. Som-
mige denken aan een aantal hoeven ( boer-
derijen) aan een water (laak). Andere wijzen 
op het feit dat er bij ontstaan van Hoevela-
ken nog geen boerderijen aanwezig waren. 
Het zou dan gaan om nog te ontginnen ka-
vels aan een water

Veldhuizen, 
1982 pp. 
12-13

Holk Samentrekking van de woorden hol en wijk. 
De samenvoeging ook wel aangeduid met 
het woord hollic betekent: een laaggele-
gen streek of wijk.

Hagoort, 2006 
p. 224

De naam wijst volgens hen op een bos (loo, afgekort tot -el) waar-
in appelbomen groeien. Daarbij moeten we niet aan gekweekte 
appels denken, maar aan de wilde appel (Malus sylvestris), een 
soort die van nature in veel bossen in Nederland voorkwam, 
ook in de Gelderse Vallei.62 Een andere plaatsnaam met land-
schappelijke betekenis is Duist. Duisthout is een soort kreupel-
hout. Duist kan gezien worden als een gebied, waar veel kreupel-
hout groeide.63 Over de herkomst van Hoevelaken bestaat enige 
discussie. Sommige denken aan een aantal hoeven aan een water. 
Anderen wijzen op het feit dat er bij het ontstaan van Hoevelaken 
nog geen boerderijen aanwezig waren.64 Het zou dan gaan om 
nog te ontginnen kavels aan een water. Holk is een samentrekking 
van de woorden hol en wijk. De samenvoeging ook wel aangeduid 
met het woord hollic betekent: een laaggelegen streek of wijk.65

De naam Nijkerkerveen laat zich niet moeilijk raden. Interes-
sant in deze naam is de manier waarop men het woord veen 
gebruikt. Veen duidt vaak oligotroof veen (veenmosveen) aan.66 

Lager gelegen venen worden doorgaans aangeduid met ande-
re namen zoals bijvoorbeeld broek en goor. Sligtenhorst bevat 
het lid horst, hetgeen met kreupelhout begroeide hoogte be-
tekent.67 Wat het lid Slichten betekent is niet geheel duidelijk. 
De naam Veenhuizen laat zich niet moeilijk raden. Veenhuizen be-
tekent zoiets als ‘huizen in het veen’. Ook hier hebben we weer te 
maken met het lid veen, hetgeen ons informatie geeft over de aard 
van het veen (oligotroof). Laatste naam is die van Zwartebroek. 
Broek wijst op moerassige omstandigheden. Broekgebieden waren 
wild begroeid en bestonden voornamelijk uit kreupelhout en riet. 

62 Bastiaens & Maes, 2006 
63 Hagoort, 2006 p. 182
64  Veldhuizen, 1982 pp. 12-13
65 Hagoort, 2006 p. 224
66 Spek, 2004 p. 173
67 gtb.inl.nl (29 januari 2015)

Tabel 2. Tabel met plaatsnamen en hun betekenis. 
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Door het terrein liepen veel beekjes, die vaak buiten hun oe-
vers traden en voor drassige omstandigheden zorgde.68 De 
kleur zwart kan wijzen op de bodemgesteldheid van het ge-
bied, vaak sterk humeuze gronden, of in dit geval waarschijn-
lijk moerig/venig. Daarnaast kan het verwijzen naar het don-
kere zicht dat veroorzaakt werd door de dichte vegetatie.69

Boerderijnamen
Naast plaatsnamen kunnen ook historische boerderijnamen een 
belangrijke rol spelen bij de reconstructie van het vroegere na-
tuurlijke landschap, met name wanneer deze namen van middel-
eeuwse ouderdom zijn. Door de namen van deze erven te ver-
binden met landschappelijke ligging kunnen wellicht uitspraken 
worden gedaan over het landschap waarin de desbetreffende 
boerderijen gesticht zijn. De kaart met middeleeuwse erven be-
rust op een aantal bronnen (afb.29). Door Bijvank et al. (2013) is 
een inventarisatie gedaan naar middeleeuwse boerderijen in de 
huidige gemeente Nijkerk. Hierbij is onderscheid gemaakt in goe-
deren van de klooster van Werden, Elten en Paderborn.70 Deze 
kaart geldt als basis voor kaart met middeleeuwse erven van ons 
studiegebied. Naast deze kaart is een database gebruikt  van de 
middeleeuwse erven in de gemeente Barneveld.71 Het gaat daar-
bij voornamelijk om een aantal erven  ten zuiden van Zwartebroek 
en nabij het huidige dorp Terschuur. Omdat de middeleeuw-
se erven in Hoevelaken niet zijn meegenomen in het onderzoek 
van Bijvank et al. is een aantal erven geselecteerd op basis van 
het boek Hoevelaken 1132-1982.72 Veldhuizen behandelt in dit 
boek een aantal middeleeuwse erven uit het dorp Hoevelaken. 
 

68 gtb.inl.nl (19 september)
69 Maas, 1990 pp. 59-60
70 Bijvank et al. 2013
71 Het gaat hier om een ongepubliceerde dataset verstrekt door Peter Schut 
 (Regioarcheoloog, regio Foodvalley) 
72 Veldhuizen, 1982

Nijkerk Verwijst naar de nieuwe kerk die de oude 
kerk van Wullenhoven verving

Moerman, 
1956 p. 126

Nijkerkerveen Spreekt voor zich. Veen in de omgeving 
van Nijkerk. Behoeft geen verdere uitleg. 
Belangrijk is het feit dat de het lid veen 
vaak een aanduiding is voor oligotroof 
veen (veenmosveen)

Spek, 2004 p. 
173

Sligtenhorst Met kreupelhout begroeide hoogte. 
Dit wordt aangeduid met het lid horst.
Sligten is waarschijnlijk afgeleid van het 
woord Sleun. De naam Sluenhorst komt 
voor het eerst voor omstreeks 1380. Wat 
de exacte betekenis van dit woord is, is 
niet duidelijk. 

gtb.inl.nl (29 
januari 2015); 
Van Dooren, 
1986 p. 21

Terschuur Afgeleid van de  woorden ter schuren /ter 
Schuer. Betekenis is : bij de schuur. 

gtb.inl.nl (29 
januari 2015)

Veenhuizen De naam laat zich niet moeilijk raden. 
Veenhuizen betekent zoiets als ‘‘huizen in 
het veen”. 

etymologie-
bank.nl (29 
januari 2015)

Zwartebroek Broek wijst op moerassige omstandighe-
den. Broekgebieden waren wild begroeid 
en bestonden voornamelijk uit kreupel-
hout en riet. Door het terrein liepen veel 
beekjes, die vaak buiten hun oevers tra-
den en voor drassige omstandigheden 
zorgde. De kleur zwart kan wijzen op de 
bodemgesteldheid van het gebied, vaak 
sterk humeuze gronden, of in dit geval 
waarschijnlijk moerig/venig. Daarnaast kan 
het verwijzen naar het donkere zicht dat 
veroorzaakt werd door de dichte vegetatie 

gtb.inl.nl (19 
september 
2014); Maas, 
1990 pp. 
59-60

Tabel 2. Vervolg
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Naam Betekenis Bron

Jolenbroek Jolen staat voor juichen of luid zingen. 
Broek wijst op moerassige omstandighe-
den. Broekgebieden waren wild begroeid 
en bestonden voornamelijk uit kreupelhout 
en riet. Door het terrein liepen veel beek-
jes, die vaak buiten hun oevers traden en 
voor drassige omstandigheden zorgde.

gtb.inl.nl (19 
september 
2014)

Groot Koddelaar Kodde is een aanduiding voor de staart van 
een dier. Vaak een varken, hond of koe. Het 
kan eveneens knuppel betekenen. Laar is 
een open bosgebied of bosweide op voch-
tige grond.

gtb.inl.nl (19 
september 
2014); Dittmaier, 
1963 p. 9

Klinkenberg Klink is een aanduiding voor heuvel. Berg 
wijst op hooggelegen land.

Moerman, 1956 
p. 128; Schön-
veld, 1980 p. 37

Opstal Onbebouwd land. Ook wel de naam 
van een strook grond langs het water

gtb.inl.nl (19 
september 2014

Oteler Bevat de naam laar. Voor uitleg zie be-
schrijving van Groot Koddelaar hierboven

-

Ten Rijs Komt van rijshout. Rijshout is hout van buig-
bare twijgen. In de meeste gevallen groeit 
deze soort op een wat vochtigere bodem

gtb.inl.nl (29 
januari 2015); 
Van Dooren, 
1986 p. 109

Steenler Bevat de naam laar. Voor uitleg zie be-
schrijving van Groot Koddelaar hierboven

-

Veenhuis Veenhuizen betekent zoiets als ‘‘huis in het 
veen”

etymologie-
bank.nl (29 
januari 2015)

Groot/klein 
Westerveld

Veld is het algemene woord voor woeste 
grond. In dit geval in de windrichting west. 

Schönveld, 
1980 p. 63

Zeller Bevat de naam laar. Voor uitleg zie be-
schrijving van Groot Koddelaar hierboven

-

De Flier Moerassige grond met een veenlaag er 
op. Ook wel als moerasveen gebruikt.

gtb.inl.nl (29 
januari 2015)

Ter Horst Met kreupelhout begroeide hoogte. gtb.inl.nl (29 
januari 2015)
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De Flier

Kerk
Glind

PepersgoedOtto Borrengoed

Lankeren

TerschuurJolenbroekGroot Koddelaar

Klein Westerveld

Groot Westerveld

Kemna

Neude

Zeller

De Ahof

Steenler

Veenhuis

Den Akker

Vredengoed

Middendorp

Valkensgoed

Brammengoed

Oortmansgoed

Klein Erental

Hammekensgoed

Westfelingsgoed

Groot Bloemengoed

Groot Bloemengoed

Opstal

Oteler

Nautena

Steenler

Ten Rijs

Ruimschotel

Klinkenberg

Proevengoed

Groot AppelWestenappel
Groot Erental

Neuderantsgoed

Husselmansgoed

Rolen en Dolen

Claes Cuilengoed

Ter Horst/Meerveld

Afbeelding 29.  Middeleeuwse boerderijnamen behorende tot de kloosters van Pader-
born en Elten (Bijvank et al. 2013) en toegevoegde erven uit Barneveld en Hoevelaken.

Tabel 3. Tabel met middeleeuwse boerderijnamen en hun betekenis.

Paderborn

Elten

Hoevelaken

Barneveld

Omdat het onmogelijk is om binnen de beschikbare tijd een com-
pleet overzicht te creëren van alle middeleeuwse erven in en rond het 
studiegebied, is er gekozen voor deze oplossing. Voor een volledig 
betrouwbaar en compleet beeld is aanvullend onderzoek nodig.



50 Jeroen Grift, 2015 51

opdelen van de veldnamen in groepen. Veldnamen die voorna-
melijk voorkomen in het studiegebied zijn: veen, laar, horst, broek 
en goor. Tijdens de analyse komen voornamelijk de eerste vier 
naar voren. Doordat de veldnamen met het bestanddeel veen 
ons direct vertellen waar het veen (oligotroof) zich heeft bevon-
den, is er voor deze groep een aparte kaartlaag gemaakt (afb. 
30). De veldnamen met veen komen voornamelijk voor in het mid-
delste deel van het studiegebied (Nijkerkerveen en Hoevelaken). 

Groot verschil is echter het voorkomen van de veennamen in 
de buurschap Achterhoek. Dit lijkt voor zich te spreken omdat 
er tegenwoordig nog steeds veen wordt gevonden in dit ge-
bied. Overigens moet bij deze analyse wel in ogenschouw ge-
nomen worden: de beperking die de gebruikte bronnen met 
zich meebrengen. Doordat de toponiemen beschreven in het 
proefschrift van Hagoort niet het gehele gebied bestrijken, kan 
een vertekend beeld ontstaan. In bijvoorbeeld het gebied ten 
oosten van Veenhuizen vinden we nauwelijks toponiemen. Dit 
komt door het feit dat dit niet door Hagoort onderzocht is, en 
het historisch kaartmateriaal hier weinig veldnamen weergeeft. 

De veldnaam veen heeft zoals eerder besproken vaak betrekking 
op oligotroof veen.79 Laar heeft ook betrekking op de lagere delen 
van het landschap. Omdat het bosweiden waren, zal de bodem over 
het algemeen niet venig, maar zandig of kleiig zijn geweest. Boer-
derijen met een laar-naam verwijzen waarschijnlijk naar een aan-
grenzend laaggelegen bosweidegebied.80 Naast de veen- en laar 
toponiemen vinden we naamselementen die betrekking hebben op 
hoger gelegen delen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om de namen 
Horst en Pol. Horst is al eerder aan de orde geweest. Het lid pol be-
tekent een plek in de omgeving die hoger ligt dan zijn omgeving. 81

79 Spek, 2004 p. 173
80 Dittmaier, 1963 p. 9
81 Schönveld, 1980 p. 38

De gereconstrueerde middeleeuwse erven blijken, vrijwel alle-
maal gelegen aan de rand van het studiegebied (afb. 29). Veel 
van deze boerderijen hebben namen met een landschappelij-
ke  achtergrond (tabel 3). De naam veen komt enkel voor in het 
erf Veenhuis. In de beschrijving van de plaatsnamen is deze al 
naar voren gekomen. Een groter deel van de erven bevat het 
naamsbestanddeel laar, vaak afgekort tot het suffix -ler .Een 
naam die wijst op een open bosgebied of bosweide op vochti-
ge grond.74 Voorbeelden hiervan zijn de erven: Oteler en Steenler. 

Namen met horst duiden op een met kreupelhout begroeide 
hoogte.75 Voorbeeld hiervan is het erf Ter Horst in de buurschap 
Appel. Ook het erf Sligtenhorst (en de gelijknamige buurschap) 
geven een dergelijke hoogte aan. Naast de aanduiding van hoger 
gelegen plekken vinden we ook erven  die ons een  verhaal ver-
tellen over een nat landschap. De Flier is bijvoorbeeld een naam 
met het lid flier, hetgeen moerassige grond met een veenlaag er 
op betekent.76Jolenbroek is een van de weinige voorbeelden van 
middeleeuwse erven met het naamsbestanddeek broek. Dit deel 
wijst op moerassige omstandigheden. Broekgebieden waren wild 
begroeid en bestonden voornamelijk uit kreupelhout en riet. Door 
het terrein liepen veel beekjes, die vaak buiten hun oevers tra-
den en voor drassige omstandigheden zorgde.  Ten Rijs komt van 
rijshout. Rijshout is hout van buigbare twijgen. In de meeste ge-
vallen groeit deze soort op een wat vochtigere bodem.77 Tot slot 
hebben we nog het erf Opstal, wat staat voor onbebouwd land 
en ook wel de naam van een strook grond langs het water is.78

Veldnamen
Omdat de hoeveelheid veldnamen nogal groot is, is het niet moge-
lijk de veldnamen per stuk te behandelen. Oplossing hiervoor is het 

74 Dittmaier, 1963 p. 9
75 gtb.inl.nl (29 januari 2015)
76 idem
77 gtb.inl.nl (29 januari 2015); Van Dooren, 1986 p. 109
78 gtb.inl.nl (19 september 2014
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Afbeelding 30. Landschappe-
lijke ligging van de toponiemen 
met het naamsdeel veen, broek, 
pol, laar en horst.

Jeroen Grift, 2015

Broek naam

Pol naam

Laar naam

Veen naam

Horst naam

Veen vlak

Lage dekzandrug

Hoge dekzandrug



52 Jeroen Grift, 2015 53

Naam Betekenis Bron

De Seggensloot Segge verwijst naar Zegge (Carex) een 
veensoort die veel voorkwam in het stu-
diegebied. 

Moerman, 1956 
p. 204

De Laak Het kan een aanduiding zijn voor moe-
rassig land. Oorspronkelijk draagt het de 
betekenis: plas of meer. 

Schonfeld, 1980 
p. 53

Beek Klein stromend water gtb.inl.nl (29 
januari 2015)

Tabel 4. Betekenis van de belangrijkste waterlopen.

Afbeelding 31. Ligging en namen van de belangrijkste waterlopen in de 19e eeuw. 
(Bron: kadastrale atlas van Nijkerk (Van der Flier et al. 1989), kadastrale atlas van 
Barneveld, Garderen en Voorthuize  (Van der Hoek & Crebolder, 2014) en de ka-
dastrale atlas van Hoevelaken (Van der Hoek & Veldhuizen, 2009)  

Waternamen
De laatste categorie toponiemen wordt gevormd door de 
waternamen in het gebied. Op basis van oud kaartmateriaal 
is een overzicht gemaakt van deze namen.82 Meest opvallen-
de naam is die van de Seggensloot. Segge verwijst naar Zegge 
(Carex) een veensoort die veel voorkwam in het studiegebied, en 
ons wijst op de eutrofe/mesotrofe omstandigheden.83 Helaas 
zijn er niet veel waternamen die betrekking hebben op het na-
tuurlijke karakter van de desbetreffende waterlopen in het ver-
leden. Over de exacte betekenis van het woord Laak bestaat 
enige discussie. Over het algemeen bedoeld men met laak een 
waterloop op de grens van twee gebied, en dit is goed moge-
lijk aangezien de Laak de historische grens is tussen Gelre en het 
Sticht, welke tegenwoordig nog steeds de grens is tussen Gel-
derland en Utrecht. De betekenis zou dan voor zich spreken. 
Andere verklaringen voor laak zijn: moerassig land en plas, het-
geen weer wijst op natte omstandigheden rondom de Laak.84

Conclusie toponymische aanwijzingen
Nijkerkerveen en Veenhuizen geven een mogelijke veenmosvege-
tatie aan, terwijl het Zwartebroek wijst op meer broekbos. Holk en 
Duist geven eveneens natte plekken in het landschap aan. Ook de 
middeleeuwse erven geven inzicht in landschappelijke situatie. Deze 
erven komen echter nauwelijks voor in het studiegebied, waardoor 
het lastig is hier conclusies aan te verbinden. Veldnamen met veen 
komen zeer veel voor in het studiegebied. De concentratie ligt in 
het centrale deel. Ten noorden van Hoevelaken en ten westen van 
Nijkerkerveen vinden we er tal. Ook Achterhoek is ruim vertegen-
woordigd. Ook dit is weer een aanwijzing voor mogelijk veenmos-
veen. Andere veldnamen die natte omstandigheden aanduiden zijn 
laar- namen. Deze vinden we voornamelijk aan de rand van het stu-
diegebied (ten westen van Slichtenhorst en ten zuiden van Zwarte 
broek).Hier kwamen dus open bosweides, op vochtige grond voor.

82 Moerman, 1956 p. 204
83 Kadastrale atlas van Nijkerk (Van der Flier et al. 1989), kadastrale atlas van   
 Barneveld, Garderen en Voorthuzien (Van der Hoek & Crebolder, 2014) en de  
 kadastrale atlas van Hoevelaken (Van der Hoek & Veldhuizen, 2009) 
84 Schonfeld, 1980 p. 53

Brede Beek

Seggensloot

De Laak

Hoevelakense Beek

Bellemans Beek
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Hoevelaken

Grauwe Veen

Slichtenhorst

Westerveld

Nijkerkerveen

Zwarte Broek

Achterhoek

2.6 Veenreconstructie met behulp van het topogra-
fisch archief en historisch-kartografische aanwijzin-
gen

Het topografisch archief
Historisch-geografische bronnen bevatten vaak een schat aan in-
formatie over de geschiedenis van het landschap. Daarbij moeten 
we vooral denken aan historisch kaartmateriaal. Belangrijk is in dit 
verband voornamelijk het verkavelingspatroon. Zoals de Bont be-
schrijft in zijn proefschrift: Vergeten land (2008) bevat de kaart van 
1850 enorm veel informatie over de ontginning van het natuurlijke 
landschap. In zijn ogen is het mogelijk om kijkend naar de kaart 
van 1850 het natuurlandschap en daarbij dus ook de natuurlijke 
gesteldheid van het veen te reconstrueren.85 In deze paragraaf zal 
ik zijn benadering proberen toe te passen op het studiegebied. 

Allereerst zal er een indeling in ontginningsblokken gemaakt wor-
den. Deze indeling zorgt voor overzicht. In het studiegebied zijn 
zeven grote ontginningsblokken te onderscheiden. Van Dooren 
noemt in zijn boek Landschappen van Nijkerk en Arkemheen de 
theorie van de Nijkerkse historicus Kragt over op welke wijze en 
volgorde de landschappen van Nijkerk ontgonnen zouden zijn. 
Volgens Kragt zijn de ontginningen in Appel  gestart en hebben 
ze vervolgens via Slichtenhorst, Holk, Veenhuizen de omgeving 
van Duist bereikt. Ook Van Dooren zelf gaat in zijn boek dieper 
in op de ontginningsgeschiedenis van de verschillende ontgin-
ningsgebieden binnen de gemeente Nijkerk. Om een overzicht 
te krijgen van de verschillende ontginningen en hun richting is 
allereerst een reconstructie gemaakt van de ontginningsblokken 
en ontginningsrichtingen binnen het studiegebied (afb. 32). De 
ontginningsblokken zijn  geanalyseerd op de TMK van 1850. 

85  De Bont, 2008 p. 85

Afbeelding 32. Eenheden op basis van kavelstructuur. 

Daarbij is puur gekeken naar de richting van de kavels, en naar de 
grenzen van deze richtingen. De ontginningsblokken van Zwarte 
Broek en Westerveld bijvoorbeeld botsen haaks op elkaar, waar-
door een contrast ontstaat in de ontginningsrichting. Door dit stel-
selmatig toe te passen kunnen we een zevental ontginningsblokken 
onderscheiden: Westerveld, Zwartebroek, Hoevelaken, Slich-
tenhorst, Nijkerkerveen, Grauwe Veen en Achterhoek. Voor 
de kaart met ontginningsrichtingen geldt hetzelfde (afb. 33).
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Afbeelding 33. Ontginnigsrichtingen gecombineerd met de middeleeuwse erven. 
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Deze kaart is geheel gebaseerd op het aanwezige verkave-
lingspatroon op de TMK van 1850. Opmerkelijk om te zien 
is dat de ontginningen van Slichtenhorst, Hoevelaken, Holk 
en een gedeelte van Zwartebroek allemaal georiënteerd zijn 
in een richting, namelijk het midden van het studiegebied. 
Het lijkt voor de hand te liggen dat men vanaf de hoger ge-
legen zandgronden, het studiegebied is gaan ontginnen. 

Een goed voorbeeld van opstrekkende verkaveling richting het 
midden van het studiegebied vinden we in Hoevelaken. Hier is 
men waarschijnlijk vanaf de Hoevelakense beek richting het mid-
den van het studiegebied gaan ontginnen. Hier ontbreken echter 
de erven die hier aan ten grondslag moeten hebben gelegen.86 

De erven zijn mogelijk verdwenen door verplaatsing. Opschui-
vende verkaveling is over het algemeen kenmerkend voor de 
ontginning van een hoogveen. Een andere belangrijke aanwijzing 
vinden we in het toponiem ‘Veenwal’. Volgens Veldhuizen was 
deze Veenwal van nature een hoger gelegen plek in het land-
schap. Deze werd gebruikt om het ontgonnen land te bescher-
men tegen het zure water (hoogveen) uit het Hoevelakerveen.87

Voor de ontginningen onder Holk en Slichtenhorst lijkt het zelf-
de te gelden. Van Slichtenhorst is bekend dat omstreeks 1640 
het goed middeleeuwse erf Erental al een ontginning had ge-
start in het studiegebied.88 Van Holk weten we dat het in het be-
gin van de 17e eeuw ook reeds een ontginning richting de het 
centrale deel van het studiegebied aanwezig was. Van Dooren 
noemt Beekmansgoed als voorbeeld, maar volgens de kaart 
van Kempinck uit 1609 was de gehele lijn ten zuiden van de 
Bunschoterweg tot aan Veenhuizen in ontginning gebracht.89

86 Veldhuizen, 1982 p. 14
87 Veldhuizen, 1982 p. 15
88 Gelders archief, toegang 0124 Hof van Gelre en Zutphen, inv. nr. 5178
89 Gelders archief, toegang 0124 Hof van Gelre en Zutphen, inv. nr. 4396

Afbeelding 34. Opschuivende bewoning in Hoevelaken. De ontginning is waar-
schijnlijk gestart aan de Hoevelakense beek (1). Aan de achterzijde van deze ont-
ginning is de huidige Dorpstraat. Vervolgens heeft men een stuk veen ontgonnen 
tot aan de Veenwal (2). Tot slot heeft men het deel tot aan de Laak ontgonnen (3)

1

2

3
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Met deze kennis, bekijken we de mogelijke veenmoskoepel in 
ons studiegebied wat meer in detail. Dit doen we door de ka-
vels die zichtbaar zijn op de kaart van 1850 te analyseren. Op 
de reconstructiekaart is duidelijk te zien dat we te maken heb-
ben met botsende verkavelingsblokken, vanuit een radiaal pa-
troon (afb.36). Alhoewel de botstende kavelstructuren hier wijzen 
op een veenmoskoepel, moeten we voorzichtig zijn met har-
de uitspraken over de koepel. Wellicht zijn er andere invloeden 
die een rol hebben gespeeld bij de botsende kavelstructuren.

Afbeelding 35. Het natuurlijke landschap van het Eemland (Bron: Vervloet & Van den
Bergh, 2007 p. 17)

In het boek Eemland in verandering, ontginning en ruilverkave-
ling in het gebied van de Eem (2007), vertelt Vervloet het ver-
haal over het natuurlijke landschap en de middeleeuwse ontgin-
ningen aldaar, gelegen ten noordwesten van het studiegebied.  
Volgens Vervloet bestond dat gebied in zijn natuurlijke toestand 
voornamelijk uit veenmosveen en zegge-berkenveen (afb. 35).90 

Opmerkelijk is het feit dat hij een hoogveengebied aangeeft 
in het noordoosten van het studiegebied van dit onderzoek. 
Deze hoogveenkoepel baseert hij op het feit dat de verkaveling in 
dit gebied op elkaar botst. Hij beschrijft daarbij de volgende gebie-
den: Kalveen, Bovenduist, Holk, Nijkerkerveen en Hoevelaken.91

De methode die Vervloet hier toepast wordt ook beschreven in 
het artikel Middeleeuws veen en middeleeuwse veenboeren van 
De Bont (2009). In dit artikel schetst hij beknopt de door hem ont-
wikkelde analyse van het topografisch archief, zoals hij die eerder 
beschreef in zijn proefschrift. Hij onderscheidt daarbij drie typen 
ontginningen. Eerste type is die van de ontginning van een hoog-
veenkoepel. Dit is ook het type dat Vervloet in Eemland liet zien. 
Rondom de koepel lagen volgens hem een aantal boerderijen die 
aan de basis stonden van de ontginning van deze  koepel. Daarbij 
drongen ze steeds verder de koepel op, tot ze op een gegeven 
moment elkaar tegenkwamen en vanzelfsprekend niet meer ver-
der konden. Belangrijk gegeven is dat de sloten bij de veenkoepel 
ontginningen altijd gericht zijn op de hogere delen van het veen.
Zowel vanuit de kant van het Sticht als vanuit Gelre zijn de ontgin-
ningen in een radiair patroon naar het midden van het veengebied 
gericht, wat wijst op de aanwezigheid van het hoogste punt aldaar. 
De kans is daarom groot dat hier een hoogveenkoepel heeft gelegen 
met het hoogste deel ter plekke van deze botsende verkavelingen

90  Vervloet & Van den Bergh, 2007 p. 16
91 Vervloet & Van den Bergh, 2007 p. 20
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Denk bijvoorbeeld aan de rol van de grens tussen Utrecht en Gel-
derland. Misschien ging men juist wel ontginnen tot men niet 
verder kon. In dit geval hoeft het niet om een veenmoskoepel 
te gaan. Anderzijds is bijvoorbeeld ook van de grenzen tussen 
Friesland, Drenthe en Groningen bekend dat dit oorspronke-
lijk vrij uitgestrekte hoogveengebieden waren zonder duidelijke 
grens, totdat op zeker moment een meer precieze grens nodig 
was. In verband met de afwatering was een ligging van deze 
grens op de waterscheiding (hoogste punt) het meest praktisch. 

Historisch- kartografische aanwijzingen
Het voordeel van interdisciplinair onderzoek is dat we bo-
venstaande reconstructie kunnen toetsen met behulp van an-
dersoortige bronnen. Stel dat al deze bronnen wijzen op een 
oligotroof veendek, dan kunnen we aannemen dat we te ma-
ken hebben met een veenmoskoepel. De op elkaar stotende 
verkaveling op zich lijkt niet genoeg bewijs voor een vroegere 
veenmoskoepel. Naast het topografisch archief kunnen we aan-
wijzingen voor veengroei halen uit historisch kaartmateriaal. 
Het gaat daarbij om de kaart van Christiaan Sgrooten uit  het jaar 
1570 (afb. 37) en de kaart van Nicolaes van Geelkercken uit de 
periode 1610-1620 (afb. 38).92 Beide kaarten geven een globaal 
beeld van het landschap aan het eind van de 16e eeuw/begin 
17e eeuw.  Deze kaarten worden aangevuld met de kaarten  kaar-
ten van Gerard  Passavant uit het jaar 1697, de kaart van de Man 
uit de periode  1802-1812 en met de kadastrale kaart uit 1832.93

92 Wildernis.eu  (10 oktober 2014); Gelders Archief, toegang 0509 inv. nr. 192.2
93 Gelders Archief, Archieftoegang 1510 Kaartencatalogus, 0012-K237 , Gelders Ar-
chief, Archieftoegang 1510 Kaartencatalogus, 0012-K239; Kaart van de man 1802-1812. Her-
uitgave Canaletto, 1984; Kadastrale atlas van Nijkerk (Van der Flier et al. 1989), de kadastrale 
atlas van Barneveld (Van der Hoek & Crebolder, 2014) en de kadastrale atlas van Hoevela-
ken (Van der Hoek & Veldhuizen, 2009) 

Afbeelding 36. Op elkaar stotende verkavelingsblokken in het westen van het 
plangebied. De verkavelingsblokken zijn alleen op eenzelfde punt gericht.. 

Verkavelingsrichting

  Lage dekzandrug

  Ontginningsrichting

Hoge dekzandrug
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De kaart van Christiaan sGrooten geeft allereerst informatie 
over de aanwezigheid van een moerassig/venig gebied. Het 
gebied lijkt te liggen op de plek van het huidige Zwartebroek. 
Het is lastig te achterhalen of het hier daadwerkelijk om een 
veengebied gaat, maar zeker is dat dit gebied andere eigen-
schappen had dan de omringende gebieden. Naast dit gebied 
vinden we een aantal waterlopen op de kaart. Er kan onder-
scheid gemaakt worden in een drietal waterlopen. Vermoedelijk 
gaat het hier om de Laak, de Hoevelakense beek en de Brede 
Beek. De Brede beek wordt gekenmerkt door zijn loop door de 
stad Nijkerk. Hij vervolgt zijn weg ten noorden van Appel rich-
ting Voorthuizen. De Laak kent op deze kaart een apart verloop.

Afbeelding 37. Kaart Christiaan sGrooten uit 1570. Goed te zien is het 
veen/moerassige gebied dat op de plek van Zwarte Broek lijkt te liggen 
( Bron: Wildernis.eu 10 oktober 2014)

Via het huidige Nijkerkerveen loopt hij rechtdoor richting Terschuur. 
Ten slotte vinden we in het zuiden de Hoevelakense Beek. Deze 
lijkt niet veel verder te lopen dan het huidige dorp Hoevelaken. 
Door de geringe nauwkeurigheid van de kaartenmakers uit deze 
tijd kan het zoals eerder vermeld,  nogal lastig zijn om conclu-
sies te trekken uit dergelijke bronnen. Op grote schaal geven ze 
echter wel een beeld van de aanwezigheid van veengebieden 
en waterlopen in de tijd waarin de makers van de kaart leefden.    
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De kaart van Nicolaes van Geelkercken uit de periode 1610-
1620 geeft een ander beeld weer dan de kaart van sGroo-
ten (afb. 38). Op de kaart van, van Geelkercken is net als op 
de kaart van sGrooten een moerassig/venig gebied weerge-
geven in het midden van het studiegebied. Het gebied is hier 
echter veel groter dan op de kaart van sGrooten. Het gebied 
strekt zich uit van Hoevelaken tot aan de weg Nijkerk- Amers-
foort. Dit komt redelijk goed overeen met wat door van Dooren 
ook wel het Grauwe Veen wordt genoemd. Binnen het Grauwe 
Veen vinden we het Nijkerkerveen en een deel van Hoevelaken. 

Naast het veengebied vinden we op de kaart een drietal waterlo-
pen die van belang zijn binnen het studiegebied. Allereerst lijkt 
er een afwatering te zijn van het Nijkerkerveen. Dit is een belang-
rijk kenmerk voor de hogere ligging van het Nijkerkerveen. Het 
zou dan gaan om het midden van de koepel. Op deze kaart is 
hij weergegeven als een beek met een loop die niet te verge-
lijken is met de huidige loop. De Brede beek loopt net als op 
de vorige kaart door Nijkerk in de richting van Appel. Ten slot-
te is het verloop van de Hoevelakense Beek te vergelijken met 
de beek weergegeven op de kaart van sGrooten. De beek 
lijkt te stoppen ter hoogte het dorp Hoevelaken. Tegenwoor-
dig loopt de beek door tot aan Lankeren, in de 16e en 17e 
eeuw lijkt hij echter te stoppen voor de buurschap Terschuur. 

Afbeelding 38. Kaart van Nicolaes van Geelkercken uit 1610-1620. Een groot veen-
gebied genaamd ‘Nijkerker Veen’ bevind zich midden in het studiegebied. (Bron: 
Gelders Archief, toegang 0509 inv. nr. 192.2)
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De kaart van Gerard Passavant uit 1697 geeft ons een beeld 
van hoe het landschap er in Zwartebroek omstreeks het 
einde van de 17e eeuw heeft uitgezien (afb. 39). Helaas is 
er enkel voor dit kleine deel van het studiegebied een der-
gelijke kaart gemaakt. Omdat we in dit deel van het onder-
zoek enkel geïnteresseerd zijn in het natuurlijke landschap, 
gaan we op de kaart van Gerard Passavant alleen in op in-
dicatoren voor natuurlijk veen. Uit de kaart zijn naast deze 
indicatoren nog tal van andere aanwijzingen voor land-
schappelijk ontwikkelingen te halen. Deze komen aan bod 
in het onderzoek naar de ontginning van het Zwartebroek 

Aanwijzingen voor veengebieden komen op de kaart  
van Passavant nauwelijks voor. De veldnamen en 
boerderijnamen geven weinig uitsluitsel over de moge-
lijke aanwezigheid van veen. De boerderijnamen rond-
om Zwartebroek hebben voornamelijk betrekking op 
de bewoners van de boerderijen. Enige directe aan-
wijzing voor veen vinden we in de aanduiding van de 
Nijkerkse venen. Deze worden aangegeven op de af-
beelding hiernaast. Wat opvalt is dat het deel waar in 
de 19e eeuw vervening heeft plaats gevonden op deze 
kaart gerekend wordt tot de Nijkerkse venen (afb. 39). 

Afbeelding 39. Kaart van Gerard Passavant uit 1697, met de daarbij 
aangegeven veengebieden (Bron: Gelders Archief, Archieftoegang 1510 
Kaartencatalogus, 0012-K237, Gelders Archief, Archieftoegang 1510 
Kaartencatalogus, 0012-K239)

Nijkerkse venen

Nijkerkse venen



Jeroen Grift, 2015 62

Afbeelding 40.  Eenheden op basis van kavelstructuur. De cir-
kels geven de vochtige plekken in het studiegebied aan. (Bron: 
Kaart van de man 1802-1812. Heruitgave Canaletto, 1984) 

De Man heeft in de periode 1802- 1812 voor een groot deel 
van de Veluwezoom een voor die tijd redelijk betrouwbare 
kaart gemaakt (afb. 40). Op deze kaart is het grootste ge-
deelte van het studiegebied al in ontginning gebracht. Wat 
echter direct uit het oog springt is het Nijkerkerveen. Dit 
gebied is op deze kaart nog nauwelijks ontgonnen. Als we 
dit vergelijken met de historische bronnen over de ontgin-
ning Nijkerkerveen lijkt dit redelijk te kloppen. Van Dooren 
beschrijft in zijn boek de ontginning van het Nijkerkerveen. 
Dit gebied zou pas als een van de laatste gebieden in het 
studiegebied ontgonnen zijn. Het feit dat Hoevelaken op 
deze kaart niet geheel ter ontginning gebracht lijkt, berust 
mijns inziens eerder op het weglaten van de ontginnings-
structeren, dan op een niet in cultuur gebracht landschap. 
De Man lijkt niet alle gebieden te hebben ingetekend.

Vochtige plek
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Kadastrale kaarten bevatten veel informatie over het land-
schap in het begin van de 19e eeuw. Voor bijna elke gemeen-
te in de provincie Gelderland is reeds een kadastrale atlas ver-
schenen. Bezitsverhoudingen, bodemgebruik, waarde van de 
grond, en exacte afmetingen kunnen allen worden afgelezen 
uit de tabellen die horen bij de kaarten. Voor een compleet ka-
dastraal overzicht van 1832 zijn de drie kadastrale atlassen die 
verschenen zijn over het studiegebied bij elkaar gevoegd.94

Waar we in dit onderzoek vooral in geïnteresseerd zijn is het 
grondgebruik ‘veen’. In de tabellen van de  kadastrale atlassen 
worden veengebieden op enkele plaatsen aangegeven als: ‘Veen-
grond’ en ‘Veen/heide’ (afb. 41). Om wat voor soort veen het hier 
gaat is niet duidelijk. Wel mogen we aannemen dat er op deze 
plekken veen gelegen heeft , want anders had men het wel aan-
geduid met de term ‘grasland’ of ‘weidegrond’. Aan het opper-
vlak moest dus te zien zijn dat het om veen ging. Vergelijken we 
de veengebieden met het Pleistocene dekzand reliëf dan kunnen 
we het volgende concluderen: De veengebieden die staan aan-
gegeven in de tabellen uit 1832  Liggen voornamelijk in de cen-
trale delen van het studiegebied (Zwartebroek en Nijkerkerveen)

 

94  Het gaat hier om de kadastrale atlas van Nijkerk (Van der Flier et al. 1989). de 
kadastrale atlas van Barneveld (Van der Hoek & Crebolder, 2014) en de kadastrale atlas van 
Hoevelaken (Van der Hoek & Veldhuizen, 2009) 

Afbeelding 41. Veengebieden volgens de Kadastrale Atlas uit 1832. (Bron: Ka-
dastrale atlas van Nijkerk (Van der Flier et al. 1989). Kadastrale atlas van 
Barneveld, Garderen en Voorthuizen (Van der Hoek & Crebolder, 2014) 
en de kadastrale atlas van Hoevelaken (Van der Hoek & Veldhuizen, 2009) 

Veen in 1832
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- Eikendals Veen: is vroeger ook hout in gevonden. Soort onbe-
kend.
- Giepengat: is vroeger ook hout in gevonden.
- Schouteveen: in vroeger jaren zijn daar gevonden, heele bomen, 
eiken en dennen. 
- Vrouwenveen: is vroeger ook dennen en eikenhout gevonden.
- Delderveen: is voor ongeveer 10 jaar geleden een dennenboom 
uitgekomen van 24 voet lengte.
- Buntveen: in vroeger jaren hout gevonden. Onkenbaar. 

Opmerkelijk bij deze vondsten zijn de gevonden boomsoorten. 
Deze boomsoorten wijzen op een veel droger milieu dan dat we dat 
kennen van Zwartebroek tijdens de veengroei. Volgens de auteur 
van het hoofdstuk, moet dit hout een ouderdom hebben van on-
geveer 8000 jaar. Een droger klimaat in die tijd zou ervoor gezorgd 
hebben, dat grote delen van het Zuiderzee gebied met bos was 
bedekt. Door de zeespiegelstijging tijdens het Holoceen verdronk 
dit bos uiteindelijk in de loop van het Atlanticum onder het veen. 

De samenstelling van de bossen en de plek waar bepaalde soor-
ten zijn gevonden, is voor dit onderzoek echter niet bijzonder rele-
vant. Het gaat veel meer om de plek waar men de veengaten kan 
vinden. Op deze plekken heeft veen gelegen dat door turfwinning 
is afgegraven. Doordat de veengaten op een dermate onnauw-
keurige manier zijn ingetekend is het lastig de exacte locatie ervan 
te bepalen. Toch heb ik getracht ze te lokaliseren aan de hand 
van gaten die zichtbaar zijn op de AHN,  de TMK 1850 en de ta-
bellen behorende bij de kadastrale kaart uit 1832 (afb. 44 en 45)

In het boek Zwartebroek en Terschuur, tussen stuwwal en heu-
velrug (2004) wordt uitgebreid ingegaan op de turfwinning 
rondom het dorp Zwartebroek.95 Men beschrijft het natuurlijke 
landschap van het dorp als een moerassig gebied, waarin men 
in de loop van de tijd turf heeft gewonnen. Ook zouden er ver-
schillende rietmoerassen aanwezig zijn geweest. De oud Bur-
gemeester van Barneveld C.A. Nairac was erg geïnteresseerd 
in de aard van het veen dat werd gewonnen. Daarom liet hij in 
het jaar 1874 een inventarisatie maken van de veengaten rond-
om Zwarte Broek (afb. 42). Zijn opdracht aan de opdrachtnemer 
W. de Jager. luidde als volgt: ‘waar veenderijen of uitgeveende 
plassen zijn, en hoe die genoemd worden’ vervolgens geeft hij 
opdracht te onderzoek ‘of daar nu en dan ook boomstukken uit-
komen, en uit welke veenen, en of het boomstuk te herkennen 
is’.  Door de veengaten te analyseren en te lokaliseren hopen 
we  iets meer inzicht te krijgen in de gesteldheid van het veen. 

Door de Jager is de volgende lijst met veengaten opgesteld:
- Het Kelderveen: is in vroeger jaren, hout gekomen, eiken, den-
nen, berken, zelfs kersenbomen, en een soort gelijk palmboomen, 
dat hun onbekend was 
- Bellemansveen: is in 1873 voor het eerst geveend, en ook een 
soort eikehout gevonden
- Zwartevarker Veen: vroeger veel hout in gevonden, soort van 
dennen hout en meer onbekend hout, tot zelfs hazelnoten
- Wielderveen: wordt ook hout gevonden, dennen
- Domeinen Veen: is vroeger ook van alle soort hout gevonden. 
Soms onbekend
- Bromme Veen: is in gevonden eiken, dennen, berken en waar-
schijnlijk veel hazelnoten en hennepzaad, dat met lagen door het 
veen had gezeten. 

95  Van den Born et al. 2004 p. 56
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Afbeelding 42.  Veengaten rondom 
Zwartebroek. De lijst met namen ziet 

er als volgt uit: 

1. Het Kelderveen

2. Bellemansveen

3. Zwartevarker Veen

4. Wielderveen

5. Domeinen veen

6. Bromme Veen

7. Eikendals Veen

8. Giepengat

9. Schouteveen

10. Vrouwenveen

11. Delderveen

12. Buntveen

(Bron: van den Born et al., 2004 

p.57 )

Afbeelding 43.  AHN van de veengaten 
( Bron: Ahn.nl 28 oktober 2014)
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Als we vervolgens de veengaten vergelijken met de dekzandruggen 
in en rondom Zwartebroek dan kunnen we zien met welk soort 
veen we in alle waarschijnlijkheid te maken hebben. We hebben 
kunnen zien dat de veengaten voornamelijk in de lager gelegen 
delen liggen, waardoor het aannemelijk is dat het hier gaat om  
een eutroof tot mesotroof veendek.  Het zou echter ook zo kunnen 
zijn dat er hoogveenresten op deze plekken bewaard zijn geble-
ven, hetgeen we in Drenthe vaker zien. Het is daarom niet hele-
maal zeker te zeggen om welk soort veen het hier heeft gegaan.  

Conclusie historisch-geografische- en kartografische aanwijzingen
Een historisch-geografische studie van Vervloet heeft aangetoond,

Afbeelding 44. Veengaten vergeleken met de 
dekzandruggen in Zwartebroek. De veengaten zijn 
duidelijk gepositioneerd tussen de dekzandruggen Afbeelding 45. AHN beeld met daarin weergege-

ven de veengaten (Bron: ahn.nl 28 oktober 2014)

dat er een veenmoskoepel moet hebben gelegen in het 
noordwesten van het studiegebied. Na analyse van de 
kavelstructuur lijkt dit ook gelden voor de rest van het 
studiegebied. Naast de radiale structuur vinden we in 
Hoevelaken opschuivende verkaveling, hetgeen ons wijst 
op de ontginning van een hoogveenkoepel. Histotisch 
kaartmateriaal toont aan dat het midden van het studie-
gebied een moerassig/venig gebied moet zijn geweest.   

Veengat

Veengat

Dekzandrug
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Dit stroomdal houdt ongeveer op ter hoogte van de buurschap 
Terschuur. Daarnaast bevinden zich langs de Hoevelakense beek 
een aantal dekzandruggen die parallel lopen aan de beek. Mocht 
de beek een antropogene oorsprong hebben dan lijkt dit niet 
vanzelfsprekend. Ten slotte vinden we op de kaart van 1832 een 
Hoevelakense Beek met een sterk meanderend patroon (afb. 46). 
Met deze aanwijzingen samen mogen we toch wel aannemen dat 
we hier te maken hebben met een natuurlijke beek. Het feit dat de 
beek in een laagte ligt, omgeven door dekzandruggen en een dui-
delijk meanderend verloop heeft in het jaar 1832 zie ik als voldoen-
de bewijs. Laatste waterloop die in aanmerking komt als natuurlijke 
beek is de Brede Beek. Volgens de Nijkerkse Prentenatlas (2013) 
is deze beek ontsprongen in het veen rond Zwartebroek.97

97  Van de Berg & Verheij, 2013 p. 27

2.7 Veenreconstructie met behulp van hydrologi-
sche aanwijzingen

Het is erg lastig gebleken om de exacte natuurlijke waterlopen 
binnen het studiegebied te benoemen. Binnen de onderzoeks-
wereld is er nogal een verschil van mening over de natuurlijk-
heid van de waterlopen in de Gelderse Vallei. Het artikel van 
Spek in ‘Van Hunnepe tot de zee; de geschiedenis van het Wa-
terschap Salland’  uit 1996, gaat in op de afwezigheid van be-
ken in Salland. Salland kenmerkt zich net als de noordelijke 
Geldserse Vallei door een dekzandlandschap waar natuurlijke 
beken afwezig lijken te zijn. Volgens Spek vond de waterafvoer  
vooral plaats door middel van oppervlakkige afstroom door de 
dalvormige laagten. Omdat we in het studiegebied ook te ma-
ken lijken te hebben met de afwezigheid van natuurlijke beken, 
kan dit verhaal ook van toepassing zijn op ons studiegebied.  

Binnen het studiegebied bevinden zich een drietal beken die het la-
bel natuurlijke beken zouden kunnen krijgen. De eerste is de Laak. 
Op het eerste gezicht lijkt de laak een gegraven wetering. Dit zien 
we direct aan de rechte loop van de beek.  Van Dooren en Wynia wij-
zen in hun publicaties op een mogelijke natuurlijke waterloop op de 
plek waar later de Laak is gegraven.96 Deze uitspraken zijn echter niet 
voldoende onderbouwd, waardoor het lastig is om de Laak als een 
van oorsprong natuurlijke waterloop op te nemen in het onderzoek.

De Hoevelakense Beek lijkt een ander verhaal te zijn dan de Laak. 
De Hoevelakense beek geeft bij benadering met de AHN een 
beeld weer, waarop te zien is dat deze beek ingeslepen is in de 
Pleistocene basis. Op de AHN is een duidelijk stroomdal te zien. 

96  Wynia, 1985 

Afbeelding 46. Het natuurlijke verloop van de Hoevelakense beek in 1832. (Bron:
Van der Hoek & Veldhuizen, 2009)
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De beek meanderde daarna door het landschap om vervol-
gens in de stad Nijkerk verder te gaan als de Arkervaart. Van 
belang is de loop van deze beek binnen het studiegebied. Vol-
gens de Nijkerkse prentenatlas en ook volgens Van Dooren 
ontsprong de beek in het veen van Zwartebroek. Recent on-
derzoek heeft aangetoond dat dit niet het geval is geweest. 
Het artikel van Leendert de Boer over het ontstaan van de Brede 
Beek  geeft een heel ander inzicht in de ontstaanswijze van de Bre-
de Beek.98 Hij beschrijft hierin vier belangrijke perioden die heb-
ben geleid tot de huidige loop van deze Beek. Deze periodes zijn: 
1. De oorsprong van de Brede Beek 2. Het graven van het kanaal 
vanuit Zwartebroek om de stad van voldoende water te voorzien 3. 
Demping van delen van het kanaal door de aanleg van een drink-
watervoorziening 4.  Nieuwe verbinding naar de Brede Beek vanuit 
Appel. Waar we voornamelijk in geïnteresseerd in zijn, zijn de eer-
ste twee punten. De oorsprong lag volgens De Boer niet in het veen 
van Zwartebroek. De Boer benoemt de natuurlijke voorkeuren van 
een beek, en in het bijzonder de vanzelfsprekende loop van hoog 
naar laag. Bij nadere analyse van de loop van het kanaal vanuit 
Zwartebroek lijkt deze beek niet van een natuurlijk hoger gelegen 
deel naar een lager gelegen gebied te stromen. Door een analyse 
van de Geomorfologische kaart te maken, kwam de Boer erachter 
dat het kanaal vanuit Zwarte Broek een dekzandrug doorkruist.99

Nemen we in ogenschouw dat het kanaal vanuit Zwarte Broek 
van oorsprong een veenstroom geweest zou zijn, dan zou 
deze een andere weg gekozen hebben dan de huidige. De 
dekzandrug zou namelijk eerder een natuurlijke barrière vormen 
voor de veenstroom. Volgens de Boer is de Brede Beek dus geen 
veenstroom, maar is het kanaal vanuit Zwarte Broek een gegraven 
beek die de Stad Nijkerk van het nodige water moest voorzien.

98  www.sprengenbeken.nl (15 januari 2015)
99  De Boer, 2013

Brede Beek

Hoevelakense Beek

Afbeelding 47. Mogelijke natuurlijke waterlopen in het studiegebied.   

Er bestaat echter ook nog de mogelijkheid dat de dekzandrug 
bedekt was met veen, waardoor hij geen barrière vormde voor 
een mogelijke veenstroorm. De hierboven beschreven waterlo-
pen geven een beeld van de natuurlijke oppervlaktewater afvoer 
(afb. 47). De Hoevelakense beek heeft een natuurlijke loop tot 
net voor het dorp Terschuur. De Brede beek ontstaat  nabij de 
buurschap Sligtenhorst en de Laak is niet opgenomen als natuur-
lijke waterloop. Voor de Laak geldt dat er eerst uitgebreid onder-
zoek moet worden gedaan, voordat we uitspraken kunnen doen 

Natuurlijke waterloop
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In de stroomgebiedsvisie Gelderse Vallei (2002) wordt in kaart 
gebracht waar zich in de Gelderse Vallei plekken bevinden waar 
kwelverschijnselen worden waargenomen. De hydrologische ba-
sis wordt gevormd door formatie van Breda/Oosterhout. De wa-
tervoerende pakketten die hier bovenop liggen, worden voorzien 
van grondwater vanuit de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug. 
Dit grondwater kenmerkt zich door zuiverheid, rijpheid en ou-
derdom. Op vele plekken in de Vallei komt deze kwel omhoog. 
Binnen het eerste watervoerende pakket vinden we voorname-
lijk lokale grondwaterstromen. Deze stroming ontstaat doordat 
er water inzijgt in de dekzandruggen en vervolgens uittreedt in 
de lager gelegen delen tussen deze ruggen. Lokale kwel is erg 
door de mens beïnvloedbaar en is hier achterwege gelaten. 
Het geeft ons namelijk niet veel informatie over de mogelijke 
veengebieden die er zijn geweest in het natuurlijke landschap. 

Regionale kwel zorgt ervoor dat op de desbetreffende plekken in 
eerste instantie geen hoogveen kan ontstaan. Regionale kwel bevat 
namelijk veel calcium en bicarbonaat, hetgeen een basisch karakter 
heeft. Hoogveen groeit alleen onder arme en zure omstandighe-
den. Arm is het wel maar niet zuur.100 Plekken waar regionale kwel 
aan het oppervlak komt kan dus alleen de vorming van laagveen 
tot gevolg hebben. Wel kan na vele eeuwen veengroei en vermin-
derde afvoer van water soms uiteindelijk toch een hoogveen pak-
ket over het laagveen worden afgezet. Meest opvallende plek op 
de kwelkaart is Zwartebroek (afb. 48). Zwartebroek heeft volgens 
de kaart te maken met sterke kwel, deze is aangegeven met de 
rode cirkel op afbeelding 48. Het zuidelijke deel van Veenhuizen 
heeft volgens de kaart te maken met lichte kwel verschijnse-
len. De richting van de kwel is duidelijk westelijk georiënteerd.

100 Paulissen et al., 2007 p. 36

Afbeelding 48. Regionale kwel in de Gelderse Vallei. (Bron: Elshof & Witberg, 2002 
p. 18)

Naast de kwelkaart die opgenomen is in de stroomgebiedsvisie van 
de Gelderse Vallei (2002) is er door Gorp en Hortensius in 1991 een 
doorsnede door de Gelderse Vallei gemaakt (afb. 49). In deze door-
snede gemaakt tussen Hoevelaken en Voorthuizen is te zien waar 
er een kwelstroom vanuit het diepe naar het ondiepe grondwater 
plaatsvindt. Dit is het geval in Hoevelaken en Zwartebroek (afb. 50). 
Daarnaast is er een opvallend fenomeen waar te nemen in de buurt 
van Zwartebroek. Hier komt zowel het diepe als het ondiepe grond-
water boven het maaiveld uit, hetgeen kwel veroorzaakt. Naast 
kwelgebieden zijn er ook gebieden die ons wijzen op inzijging. In 
de buurt van Voorthuizen ligt het diepe grondwater, een stuk dieper 
dan het ondiepe grondwater hetgeen er voor zorgt dat dit diepe 
grondwater aangevuld wordt met ondiep grondwater (inzijging). 

Matige Kwel

Intermediair Gebied

Sterke Kwel
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Vergelijken we de beide kwelkaarten met elkaar dan kunnen we con-
cluderen dat het gebied rondom Zwartebroek meer onder invloed 
van kwel staat dan de andere gebieden in het studiegebied. Een 
gebied dat volgens beide kaarten relatief weinig hinder ondervindt 
van regionale kwelstromen is het gebied ten noorden van Hoeve-
laken. Op de kaart in de stroomgebiedsvisie is het aangeduid als 
neutraal kwelgebied, terwijl er op de kaart van Van Gorp en Horten-
sius een relatief lage kwel (0-0.19 mm/dag) wordt aangegeven. Het 
blijft lastig om te zeggen wat de exacte invloed is van de kwel op 
de veenvorming in het natuurlijke landschap. Wat we kunnen con-
cluderen is dat gebieden die sterk onder invloed staan van regio-
nale kwel, niet snel in aanmerking komen voor een vroegere hoog-
veenbedekking. Het lijkt daarom ook uitgesloten dat er in Zwarte 
Broek een hoogveen heeft gelegen, mochten we dat al aannemen. 
Het gebied ten noorden van Hoevelaken ondervond veel minder 
hinder van kwel en was daarom beter geschikt voor hoogveen. 

Conclusie hydrologische aanwijzingen
Doordat het niet geheel duidelijk is welke waterlopen exact natuur-
lijk van oorsprong zijn is het lastig om deze mee te nemen in de 
analyse van het natuurlijke landschap. Samenvattend kunnen we 
zeggen dat het eerste deel van de Hoevelakense Beek een natuur-
lijk verloop kent (tot aan Terschuur). Over de Laak is simpelweg niet 
genoeg bekend. De huidige loop wijst ons op een gegraven water-
loop. Aanvullend onderzoek moet aantonen of deze natuurlijke van 
oorsprong is. We hebben onvoldoende bewijs om de Breede beek 
als natuurlijke waterloop te benoemen. Het lijkt sterk dat een na-
tuurlijke waterloop door een dekzandrug heen loop, dit zou alleen 
mogelijk zijn als er veen overheen gelegen heeft. Kwelstromen be-
invloeden de hydrologie in het studiegebied. Met name het Zwarte 
Broek kan gezien worden als een kwelgebied. Kwel sluit oligotroof 
veen uit, mits het veen binnen de invloed van het grondwater blijft. 

Afbeelding   49. Kwelgebieden in de Gelderse Vallei (Bron: Gorp & Hortensius,
 1991 p. 76)  

Afbeelding 50. In Zwarte broek is de stijghoogte van het diepe grondwater hoger dan 
de stijghoogte van het ondiepe grondwater. (Bron: Gorp & Horstensius, 1991 p. 77) 
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2.8.  Veenreconstructie met behulp van historische 
aanwijzingen

Belangrijke historische aanwijzingen wordt gegeven in een archief-
stuk uit het jaar 1383. In dit archiefstuk wordt een gebied genaamd 
‘Grauwenveen’ genoemd. Volgens van Dooren wordt met het Grauwe 
Veen het huidige Hoevelaker- en Nijkerkerveen aangeduid (afb. 51).101 

Uit de bron van 1383 komt naar voren dat er in die tijd al over de 
term turf werd gesproken. De tekst van de akte luidt als volgt: 
‘‘Willem van Steynbergen, richter in Veluwen, oorkondt, dat voor 
hem en zijn gerichtslieden Johan van Lawyc, Johan van Brienen 
Engel bertszoon en Aernt te Bocop, door Henric van Aller Ser-
vaeszoon, Gherselis zijn zoon en Diste zijne dochter, aan Wynolt, 
comman deur van Callenbroeck, ten behoeve van het godshuis van 
Sint Johan aldaar, overgedra gen zijn 8 morgen turfveen in Grawen-
veen, gelegen tusschen het land van Fonck van der Weiden en van 
Gheryt van Vloewijc, en strekkende van Henric’s land tot aan de 
Laeck tot Hoeflaeck’’.102 Het jaartal 1383 is van essentieel belang, 
omdat dit aangeeft dat er in de 14e eeuw dus als spraken moet 
zijn geweest van de term ‘turf’ (brandstof) in het Grauwe veen.  

De betekenis van ‘Grauwe Veen’ kan ons wellicht meer infor-
matie geven over de aard van dit veen. Grauwveen kan door-
gaans gezien worden als het topje van het hoogveen.103 Het 
grauwveen komt overeen met de bonklaag, die ongeschikt was 
voor de turfwinning. Deze laag werd doorgaans verwijderd om 
het ondergelegen zwarte veen af te kunnen graven. Vaak werd 
deze laag teruggegooid na het winnen van het zwarte veen. 

101  Van Dooren, 1986 p. 129 
102  Oud-Archief Harderwijk, Regest nr. 105
103 Crompvoets, 1981 pp. 169-170

.

Afbeelding 51. Het Grauwe Veen was volgens van Dooren gelegen in 
het huidige Hoevelaker- en Nijkerkerveen. (Bron: Van Dooren, 1986 p. 39)  
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2.9 Synthese: reconstructiekaart van de historische 
veenbedekking in de Noordelijke Gelderse Vallei aan 
het einde van de vroege middeleeuwen (1000 AD)

Verzamelkaart
Nu we alle verschillende bronnen hebben besproken is het mo-
gelijk om deze bronnen te combineren tot een verzamelkaart. 
In het programma ArcGIS is veel van dit bronnenmateriaal ver-
werkt in analysekaarten. Zo is er bijvoorbeeld een aparte laag met 
de veenverspreiding, zoals die gevonden is in de boorprofielen 
van de BIS database. Ander voorbeeld zijn de bodemkaarten. 
Binnen deze kaarten is een selectie gemaakt van bodems die 
aanwijzingen geven voor een huidig of van een vroegere veen-
bedekking. Als we vervolgens al deze analysekaarten over el-
kaar heen leggen dan krijgen we een beeld van de harde be-
wijzen die zijn gevonden voor een natuurlijk veendek (afb. 52) 
zoals we kunnen zien vinden we vrijwel nergens in het studie-
gebied nog hoogveen (oligotroof veen). In Achterhoek vinden 
we een boorpunt waar veenmosveen wordt afgedekt door een 
laagje klei. In Zwarte Broek vinden we ook een boorpunt waar-
in veenmos is gevonden. Het overgrote deel van het studie-
gebied is bedekt met aanwijzingen die duiden op eutroof en 
mesotroof veen. Nijkerkerveen, Zwarte Broek, Achterhoek en 
het gebied te zuiden van Holk laten allemaal een bedekking met 
eutroof tot mesotroof veen zien. De verzamelkaart  geeft in een 
opslag weer waar we aanwijzingen voor veen vinden. Het geeft 
echter niet weer waar we mogelijke hoogveenkoepels hebben 
kunnen vinden in het natuurlijke landschap. Om dit te recon-
strueren moeten we een stap verder gaan in de analyse. Deze 
volgende stap zullen we aanduiden als de veenreconstructie.  

Veenreconstructiekaart
Van groot belang bij de reconstructie van  de vroegere hoogveen-
complexen en de laagveenvlaktes, zijn de aanwijzingen die we heb-
ben gevonden in dit hoofdstuk. Het gaat daarbij om aanwijzingen 
uit zowel bodemkundige, toponymische, hydrologische, topogra-
fisch archief, historisch-kartografische als historisch bronmateriaal. 
Voor een voormalig hoogveencomplex hebben we een aantal aan-
wijzingen. De eerste aanwijzingen zijn uiteraard de boorpunten met  
veenmosveen. Dit is de eerste laag van de veenreconstructiekaart. 

Veen- toponiemen hebben vaak betrekking op oligotroof veen  en 
zijn daarom belangrijk in het aanwijzen van vroegere hoogveen-
complexen. De botsende kavels vanuit een radiair patroon wijzen 
ons ook op de mogelijke aanwezigheid van een veenmoskoepel. 
Het feit dat veel dekzandruggen in het gebied zijn overreden door 
de verkaveling, geeft aan dat deze onder het veen moeten heb-
ben gelegen. In het centrale deel hebben deze dekzandruggen 
een podzolbodem. Podzolbodems sluiten laagveen uit, waardoor 
hier hoogveen moet hebben gelegen. Opvallend bij de analyse 
van middeleeuwse erven in het studiegebied, is het feit dat deze 
vrijwel allemaal aan de rand van het studiegebied liggen, hetgeen 
ons wijst op het feit dat het studiegebied een woest en ontoe-
gankelijk gebied moet zijn geweest. Tot slot wijzen de opschui-
vende verkaveling in Hoevelaken en de  betekenis van het Grau-
we Veen, ons ook op de aanwezigheid van een hoogveenkoepel 
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Veen

Veenwal

De Veen

Vodveen

Het Veen

Het Veen

Veenwijk

Veenhuisje

Groote VeenKleine Veen

Vrouwenveen

De Veenkamp

Het Holk Veen

De Veenhuysen

Het Wester Veen
Hooglander Veen

Harderwijkerveen
Nijkerksche Veen

Het Grote Veenhuisje

Het Kleine Veenhuisje

De pastorieveengronden

Holk
Nijkerk

Terschuur

Veenhuizen

Hoevelaken
Zwarte Broek

Slichtenhorst

Nijkerkerveen

Afbeelding 52. Veenverzamelkaart van de Noordelijke Gelderse Vallei. De in dit hoofdstuk gevonden directe aanwijzingen voor een voormalig veendek zijn hierin 
weergegeven. 

‘Veen’ toponiem

  Eutroof veen

  Oligotroof veen

  Boorpunt met oligotroof veen

  Boorpunt met eutroof/mesotroof veen

  Lage dekzandrug < 1,5 m

  Hoge dekzandrug  1,5 m <> 5m 

  Boorpunt met veen

N
500m 1000m
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Voegen we al deze aanwijzingen samen dan krijgen we 
een reconstructie van het vroegere veendek (afb. 53)

Er zijn ook aanwijzingen te vinden voor een laagveenvlakte. Be-
langrijke aanwijzing is de in paragraaf met hydrologische aan-
wijzingen besproken regionale kwel. Regionale kwel bevat een 
aantal bestanddelen dat ervoor zorgt dat er geen hoogveen-
groei op kan treden. Zwartebroek is zo’n kwelplek, waardoor 
hoogveen uitgesloten lijkt te zijn. Daarnaast wijst de Broek-
naam ons op een broekbos, hetgeen betekent dat hier een laag-
veen moet hebben gelegen. De veenreconstructiekaart geeft 
ons informatie over de natuurlijke situatie van het landschap 
aan het eind van de vroege middeleeuwen, ongeveer 1000 AD 
(afb.53). Deze periode is gekozen omdat er zeer waarschijnlijk 
nog geen ontginningen in het gebied aanwezig waren, en de 
mens nog maar zeer beperkte invloed had op het landschap. 
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Holk
Nijkerk

Terschuur

Veenhuizen

Amersfoort

Hoevelaken
Zwarte Broek

Slichtenhorst

Nijkerkerveen

Afbeelding 53. Veenreconstructiekaart van de Noordelijke Gelderse Vallei. Onderscheid is gemaakt in hoogveen aan de ene kant en laagveen aan de andere kant.
Het hoogveen lag volgens de aanwijzingen ongeveer tot aan de noordgrens van Zwartebroek. 

N
500m 1000m

  Hoogveencomplex

  Laagveenvlakte

  Lage dekzandrug < 1,5 m

  Hoge dekzandrug  1,5 m <> 5m 

  Waterloop
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3. De ontginning Zwartebroek



76 Jeroen Grift, 2015 77



Jeroen Grift, 2015 78

3.1 Inleiding

Het dorp Zwartebroek is gelegen in het zuidoosten van het studie- 
gebied en behoort tot de gemeente Barneveld. De vermoedelijke 
eerste  vermelding van het dorp dateert van het jaar 1132. De oud 
burgemeester van Barneveld Nairac beschrijft het dorp als volgt: 

‘’Achter ’t Huis Terschuijr ligt de buurschap Zwartebroek, eene 
eigenaardige benaming voor deze veenstreek; 25 jaren geleden 
werd daar uitstekenden turf gebaggerd, wier hoedanigheid even-
wel vermindert door dien het thans aangebroken veen te jong 
is. De Utrechtse bisschop Andreas verleende in 1132 vergunning 
tot ontginning, evenals in 1334 Hertog Reynold II, die onder Bar-
neveld ter ontginning uitgaf. Het Klooster te Elten had hier uit-
gestrekte eigendommen, waaraan oude benamingen nog herri-
neren; de vrouwenweg, die door Zwartebroek loopt, voert naar 
de vrouwen-goederen, de vrouwenhoeve, en ’t vrouwen-veen. In 
het huis Kemna, niet ver van daar gelegen, woonde de beambte 
belast met het inbeuren der inkomsten voor de abdis van De lan-
derijen geven uitmuntend gras; ’t is echter noodig, dat handen 
aan het werk worden geslagen, om den waterstand te verbeteren. 
Zwartebroek ligt op 4 meter + A.P., dat is 8 Meter lager dan ’t aan-
grenzende Voorthuizen en ruim 30 Meter lager dan Garderen; de 
ondiepe en sedert eeuwen verzande beken kunnen het water niet 
meer slijten, dat van de bovenliggende ontgonnen gronden wordt 
aangevoerd – de buurt lijdt inderdaad waterschade. ’t klooster te 
Elten, gewijd aan St. Vitus en door Graaf Wichman gesticht voor 
zijne dochter Lutgardis, anno 968. De groote vooraad van eiken 
en dennen kienhout, van eene soort populier (vuilboom), van els 

en berk, bewijst dat die venen voormalige bosschen zijn geweest, 
evenals de benaming van ’t Woud. ’t Is merkwaardig, dat het 
uitgegraven zwaar en lang eikenhout, veeltijds ijzerhard ge-
worden uitstekend geschikt is voor huiselijk gebruik, zoodat 
het tot ladders enz. Verwerkt wordt. Zaden van elzen en hazel-
nooten komen soms in dikke lagen voor. In eene lage streek, 
de Hoeven, werd in 1876 een uitmuntend exemplaar mam-
mouts-kies gevonden, die onze gemeente verzameling siert”.104

Deze tekst van de oud burgemeester geeft een aantal zaken aan die 
van belang zijn geweest tijdens de ontginning van het Zwartebroek. 
Ten eerste het jaartal 1132. Tot nu toe is het niet duidelijk of in dat 
jaar ook daadwerkelijk de ontginningen zijn gestart. De ontginnin-
gen zouden onder invloed hebben gestaan van het vrouwenkloos-
ter uit Elten, hetgeen naar voren komt in de straat- en veldnamen. 
Tot slot heeft Nairac het over de landschappelijke situatie van het 
Zwartebroek. Uit zijn verhaal wordt direct duidelijk dat het om 
een nat gebied gaat, waar in de 19e eeuw turf gewonnen werd.

De belangrijkste vraag in dit hoofdstuk zijn: wanneer is het 
Zwartebroek ontgonnen, en hoe is gebeurd? In dit hoofdstuk 
hanteren we dezelfde onderzoeksmethode als in het vorige 
hoofdstuk. We verzamelen eerst zoveel mogelijk bronnen uit 
uiteenlopende disciplines, om vervolgens uitspraken te kun-
nen doen over de ontginning van het Zwartebroek.  Aanwijzin-
gen voor de ontginning worden gehaald uit de toponymie, his-
torische-geografie, historische-kartografie en uit archiefmateriaal.

104  Paasman & Van Doorn, 1974 pp. 43-45
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Kadaster, BRT, RUG Geodienst

Kadaster, BRT, RUG Geodienst

Afbeelding 54. Studiegebied B. Zwartebroek ligt in het zuidoosten 
van het in het vorige hoofdstuk onderzochte studiegebied. 
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3.2 Het natuurlijke landschap

Zoals in de synthese van het vorige hoofdstuk al naar voren kwam is 
het Zwartebroek van oorsprong een laagveenvlakte geweest (afb. 55)  
De eerste en meest voor de hand liggende aanwijzing vinden we in de 
naam Zwartebroek. In het vorige hoofdstuk hebben we Zwartebroek 
naamkundig beschreven. Broek wijst op moerassige omstandighe-
den. Broekgebieden waren wild begroeid en bestonden voorna-
melijk uit kreupelhout en riet. Door het terrein liepen veel beekjes, 
die vaak buiten hun oevers traden en voor drassige omstandig-
heden zorgde. De kleur zwart kan wijzen op de bodemgesteld-
heid van het gebied, vaak sterk humeuze gronden, of in dit geval 
waarschijnlijk moerig/venig. Daarnaast kan het verwijzen naar het 
donkere zicht dat veroorzaakt werd door de dichte vegetatie.105

Naast de naam komen we een aantal veengaten tegen in het 
Zwartebroek. Deze veengaten geven aan dat er turf is gebaggerd. Turf 
werd gebaggerd onder de grondwaterspiegel, een teken dat er aan 
het begin van de 18e eeuw laagveen heeft gelegen in het Zwartebroek. 

Een sterke aanwijzing voor de groei van laagveen rondom Zwartebroek 
is het feit dat het een kwelgebied is. Regionale kwel komt in dit 
gebied aan het oppervlak. Regionale kwel sluit de vorming van 
hoogveen uit, waardoor het gebied een mesotroof tot eutroof ka-
rakter moet hebben gehad voor aanvang van de eerste ontginnin-
gen.106 De aanwijzingen voor veengroei lijken zich te concentreren 
ten noorden van het huidige dorp. De enige natuurlijke waterloop  
in het natuurlijke landschap van het Zwartebroek was de huidige 
Hoevelakense beek. Deze beek toonde in 1832 nog een meande-
rend patroon. Dit patroon hield op bij Terschuur, waar de meanderen-
de beek veranderde in een rechte beek door antropogene invloeden. 

105 Gtb.inl.nl (19 september 2014); Maas, 1990 pp. 59-60
106 Gorp & Horstensius, 1991 p. 77 
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Afbeelding 55. Veenverzamelkaart van het Zwartebroek.

Afbeelding 56. Veenreconstructie van het Zwartebroek
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  Veenkoepel

  Laagveenvlakte

  Lage dekzandrug

  Hoge dekzandrug   

  Waterloop

  Boorpunt voedselarm

  Boorpunt voedselrijk

  Lage dekzandrug 

  Boorpunt met veen

3.3 Toponiemen in Zwartebroek

Wat betekenen de namen die te zien zijn op historisch kaart-
materiaal, en welke plaatsnamen, boerderijnamen en veldna-
men vinden we in het Zwartebroek? In deze paragraaf gaan we 
dieper in op de toponiemen in en rondom het Zwartebroek.

Plaatsnamen
In het voorgaande hoofdstuk is al ingegaan op de plaatsnamen 
in de Noordelijke Gelderse Vallei. De plaatsnamen die topogra-
fisch gezien het dichtst bij het Zwartebroek liggen worden hier 
nog een keer genoemd (afb. 57). De naam Appel is zeer waar-
schijnlijk afgeleid van Appel-lo, hetgeen in het Middelnederlands 
appelbomenbos betekent.107 Over de eerste vermelding van 
Appel bestaat in de wetenschap enige discussie. Volgens Blom-
mesteijn et al. (1977) wordt Appel voor het eerst genoemd in het 
jaar 996. In dit jaar werden de goederen van Wichman van Elten 
verdeeld. Het woord Appelteruika zou in dit geval de buurschap 
Appel aan moeten duiden.108 Volgens van Doesburg et al. (2010) 
ligt de al eerder beschreven verklaring Appel-lo dat afkomstig is 
uit het Middelnederlands het meest voor de hand. Mede ook om-
dat er in het buitenland rond deze tijd vergelijkbare plaatsnamen 
voorkwamen.109 De naam Terschuur is een samenvoeging van de 
woorden ter schuren /ter Schuer.  Een van de eerste vermeldingen 
van de naam Terschuur is in het jaar 1421. In dit jaar worden onder 
andere Terschuur en Voorthuizen geplunderd en platgebrand.110 De 
belangrijkste plaatsnaam is Zwartebroek. In de vorige paragraaf is 
de betekenis van het Zwartebroek reeds beschreven. Wanneer het 
gebied voor het eerste genoemd wordt is niet geheel duidelijk. In dit 
onderzoek zullen we de eerste vermelding proberen te achterhalen.

107  Van Berkel & Samplonius 1989 p. 20
108 Blommesteijn et al., 1977 p. 69
109 Van Doesburg et al., 2010 pp.15-16
110 Paasman & van Doorn, 1975 p. 35

Kadaster, BRT, RUG Geodienst

Zwartebroek

Terschuur

Afbeelding 57. Plaatsnamen in en rondom Zwartebroek
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Klaarwater

Looijerbelt

Blankenhoef

Krommen Akker

Zwarte Varken

Hoge stukje Overhoef
Pepersgoed

Lankeren

Terschuur

Jolenbroek

Groot Corler

Klein Corler

Klein Westerveld

Klein Westerveld

Groot Westerveld

Kemna

Zeller

De Ahof

Den Akker

Vredengoed

Middendorp

Hammekensgoed

Proevengoed

Groot Appel
Westenappel

Groot Erental

Claes Cuilengoed

Ter Horst/Meerveld

Afbeelding 58. Middeleeuwse boerderijen en boerderijen voor het eerst zichtbaar 
op de kaart van Passavant uit 1697. 

Boerderijnamen
Boerderijnamen kunnen ons iets vertellen over het land-
schap zoals we dat we vonden ten tijde van de stichting van 
deze boerderijen. We kunnen de boerderijen indelen in een 
tweetal categorieën (afb. 58). Middeleeuwse boerderijen 
vinden we volgens de eerder geraadpleegde bronnen niet 
in het Zwartebroek, waardoor het lastig is om aan de hand 
van boerderijnamen uitspraken te doen over de ontginning 
van het Zwartebroek. We vinden deze boerderijen voor-
namelijk langs de rand van het studiegebied (afb.).111  De 
tweede categorie wordt gevormd door de boerderijen die 
we voor het eerst tegenkomen op de kaart van Passavant 
uit 1697. Deze  boerderijen hebben minder vaak een land-
schappelijk betekenis , zo zal blijken uit de  beschrijving 
van de boerderijnamen die hierna volgt. We starten met de 
betekenis van de namen van de middeleeuwse boerderijen   

111 De kaart met boerderijnamen is gebaseerd op een tweetal kaarten: de 
kaart van Passavant uit 1697 en de kadastrale kaart uit 1832. De kaart van Passavant 
geeft geen volledig beeld van de boerderijnamen, waardoor we genoodzaakt zijn 
deze gegevens aan te vullen met gegevens van de kaart van 1832. 

Middeleeuws erf

Passavant erf

Ruwerhoeff

Belleman
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Terschuur

Jolenbroek
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Groot Appel
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Groot Erental
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Tabel 5. Betekenis van middeleeuwse en latere boerderijen in en rondom 
Zwartebroek.

Naam Betekenis Eerste ver-
melding

Bron

Den Akker De akker, bouwland Middeleeu-
wen

-

Corlaer (Kod-
delaar)

Kodde is een benaming voor 
de vrucht van de moeras-
plant, Lisdodde. Laar is een 
open bosgebied of bosweide 
op vochtige grond.

Middeleeu-
wen

gtb.inl.nl (19 
september 
2014); Dittmai-
er, 1963 p. 9

Jolenbroek Jolen kan staan voor juichen 
of luid zingen. Broek wijst op 
moerassige omstandighe-
den. Broekgebieden waren 
wild begroeid en bestonden 
voornamelijk uit kreupelhout 
en riet. Door het terrein lie-
pen veel beekjes, die vaak 
buiten hun oevers traden en 
voor drassige omstandighe-
den zorgde.

Middeleeu-
wen

gtb.inl.nl (19 
september 
2014)

Kemna Afkomstig van kemenade, 
hetgeen kamer, hofstede of 
woning met stenen stook-
plaats betekent.

Middeleeu-
wen

etymologie-
bank.nl (19 
februari 2015)

Meerveld Meer verwijst naar het water 
dat aanwezig was. Veld is 
het algemene woord voor 
woeste grond.

Middeleeu-
wen

Schönfeld, 
1980 p. 143; 
Schönfeld, 
1980 p. 63

Middeldorp In het midden van een dorp 
of nederzetting gelegen

Middeleeu-
wen

etymologie-
bank.nl (19 
februari 2015)

Pepersgoed Peper zou kunnen slaan op 
de plant waterpeper. Deze 
plant had een geneeskrachti-
ge werking en groeide voor-
namelijk langs de waterkant.

Middeleeu-
wen

dbnl.nl (2 
maart 2015)

Westenappel Gelegen in het westen 
van de buurschap Appel

Middeleeu-
wen

-

Westerveld Veld is het algemene 
woord voor woeste 
grond. In dit geval in de 
windrichting west.

Middeleeu-
wen

Schönfeld, 
1980 p. 63

Blanckenhoeff Blank staat waarschijnlijk 
voor de kleur wit. Hoef 
staat doorgaans voor 
een stuk land van een 
zekere grootte. Ook is 
het de naam voor een 
boeren hofstede/boe-
renplaat.

1653 gtb.inl.nl (19 
februari 2015); 
Schöfveld, 
1980 p. 107

Het zwarte vercken Vercken is Middelneder-
lands voor varken. 

1653 gtb.inl.nl (19 
februari 2015)

Klaarwater Klaar betekent helder. 
Water spreekt voor zich. 
Dit is echter in tegen-
spraak met het feit dat 
veenwater niet helder 
kan zijn.

1832 gtb.inl.nl (19 
februari 2015)

Kruipen Voortbewegen op han-
den, voeten en buik

1832 gtb.inl.nl (19 
februari 2015)

Krommen akker Krommen verwijst naar 
de vorm van de akker

1832 Schöfveld, 
1980 p. 117

Ruwerhoeff Ruwer kan betrekking 
hebben op een wildernis 
met een ruige begroei-
ing. Hoef staat voor een 
stuk land van een zekere 
grootte. Ook is het de 
naam voor een boeren 
hofstede/boerenplaat.

1653 Schönfeld, 
1980 p. 63;
Schönfeld, 
1980 p. 107

Belleman Middelnederlands voor 
omroeper

1832 gtb.inl.nl (19 
februari 2015)
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Hoge stukje over-
hoef

Hoge stukje over- heeft be-
trekking op de ligging. Hoef 
staat voor een stuk land van 
een zekere grootte. Ook is 
het de naam voor een boeren 
hofstede/boerenplaat.

1832 Schönfeld, 1980 
p. 107

Lage plas Een laaggelegen plas/water-
lichaam

1832 Schönfeld, 1980 
p. 143

Kotelershoef Het naamsbestandsdeel -ler 
heeft betrekking op laar. Laar 
is een open bosgebied of 
bosweide op vochtige grond. 
Hoef staat doorgaans voor 
een stuk land van een zekere 
grootte. Ook is het de naam 
voor een boeren hofstede/
boerenplaat. Kote zou hut of 
armoedig verblijf kunnen be-
tekenen

1832 Dittmaier, 1963 
p. 9; Schönfeld, 
1980 p. 107; 
gtb.inl.nl (19 
februari 2015)

De koper De koper/handelaar 1832 gtb.inl.nl (19 
februari 2015)

Looijerbelt Belt betekent hoogte, heuvel 
of een hoop. Looijer heeft 
betrekking op iemand die 
van dierenhuid, leer maakt

1832 gtb.inl.nl (19 
februari 2015)

De peer Lijkt betrekking te hebben op 
de vrucht

1832 gtb.inl.nl (19 
februari 2015)

Den Akker heeft betrekking op een stuk bouwland. Jolenbroek is in 
het vorige hoofdstuk al besproken. Jolen kan staan voor juichen of luid 
zingen, maar of dit ook daadwerkelijk de betekenis is, lijkt twijfelachtig. 
Broek wijst op moerassige omstandigheden die zojuist zijn besproken.

De boerderijen klein en groot Corlaer kunnen etymologisch ver-
klaard worden door middel van het woord Koddelaar. Kodde is 
een banaming voor de vrucht van de moerasplant Lisdodde (Typ-
ha Latifolia).112 Laar is een open bosgebied of bosweide op voch-
tige grond.113 Middeldorp heeft betrekking op de ligging in het 
midden van het dorp of een nederzetting.114 In dit geval is die 
nederzetting de buurschap Appel. Meerveld en Westerveld be-
vatten beide het algemene woord voor woeste grond veld.115 

De betekenis van Pepersgoed is onduidelijk. Peper zou kun-
nen slaan op de plant waterpeper. Deze plant had een genees-
krachtige werking en groeide voornamelijk langs de waterkant.116

Ook boerderijen waarvan de geraadpleegde bronnen niet duiden 
op middeleeuwse oorsprong, hebben in een aantal gevallen een 
landschappelijke betekenis. Een daarvan is Klaarwater. Klaar staat 
waarschijnlijk voor het heldere water dat in de buurt van deze boer-
derij aanwezig moet zijn geweest.117 Het Zwarte Vercken verwijst 
naar een zwart varken, maar hoe deze naam ontstaan is weten we 
niet.118  Krommen Akker kan etymologsich verklaard worden door 
de vorm van het perceel.119 In de boerderijnaam Rouwenhoeff heeft 
Rouwen betrekking op een wildernis en op een ruige begroeiing.120 
Hoef staat voor een stuk land van een zekere grootte. Ook is het de 
naam voor een boeren hofstede/boerenplaat.121 De naam Kotelers-
hoef is lastiger te verklaren. Voornamelijk het naamsbestanddeel 
kot- brengt onduidelijkheden met zich mee. Het naamsbestanddeel 
-ler heeft betrekking op laar. Laar is een open bosgebied of boswei-
de op vochtige grond.122 Hoef is hiervoor besproken. Kot zou hut of 
armoedig verblijf kunnen betekenen. Lage plas betekent doorgaans 
een laaggelegen plas/waterlichaam. De diepte hiervan is gering.123 

118 gtb.inl.nl (19 februari 2015)
119 Schönfeld, 1980 p. 117
120 gtb.inl.nl (19 februari 2015)
121 Schönfeld, 1980 p. 63
122 gtb.inl.nl (19 februari 2015)
123 Schönfeld, 1980 p. 143

112 Gtb.inl.nl (19 september 2014)
113 Dittmaier, 1963 p. 9
114 Etymologiebank.nl (19 februari 2015)
115 Schönfeld, 1980 p. 63
116 Dbnl.nl (2 maart 2015)
117 gtb.inl.nl (19 februari 2015)
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Afbeelding 60. Veldnamen in 1832.
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Veldnaam
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Veldnamen
Omdat de verzameling veldnamen die gefilterd is uit de kaarten 
van 1697 en 1832 nogal omvangrijk is, worden enkel de veldna-
men die een landschappelijke betekenis hebben behandeld. Deze 
veldnamen kunnen ons wellicht aanwijzingen geven over de ont-
ginning. Op beide kaarten kunnen we waarnemen dat de kamp- to-
poniemen voornamelijk aan de rand van het studiegebied liggen, 
hetgeen niet geheel verrassend is aangezien de hogere ligging 
van deze gebieden (afb. 59 en 60 ) Naast kamp- namen vinden we 
hier ook veel eng- namen. Verplaatsen we ons meer richting het 
centrum van het studiegebied dan vinden we broek- en pol-na-
men. Het naamsbestanddeel broek vinden we in de Broecksteeg, 
die vandaag de dag de Platanenstraat wordt genoemd. De Broek-
kamp vinden we nabij het goed Klein Westerveld. Het bestanddeel 
broek- lijkt hier gebaseerd te zijn op de natte omstandigheden, die 
mede veroorzaakt worden door de nabije Hoevelakense beek. Pol- 
namen vinden we voornamelijk aan de eerder genoemde Platana-
nenstraat. De drie boerderijen met het naamsbestanddeel pol lig-
gen merkwaardig dicht bij elkaar. Als we de Zandpol, t’ Polletje en 
de Gripol eens vergelijken met het dekzandreliëf dan zien we waar 
de aanduiding pol vandaan komt. De betekenis van het toponiem 
Pol is: stuk grond dat hoger ligt dan de omgeving. De boerderij-
en blijken nauw verbonden te zijn met de lage dekzandruggen in 
het studiegebied (afb. 61) Een ander opvallend verschijnsel is het 
voorkomen van Hoef- en Hoeve-namen in de twee meest oostelijk 
gelegen ontginningsblokken (afb. 62). Schönfeld schrijft hierover: 
‘‘Hoeve, een stuk land van een bepaalde grootte, wordt oudtijds 
veel als landmaat (vaak = 16 morgen) gebruikt; het is de eenheid 
waarop de indeling van het gronbezit berust; b.v. 6 hoeven bosch, 
gelegen int Achterslach.Het is moeilijk te zeggen, of de veldnaam 
De Hoeve , de Hoef hier vandaan stamt dan wel aan de thans 
gewone betekenis van hoeve ‘‘boerenplaats’’ ontleend is.’’124

124 Schönfeld, 1980 p. 107
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Polletje
De Gripol

t' Polletje

Groote Zandpol

Afbeelding 61. pol- namen in het Zwartebroek.

Jeroen Grift, 2015

Afbeelding 62. Hoef- en Hoeve -namen in het Zwartebroek.
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In het Zwartebroek lijkt onderscheid gemaakt te kunnen wor-
den tussen Hoef en Hoeve. Hoef komt voornamelijk voor in 
boerderijnamen. Het ligt dan voor de hand dat we te maken heb-
ben met de betekenis ‘‘boerenplaats’’ te maken hebben. Hoeve 
vinden we vaker in veldnamen. Opmerkelijk hierbij is de afmeting 
van de percelen met deze veldnaam. Deze blijkt na het opme-
ten van deze percelen, precies 16 morgen te zijn. Tot slot vinden 
we een aantal veldnamen die betrekking hebben op het kloos-
ter van Elten. Dit klooster is vanouds een vrouwenklooster. Dit 
komt veelvuldig voor in de veldnamen en straatnamen van het 
Zwartebroek. Eerste voorbeeld is de Vrouwenweg. Deze weg ver-
bindt de buurschap Appel met de huidige Leemweg. Een ander 
voorbeeld is het Vrouwenveen. Deze naam komt voor het eerst 
voor op de kadastrale kaart van 1832. De Vrouwenhoeve lijkt net 
als de twee eerder genoemde namen met het naamsbestanddeel 
vrouwen- gerelateerd te zijn geweest aan het klooster van Elten

Waternamen
Er is een tweetal waterlopen te zien op de kaart van Passavant. 
Een daarvan is de Klaarwaterse beek. Deze beek heet tegen-
woordig de Hoevelakense beek. In de beschrijving van de boer-
derijen van Passavant uit 1697 is de naam Klaarwater al be-
sproken. Het naamsbestanddeel Klaar heeft vaak betrekking op 
de helderheid van het water.125 Het is echter vreemd dat deze 
juist in een veengebied voorkomt, aangezien het niet voor de 
hand ligt dat dit water helder was. De aftakking van de Klaar-
waterse beek die het Zwartebroek in loopt, wordt doorgaans 
de Bellemansbeek genoemd (naar de gelijknamige boerderij).

125 gtb.inl.nl (19 februari 2015)

Conclusie toponymische aanwijzingen
De plaatsnamen geven niet veel uitsluitsel over ontginnings-
wijze en de datering van de ontginning. Hetzelfde geldt min 
of meer voor de boerderijnamen. Middeleeuwse boerderijen 
met het bestanddeel veld, geven de aanwezigheid van woes-
te grond aan. Meerveld en Westerveld zijn hier voorbeel-
den van. Jolenbroek geeft moerassige omstandigheden aan. 
Corlaar bevat het naamsbestandsdeel laar-, hetgeen een open 
bosgebied of bosweide op vochtige grond betekent. Helaas ver-
tellen de boerderijen uit 1697 minder over het landschap ten tij-
de van de ontginning. Ruwerhoeff kan betrekking hebben op een 
hoef in een ruw en wild landschap. Kotelershoef geeft een open 
bosgebied of bosweide op vochtige grond aan. Lage plas geeft 
een waterlichaam aan. We vinden in het Zwartebroek voorname-
lijk namen die betrekking hebben op een nat, begroeid gebied.

Het is lastig gebleken om uit de inventarisatie van veldna-
men informatie over de ontginning van het Zwartebroek te fil-
teren. Enige aanwijzing voor de ontginning is het voorkomen 
van het naamsbestandsdeel vrouwen-. Deze komt voorname-
lijk voor in de meest oostelijk gelegen ontginningsblokken, 
de hun oriëntatie op de buurschap Appel hebben. 
Het bewijst dat het klooster van Elten invloed en bezittin-
gen had in dit gebied. Belangrijker voor dit onderzoek is de 
rol van toponiemen in het archiefonderzoek. Doordat er een 
overzicht gecreëerd is van de plaatsnamen, boerderijnamen, 
veldnamen en waternamen kunnen we deze namen vergelij-
ken met verwijzingen in archiefstukken. In de volgende para-
graaf zullen de besproken toponiemen dus van pas komen.



88 Jeroen Grift, 2015 89

3.4 Historische aanwijzingen voor de ontginning van 
het Zwartebroek

Akte uit 1132
Zoals in de inleiding beschreven, werd het gebied rondom 
Zwartebroek volgens lokale onderzoekers rond 1132 in ontginning 
uitgegeven. Van de akte waarop dit vermoeden is gebaseerd, is in 
het jaar 1286 een kopie verschenen (afb. 63).126 Volgens deze akte 
geeft de Bisschop van Utrecht het gebied in 1132 in ontginning uit. 
Een deel van de tekst wordt vertaald in het boek Dit onbebouwd 
en onnut land Hoevelaken, Toen en Nu (1999) en luidt als volgt: 

‘‘ In den naame der Heylige en overdeelde Drievuldigheit. De Ge-
loovigen, zoo die er nu zijn als die er na dezen zullen koomen, 
moeten weeten dat ik Andreas, door Gods genade Bisschop 
van Utrecht, zeker land, Hovelaken genoemd en naast Grawen-
vene gelegen, t’ welk tot onzen tijd toe onbebouwt heeft gele-
gen en tenenenmaal onnut is geweest, met de toestemming 
en op het verzoek van Hendrik, Emons zoon, tot wiens vrucht-
gebruyk het voornoemde land, met deszelfs cyns, gerechtig-
heit, en tiende, behoort heeft, aan Remward, Otwert, Hemelrijk 
en Herbert, tot een erfelijk goed in eigendom heb opgedra-
gen, zodanig dat zy, hunne zoonen, en alle nazaaten, aj alle de 
genen, die het gemelde land van hun gekocht zullen heb-
ben, het zelve zullen hebben en bezitten als een erfgoed.’’127

Een interessante zin valt helaas net buiten de vertaling. Het 
gaat daarbij om de zin: ‘‘Et est terminus illius terrae inter Gra-
wenvene	 et	 inter	 rivum,	 qui	 confinis	 est	 praedictae	 terrae	 et	
protenditur in longitudineusque ad medietatem in vene.’’   

126 Gelders archief, toegang 0243, charterverzameling inv. nr. 48
127 De Graaf & Gijsen, 1999
128 Van Dooren, 1986 p. 39

Afbeelding 63. Akte waarin Hovelaken ter ontginning uitgegeven wordt. De akte is 
een kopie van de akte die verscheen in het jaar 1132. (Bron: Gelders archief toegang 
0243, charterverzameling inv. nr. 48).

In deze zin wordt aangegeven dat het uitgegeven gebied zich be-
vindt tussen de beek waar Hoflake aan grenst en het Grawenvene 
(Grauwe veen). Het strekt op tot aan het midden van het veen. Het 
Grauwe veen bestond volgens van Dooren uit het huidige Hol-
ker- en Nijkerkerveen.128 De huidige kavelstructuur van Hoevelaken 
komt sterk overeen met de beschreven opstrek. Deze begint na-
melijk bij de Hoevelakense beek en loopt door tot de grens met 
Nijkerkerveen. We kunnen daarom aannemen, dat de grond die hier 
uitgegeven werd betrekking had op Hoevelaken. Er is geen bewijs 
dat het Zwartebroek ook in deze akte in ontginning uitgegeven werd. 
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Het tynsboek van Elten
In het belastingregister van de abdij van Elten wordt duidelijk hoe 
groot het aantal eigendommen van het klooster van Elten was.  
Een vertaling van dit belastingregister van Elten is gemaakt door 
N.C. Kist. Het necrologium en het tynsboek van het van het adelijk 
jufferen-stift te Hoog- Elten (1853)  beschrijft de goederen die het 
Klooster in bezit had, zo ook die in de buurschap Appel. Volgens Kist 
stamt het tijnsboek uit het einde van de 14e eeuw. Het is echter niet 
ondenkbaar dat het overgenomen is van een ouder tijnsboek dat in 
slechte conditie kan zijn geweest. In het tijnsboek wordt een aantal 
keren gerefereerd naar het Appelerbroek.129 De tekst luidt als volgt: 

‘‘Dit sint die Renten en die huede Tynsman ende Dynstman der 
Abdien van Elten. Inden irsten die hof toe appel Ende heuet nv 
ter tyt pele ten acker Ende daer horen in dat Pele nu toe pacht 
heuet twee hoeue lants in appelrebroec en bouwet dat hogelant 
ter derder gheruen en gheuet toe pachte L gulden en X malder 
rogghen des jears. Item Borrenguet dat Ghese vrederix plach toe 
hebben en daer is toe ene hoeue lants in Appelrebroec. Ende 
bouwet dat hogelant ter derder gherue. en die hoeue lants eyn 
derden deyl altyd bouwen. Ende gheuet te pacht des jaers XII 
gulde en IX schepel rogg’ en IX schepel coerns harderwiker ma-
ten. Arnt die velijc heuet ene hoeue in Appelrebroec en gheuet 
toe pachte XXIV gulden IV pd. wasses. Volquijn clawessoen heuet 
ene hoeue in Appelrebroec en gheuet toe pachte XXIV gul’ IV 
pd. wasses. Willam Oesterman heuet ene hoeue in Appelrebroec 
en gheuet des Jears toe pachte XXIV gul’ en IV pd. Item dese 
husinghe die op dese II vors. stean hore totten gueden vorscr. 
It. Aellert van biesen heuet IV margen lants in Appelrebroec en

129 Kist, 1853 p.133-176

gheuet des Jaers to pachte VII gul’. I pd. wasses. Pelgrim euerts-
soen heuet IV margen lants in Appelrebroec en gheuet des Jaers 
VII	 gulden	 I	 pd.	wasses.	 Inden	 vene	 leghet	 ene	 hoeue	 Torflants	
en horet inden hoff to Appel. By Hoeuevaken ligghen IV marg-
hen	torflants	en	horen	inden	hoff	to	Appel	en	 ligghen	by	Bartolt	
paul’ soens veen. Item wie den hoff to Appel heuet en wie Bor-
renguet heuet die twee boulude moghen torf graven en keen le-
sen	 inden	 torflande	vors.	ende	die	andere	drie	bewoninge	vors.	
sullen ellic des Jears nyet meer lesen dan ellic een uoeder keen.’’

Het hiervoor beschreven citaat roept direct een aantal vragen op. 
Cruciaal is de ligging van het Appelerbroek. Bedoelde men met 
dit gebied het huidige Zwartebroek, of een ander broekgebied 
in de omgeving van de  buurschap Appel? Stel dat het om het 
Zwartebroek gaat, dan blijft de vraag waar de beschreven erven 
exact lagen bestaan. Gaat het hier bijvoorbeeld om de erven ge-
legen liggen in het Zwartebroek  zoals: Blanckenhoeff , Zwar-
te Varken of Ruwerhoeff, of gaat het om andere erven? We  pro-
beren eerst te achterhalen waar het Appelerbroek precies lag. Een 
belangrijke vermelding  en locatieaanduiding van het Appeler-
broek wordt gegeven in het Leenregister van het Kwartier Arnhem.   

Het leenaktenboek van het kwartier Arnhem
Een eerste aanduiding van de ligging van het Appelerboek vin-
den we in het leenregister van het vorstendom Gelre en de graaf-
schap Zutphen (afb. 64).130 Hierin wordt het volgende vermeld:
‘‘Een guet dat Volquijn Nagels in het Hovelaken gelegen en dat osty-
nde strekende an Appelrebrouck’’. 

130 Gelders Archief, Toegang 0002 Leenkamer van Gelre en Zutphen inv. nr. 107. Dit 
archiefstuk heeft betrekking op de periode 1107-1415
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Afbeelding 64. De beschrijving van een goed in Hoevelaken dat strekt aan het Ap-
pelerbroek, hetgeen dan wel het Zwartebroek moet zijn (Bron: Gelders archief toe-
gang 0002, charterverzameling inv. nr. 107)

In het boek Register op de leenaktenboeken (1917) van Sloet en van 
Veen vinden we een overeenkomstig citaat met jaartal: “Een goet in den 
kerspel	van	Hoeflaken	an	dat	oosteynde,	streckende	an	Appelrebroeck,	
met allen sijnen tobehoren, tot eenen Zutphenschen leen geerft van 
Volquin Nagels op sijnen soon Wouter van den Stalle, anno 1379.’’131 

Beide citaten geven aan dat Hoevelaken in de 14e eeuw naast het 
Appelerbroek was gelegen. Hetgeen er op zou wijzen dat het hui-
dige Zwartebroek gerekend moest worden tot het Appelerbroek.

Het archief van de Hertog van Gelre 
In het tijnsboek van de Hertog van Gelre werd weergegeven  hoe-
veel tijns er betaald moest worden in het Appelerbroek. Voor de 
periode 1530-1550 is een overzicht gemaakt van verschuldigde 
tynsen (afb. 65).132 Om te achterhalen of het Appelerbroek ook 
daadwerkelijk gelegen was in het studiegebied, vergelijken we de 
namen die genoemd worden in dit archiefstuk met de eerder be-
handelde boerderijnamen en veldnamen.133 Helaas vinden we niet 
veel beschrijvingen van locaties in dit archief. De tijnsen die betaalt 
moeten worden, beschreef men voornamelijk aan de hand van per-
soonsnamen. Met de weinige aanwijzingen die we hebben kunnen 
we wellicht toch een link leggen tussen de tijnsen beschreven in 
de 16e eeuw en de tijnsen weergegeven op de kaart van Passavant 
uit 1697 en in het verpondingskohier uit 1653.134 In de 16e eeuwse 
lijst met tijnsen vinden we de volgende tekst: ‘‘Henrick Gerits (later 
Henrick Rouwe off Reijnerss) sal betalen van de summe voirs. van 

Afbeelding 65. Het Appelerbroek valt hier onder het kerspel Voorthuizen. (Bron: 
Gelders archief toegang 0001, Graven en hertogen van Gelre, graven van Zutp-
hen inv. nr. 103)

131 Sloet & van Veen, 1917 p. 142
132 Deze archieven zijn getranscribeerd door Peter van den Born. 
133 Gelders archief toegang 0001, Graven en hertogen van Gelre, graven van Zutphen
 inv. nr. 103)
134  Het verpondingskohier wordt uitgewerkt op pp. 85-87



Jeroen Grift, 2015 92

1 hoeve in Appelrebroick mit oeren  toebehoer gelegen tusschen 
Arnts v Corler en Abee Hoeven.16 alde groit. (later Rutger Rouwe)’’ 
Arnts van Corler was in deze tijd eigenaar van het goed Corler. De 
exacte locatie van de aanduiding ‘‘Abee hoeven’’ is lastig te achterha-
len. De naam ‘‘Rouwe’’ zou kunnen duiden op de bewoners van de Rou-
werhoeff die in het verpondingskohier naar voren komt.135 Deze boer-
derij is gelegen in het Zwartebroek, niet heel ver van Corler  (afb. 58) 

Een ander citaat dat mogelijk aanwijzingen geeft is: ‘‘Sweer Bot-
ter van 4 morgen in de Wiell gelegen gecoft tegen Mechtelt Ry-
colt Swartpots dochter, alleer Henric Morren.’’ Uit paragraaf 3.3 
weten we dat er in het Zwartebroek een perceel lag dat de veld-
naam  Wiel droeg. Of het daadwerkelijk om dit gebied ging, weten 
we niet geheel zeker aangezien deze naam vaker voor kon komen. 

Laatste mogelijke aanwijzing luidt als volgt: ‘‘Herbert Heyn Ku-
kens,( later Jacob Herbertzs),van 14 mrg, 16½ roede in Appel-
rebroick, alleer Maes Wouterss en na Wynant sijns zoens. Die sel-
ve van 8 mrg gelegen in Raperts hove, alleer Neuden ten Veen 
gecoft tegen Witte Reyner Henrick Everts en Gijsbert Snapper.’’ 
De naam “rappert’ wordt  ook genoemd in een verkoopakte 
uit het jaar 1802. In deze akte wordt het goed als volgt beschre-
ven: ‘‘een camp land de rappert genaamd groot 4 morgen . Deze 
camp  gelegen in den ampten Barneveld, in het Zwartebroek waar-
aan geland zijn ten ooste de Broecksteeg, ten westen Scherpen-
camp ten zuyden Jan van Meerveld en ten noorden de weg.”136

Doordat er voornamelijk gerefereerd wordt naar persoonsna-
men is het lastig om de stap van de 16e naar de 17e eeuw te ma-
ken. Boerderijnamen weergegeven op de kaart van Passavant 
zoals: Zwarte Varken en Blanckenhoeff vinden we niet terug.  

135 Het verpondingskohier wordt later besproken en is weergegeven op pp. 85-87
136 Gelders Archief, Toegang 0203 Oud Rechtelijk Archief, inv. nr. 845

De naam Zwartebroek komen we voor het eerst tegen in de pe-
riode 1459-1470 (afb.).# Het Zwartebroek wordt als volgt ver-
meld: ‘‘Item ghysbert vurss hevet ses mergen lants ghelegen 
int suarte broeck by grauwe veen dat tynssch is ende en weet-
niet waer de wt ghecommen sint ende gysbert vurss det myns 
ghenedigen heren eygen luden ende is I vryman’’.137 Opval-
lend is hier de vermelding van het Grauwe veen. Het beschre-
ven gebied grensde aan het huidige Nijkerker- en Holkerveen .

Een andere vermelding van Zwartebroek heeft betrekking op de 
Vuylehoef. In hetzelfde archiefstuk vinden we de zin: ‘‘Item jan 
wreden II mergen ghelegen opdie vuylhove by grawe veen  noch II 
mergen	veens	in	appelreveen	jan	elbertss	toe	hoifflack.’’	De exac-
te locatie van de Vuylhove bepalen we aan de hand van andere 
archieven. De vuylhove wordt daarin beschreven als:  ‘‘eerstelijk 
haar erve en goed huys hoff en verder getimmer ’t Watergat met 
drie mergen Koller Hoff, gelegen in buurschap Appel langs den 
Barnevelderweg en door rentgeveren selvs bewoont en gebruykt. 
Twedens ses mergen landt met sijn houdtgewassen de Vuyle Hoeff 
genaamt, gelegen aan de Kopere Steeg, buurschap Swartebroeck 
en Appel, mede door rentgeveren gebruykt.’’138  Kortom de Vuyle-
hoef is gelegen aan de Kopersteeg, grenzend aan het Grauwe veen.

137 Gelders Archief, Toegang 0001 Graven en hertogen van Gelre, graven van Zutphen
 inv. nr. 131. Dit archiefstuk heeft betrekking op de periode 1459-1470
138 Gelders Archief, Toegang 0203 Oud Rechtelijk Archief inv. nr. 845
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Afbeelding 66. Eerste vermelding van de plaatsnaam Zwartebroek. (Bron: Gelders 
Archief, Toegang 0001 Graven en hertogen van Gelre, graven van Zutphen inv. nr. 131)

De landerijen van het huis Terschuur in 1560
Een van de eerste kaarten die verschenen is van het studiege-
bied heeft betrekking op de landerijen van Terschuur. Hier-
op is een ontginning te zien die behoord tot het middel-
eeuwse huis Terschuur. De titel van het stuk luidt: Landerijen 
behorende tot het goed Ter Schuur onder Barneveld, 23 sep-
tember 1560. De bijbehorende kaart is gemaakt door Evert 
van Schayck Jansz. Hij was landmeter afkomstig uit Utrecht.139

De kaart laat ons zien dat een deel van het Zwarte Broek rond 
het jaar 1560 al in ontginning was genomen. Het gaat daarbij 
om landerijen die in eigendom waren van het huis Terschuur.  
De  kaart is voorzien van een aantal maten die aangeven wat de 
exacte afmeting van de kavels was. Door deze maten te verge-
lijken met de kavels die zichtbaar zijn op de kaart van 1832, krij-
gen we inzicht in de exacte locatie van deze landerijen (afb. 67). 

Op de kaart wordt een vijftal erven aangegeven die in Terschuur 
liggen. Een daarvan is de Hof Terschuur. Verplaatsen we ons 
naar het noorden dan komen we een tweetal kampen tegen van 
elk meer dan 3 morgen groot (iets minder dan 3 ha.). Vervol-
gens  steken we de huidige Hoevelakense beek over. Aan deze 
beek is een drietal kavels gelegen die dezelfde breedte hebben 
als de twee kampen aan de andere zijde van de beek. De leng-
te van deze kavels is enorm. Ze hebben allen een lengte van 
meer dan een kilometer. Na een kavel waarvan de lengte niet 
is gespecificeerd , komen we aan bij de Veensteegh (de  huidi-
ge Platanenstraat). Hierachter heeft het goed Terschuur nog een 
kavel in het veen. De lengte hiervan is bijna 880 meter. Verplaat-
sen we ons nog meer naar noorden, dan komen we bij de Laak 

139 Geldersarchief.nl (15 januari 2015)
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Afbeelding 67. De landerijen van Terschuur in 1560, ingetekend op de kaart van 
1832. (Bron: Gelders Archief.nl, 15 januari 2015)
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De kopersteeg in 1560
De eerste vermelding van de Kopersteeg vinden we in een ar-
chiefstuk uit het jaar 1560 (afb. 68).140 In een akte verklaren 
Schepenen en raad van Harderwijck, dat Joest Janssz en Hen-
rickgen, echtelieden, 1/24 deel van hun erf aan de Coeper-
stege in het kerspel Voorthuizen, in het ambt Barneveld, zo-
als Joest het heeft geërfd van zijn eerste vrouw Weyme van 
Butzeler, overgedragen aan Goert van der Horst en Lijsbeth 
echtelieden, en aan Henrick Neugen en Anna, echtelieden.  

Het verpondingskohier uit 1653
Een zeer gedetailleerde bron van het Zwartebroek is het 
verpondingskohier van het ambt Barneveld uit 1653. In deze bron 
wordt beschreven hoeveel belasting er werd geheven op de on-
roerende goederen in het ambt Barneveld. Deze belasting werd 
ingevoerd rond het jaar 1651. De hoogte van de belasting was 
afhankelijk van de aard van het onroerend goed. Voor landen en 
erven moest bijvoorbeeld 1/6 deel van de pacht betaald worden, 
terwijl voor huizen 1/9 deel van de pacht moest worden betaald. 

De kohieren zijn opgemaakt tussen 1643 en 1651, waardoor ge-
gevens ouder zijn dan het jaar 1653. De verzamelde belasting 
werd door de verzamelaars aan de ontvanger van het Kwar-
tier Veluwe gegeven.  Het kohier werd opgesteld door mid-
del van een wandeling door het landschap. Hierdoor is het 
mogelijk om een beeld te schetsen van het landschap in het 
midden van de 17e eeuw. De methode die gebruikt is voor 
het reconstrueren van de wandeling berust voornamelijk op 
boerderijnamen die zowel voorkomen in het verpondingskohier 
uit 1653, als op de kaart van Passavant uit 1697 (afb. 69).141 

140 Gelders Archief, Toegang 0434, Huis Terschuur, inv. nr. 113
141 Gelders archief, toegang 2000, Oud archief Arnhem inv. nr. 5931.

Afbeelding 68. Akte waarin een goed aan de Coeperstege wordt genoemd. Het 
jaartal is 1560. (Bron: Gelders Archief, Toegang 0434, Huis Terschuur, inv. nr. 113

Door de boerderijnamen genoemd in het verpondingskohier stel-
selmatig te vergelijken met de boerderijnamen op de kaart van 
Passavant weten we wat de richting is van de wandeling, en weten 
we welke erven we in het midden van de 17e eeuw tegenkwa-
men bij deze wandeling. De wandeling begint bij het  middel-
eeuwse erf Groot Westerveld, gelegen in de buurschap Terschuur 
(afb. 70 ). Vervolgens is men door de buurschap Terschuur ge-
lopen, langs de erven Jolenbroek en Groot Corler. Van daar-
uit is men waarschijnlijk het Zwarte broek in gelopen om langs 
de gegraven beek  aan de ene kant en de huidige Platanenweg 
aan de andere kant de landerijen en erven te inventariseren. 
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Afbeelding 69. Het verpondingskohier van het ambt Barnevelt uit 1653. (Bron: Gel-
ders archief, toegang 2000, Oud archief Arnhem inv. nr. 5931).

Via het Swarte Vercken en Blanckenhoeff liep men richting het 
goed Cleijn Westerveld, om vervolgens via een beschreven hoeve 
van Elten langs de Vuijle Hoeve te lopen, waar er tot slot ook de 
boerderij van Hendrick Brants vinden. Hieronder een aantal citaten:

1. Groot Westerveld: Claes Henricks heeft gebruijckt heeft groot 
Westervelt, huijs hoff

2. Terschuur:  Juffrouw Schuijr Weduwe van Heer van Hackfoort 
heeft huijs lander hoff

3. Joolenbroeck: Hessel Everts gebruijckt het goed Joolenbroeck 
met huijs hoff

4. Corler: Hessel Everts gebruijckt, 1/6 vant goed Corler

5. Ruwerhoeff: Juffrouw Schuijr Weduwe van Heer van Hackfoort 
vant Goed Ruwerhoeff hebben beijde Garrit en Henrick in pacht

6. Swarte Vercken: Willem van Blanckenhoeff heeft cum suis een 
goed t’ Swarte Vercken dat Henrick Peters gebruickt mit huijs en 
hoff

7. Blanckenhoeff: Willem van Blanckenhoeff en Jan Hendricks 
Slechtenhorst daer van heeft Wouter Lamberts in pacht huijs en 
hoff.

8. Cleijn Westerveld: Jan Henrick van Slichtenhorst en Henrick Jans 
Collart hebben elk de helffe van cleijn Westerveld mit huijs hoff

9. Hoeve Elten: Dezelve Vrauw Abdisse heeft de hoeven groot 15 
morgen

10. Vuijle Hoeve: Bessel Jansen heeft die Vuijle Hoeve mit huijs 
hoff

11. Brant: Henrick Brants heeft mit sijn kinderen huijs hoff
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1. Groot Westerveld

2. Terschuur
3. Jolenbroeck

4. Corler

5. Ruwerhoeff

6. Swarte Vercken

8. Cleijn Westerveld

9. Hoeve Elten

11. Brant

Afbeelding 70.  Landschap opgemaakt uit het verpondingskohier 
van het ambt Barnevelt uit 1653. 

7. Blanckenhoeff

10. Vuijle Hoeve

Erf in 1653

Gelopen route
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Later kon men een dermate groot oppervlak verzamelen, waar-
door men hierop een nieuwe boerderij kon gaan stichten.145

Conclusie historische aanwijzingen
Dat het Zwartebroek rond 1132 ontgonnen zou zijn lijkt na de analyse 
van de akte uit dit jaar onwaarschijnlijk. Het Zwartebroek behoorde 
vroeger mogelijk tot het Appelerbroek. Dit vinden we in een beschrij-
ving van een goed in Hoevelaken, waarin Hoevelaken beschreven 
wordt als strekkende aan het Appelerbroek. Het huidige Zwartebroek 
moet dan wel tot het Appelerbroek behoort hebben. Het Appeler-
broeck wordt beschreven in het tynsboek van Elten (eind 14e eeuw). 
Aan de erven en landerijen die hier genoemd worden, kunnen we 
geen locatie koppelen. Ook de  beschreven tijnsen in de periode 
1530-1550 zijn lastig te koppelen aan het verpondingskohier uit 1653 
en de kaart van Passavant uit 1697. Rede hiervoor is dat men de 
erven en landerijen voornamelijk beschrijft in de vorm van personen 
die deze bezitten. Aanvullend archief- en genealogisch onderzoek 
zouden dit verband wellicht wel kunnen leggen. Mocht deze link ge-
legd worden, dan is het nog steeds een grote uitdaging om de exac-
te locatie van de erven in het Appelerbroek als beschreven in het 
Tijnsboek van Elten en de tijnsen uit de periode 1530-1550 te vinden. 
De eerste vermelding van de plaatsnaam Zwartebroek vinden we in 
de periode 1459-1470. Het gaat daarbij om een gebied gelegen aan 
het Grauwe Veen. Van de landerijen van Terschuur weten we dat ze 
zich in het jaar 1560 al opstrekte tot aan het huidige Nijkerkerveen. 
Hetzelfde geldt voor de ontginningen rondom de Kopersteeg. 

Ontginningen en wüstungen op de Veluwe in de 14e eeuw
Wartena bespreekt in zijn artikel Ontginningen en wüstungen op 
de Veluwe in de veertiende eeuw (1974), de in de veertiende eeuw 
in tijns uitgegeven gronden. Een belangrijke ontwikkeling die hij 
beschrijft is het inkrimpen van de  landbouwgebieden op de hoge 
zandgronden en ontginning van de moerassige gebieden langs de 
rand van de Veluwe. Belangrijkste redenen hiervoor zijn de moge-
lijke verstuiving en de uitputting van de hoger gelegen grond.142

De ontgonnen gronden zouden volgens Wartena niet ontgonnen 
zijn door kolonisten van elders, maar door ontginners uit de om-
geving. Grote oppervlaktes werden door een zeer groot aantal 
boeren in gebruik genomen. Deze boeren bleken voor een groot 
deel afkomstig uit nederzettingen in de buurt. Voor Zwartebroek 
lijkt hetzelfde te gelden.143 Volgens Wartena werden de moeras-
sige gebieden van de Gelderse Vallei en het westen van Barne-
veld voornamelijk individueel ontgonnen. Dit werd voornamelijk 
gedaan door de bewoners van nabij gelegen nederzettingen. 
Het was daarbij nog maar de vraag of er tijdens het ontginnen 
van deze moerassige landen, nieuwe boerderijen werden ge-
sticht.144 Percelen werden kort na de uitgifte al verhandeld. 
Slechts in een aantal gevallen merkt Wartena dat de grond 
door een iemand ter ontginning wordt gebracht en vervolgens 
in kleine percelen wordt verhandeld. Hierdoor ontstaat de in-
druk dat bestaande boerderijen hun areaal hebben vergroot 
met de een aangrenzend stuk land. Dit stuk land kon  vrij ver-
handeld worden en behoorde daarom niet tot een horig goed. 

142 Wartena, 1974 p. 27
143 Idem
144 Uit de volgende paragraaf zal blijken dat een aantal middeleeuwse erven grote 
stukken grond aan de rand van het Zwartebroek in bezit had, het ging hier waarschijnlijk 
ook om de uitbreiding van het areaal van deze boerderijen. 

145 Wartena, 1974 p. 10
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Afbeelding 71. Kaart sGrooten uit 1570 (Bron: Wildernis.eu, 10 oktober 2014)

3.4 Historisch-kartografische aanwijzingen voor de 
ontginning van het Zwartebroek

De kaart van Sgrooten 1570
De eerder besproken kaart van Christiaan van sGrooten uit 1570 
geeft een beeld van het Zwartebroek aan het einde van de 16e 
eeuw (afb. 71) De kaart geeft een moerassig gebied op de plek van 
het huidige Zwartebroek en Appel weer. Uit eerdere beschrijvingen 
(voornamelijk archiefmateriaal) weten we dat het huis Terschuur voor 
deze tijd al delen van het Zwartebroek had ontgonnen. Naast archi-
valia die een onontgonnen Zwartebroek aan het einde van de 16e 
eeuw tegenspreken, speelt ook de schaal waarop de kaart gemaakt is 
een belangrijke rol. Van sGrooten maakte deze kaart voor de gehele 
Veluwe, hetgeen waarschijnlijk ten koste is gegaan van de nauwkeu-
righeid. Ook de loop van de Laak richting Terschuur, is onwaarschijn-
lijk als we dit vergelijken met de eerder geraadpleegde bronnen. 

De kaart van Van Geelkercken 1610-1620
De kaart van Nicolaes van Geelkerken uit de periode 1610-
1620 laat ons een ander beeld zien (afb. 72). Op deze kaart is het 
Zwartebroek aangegeven als ‘Swartveen’. Hetgeen opmerkelijk is 
omdat deze term voornamlijk gebruikt zou zijn voor hoogveen. Het 
is direct gelegen aan een groot moerassig/venig gebied genaamd 
‘Nijkerker veen’. Ook voor deze kaart geldt dat de schaal waarop 
hij vervaardigd is dermate groot is, dat dit waarschijnlijk ten koste 
is gegaan van de kwaliteit. In hoeverre het Zwartebroek rond deze 
tijd ontgonnen was, kunnen we moeilijk aflezen. We kunnen alleen 
de moerassige/venige gebieden, wegen, plaatsnamen, waterlo-
pen en een aantal erven aflezen. De leeg gelaten gebieden daar-
tussen geven ons geen informatie, waardoor we geen conclusie 

Afbeelding 72. Kaart vanGeelkercken uit 1610-1620 (Bron: Gelders Archief, toe-
gang 0509 inv. nr. 192.2)
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Afbeelding 73. Kaart van Passavant met daarop weergegeven de kavels in het 
Zwartebroek behorende tot middeleeuwse erven.  

De kaart van Passavant 1697
De kaart van Gerard Passavant uit 1697 was bedoeld om alle tiend-
plichtige gronden in kaart te brengen. Deze tienden die moesten 
betaald worden aan de Batenburgers (Batenburgse pandschap). 
De Batenburgers hadden de tienden in de 15e eeuw overgeno-
men van de toenmalige hertog Arnold van Gelre. Hij was genood-
zaakt om de tienden te verkopen, omdat hij in geldnood was ge-
komen door de vele oorlogen die hij voerde.  De kaart dekt maar 
een gedeelte van het huidige Zwartebroek. Het noordwestelijke 
gedeelte van het huidige Zwartebroek wordt niet  weergege-
ven op de  kaart. Mogelijk hoorden deze gebieden tot Nijkerk.

Een eerste blik op de kaart laat direct zien dat de kaart een schat aan 
gegevens over het eigendom aan het einde van de 17e eeuw bevat. 
In het grondbezit kan een onderscheid gemaakt worden tussen ka-
vels behorende tot middeleeuwse erven en kavels behorende tot 
jongere erven. Vanuit de middeleeuwse erven lijken blokvormige/
strookvormige percelen ontgonnen aan de buitenranden van het 
Zwartebroek (afb. 73). De ligging van deze kavels wijst erop dat de 
middeleeuwse erven hun areaal hebben uitgebreid op de meest 
nabije plek in het Zwartebroek. Dit komt overeen met het verhaal 
van Wartena in de vorige paragraaf. Of deze uitbreiding gebeurd is 
vanaf de  rand van het Zwartebroek, of dat men gebied van binnen-
uit heeft ontgonnen is nog niet duidelijk. In de paragraaf over His-
torisch-geografische aanwijzingen wordt hier verder op ingegaan.

Middeleeuws erf

Passavant erf

Kavel van middeleeuws erf
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3.5 Verkaveling van het Zwartebroek

Het topografisch archief
Het eerder besproken topografisch archief kan ook bij het onderzoek 
naar de ontginning Zwartebroek als onderzoeksmethode worden ge-
hanteerd. De Bont (2009) beschrijft in zijn dissertatie Vergeten land 
een aantal veranderingen die zich in de veengebieden van laag- Ne-
derland hebben voorgedaan. De Noordelijke Gelderse Vallei is on-
derdeel van deze veengebieden. De grootste verandering die zich in 
ons studiegebied heeft voorgedaan is volgens de Bont het verdwij-
nen van het veendek en het aan het oppervlak komen van het on-
derliggende pleistocene dekzandreliëf.146 Dit dekzandreliëf is aan het 
oppervlak gekomen door het oxideren van het voormalige veendek, 
met als gevolg dat de boerderijen in de omgeving naar deze gron-
den op konden schuiven. Een tweetal dingen kon daarbij plaatsvin-
den. Enerzijds kon er een zogenaamde pseudo es ontstaan (open 
akkercomplex met een dek van plaggen). Was het dekzandreliëf 
kleinschaliger, dan schoven de boerderijen op en bleef de verkave-
ling zoals die bij de ontginning aangelegd was grotendeels intact.147

Later beschrijft de Bont de manier waarop deze ontginningen er in 
het topografisch archief uitzien. We herkennen deze gebieden aan: 
strookverkaveling met een rommelig uiterlijk, droogevallen sloten, 
begroeide perceelsranden en secundair ontstane bouwlanden.148 
Deze kenmerken zijn goed te herleiden uit de kaart van 1850. Hier-
op zien we dat een groot deel van de percelen in het Zwartebroek 
omgeven is door begroeiing (afb 74. nr. 1).  De strokenverkaveling 
heeft een rommelig aanblik (afb 74. nr. 2). Dit komt door de gro-
te verscheidenheid aan grondgebruik. Tot slot zien we dat er in het 
Zwartebroek veel secondaire bouwlanden zijn ontstaan in de buurt 
van de aan het oppervlak gekomen dekzandruggen (afb 74. nr. 2). 

146 De Bont, 2009 p.241
147 Idem
148 De Bont, 2009 p.258

Afbeelding 74. Het topografisch archief van Zwartebroek: 1. perceelsrandbegroei-
ing, 2. Rommelige strokenverkaveling, 3. Secundair ontstane bouwlanden

2

1

3
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Terschuur

Hoevelaken

Zwarte Broek

Slichtenhorst

Nijkerkerveen

Verkavelingsanalyse
De vraag hoe men het natuurlijke landschap van Zwartebroek 
is gaan ontginnen is niet eenvoudig te beantwoorden. Archief-
materiaal over de wijze van ontginningen is zeer schaars, waar-
door we aangewezen zijn op andere bronnen. Om een overzicht 
te creëren is het Zwartebroek opgedeeld in een aantal verka-
velingsblokken (afb. 75). Een eerste blik op de verkaveling laat  
een tweetal ontginningsrichtingen zien. De meest oostelijk ge-
legen ontginningsblokken zijn georiënteerd op de buurschap 
Appel (afb. 75 nr. 1-3 en 10). De overige ontginningsblokken 
zijn georiënteerd op de Hoevelakense beek (afb. 75 nr. 4 en 5). 

Van groot belang voor de ontginning van veengebied is de natuurlijke 
afwatering. In het vorige hoofdstuk hebben we een tweetal natuurlij-
ke beken weten te onderscheiden. De huidige Hoevelakense beek 
kende tot in de 20e eeuw een sterk meanderend verloop. Dit natuur-
lijke uiterlijk verdween ter hoogte van het dorp Terschuur. De Brede 
beek kende een natuurlijk verloop tot in de Buurschap Sligtenhorst. 

Volgens de Bont werden de al aanwezige natuurlijke waterlopen 
door de ontginners van veengebied maximaal gebruikt.149 Doordat 
de verkaveling van de  blokken 4 en 5  een scherpe hoek maakt 
met de Hoevelakense beek, is het echter zeer onwaarschijnlijk dat 
men begonnen is met ontginnen vanaf de Hoevelakense beek. 
Meer voor de hand ligt de ontginningen vanaf de Bellemansbeek. 
De ontginning zou dan gestart zijn met het graven van de Bel-
lemansbeek, waarna men aan beide zijde van deze beek erven 
heeft gesticht en het gebied heeft ontgonnen. Een vergelijkba-
re ontginning vinden we in het Langbroek. Op dezelfde wijze als 
in het Zwartebroek is hier het laagveen ontgonnen. Kenmerkend 
is de Langbroekerwetering die midden in het veen is gegraven. 

149 De Bont, 2009 p.355
150 Van Bemmel, 1999 p.11

Afbeelding 75. Ontginningsblokken in het Zwartebroek. 

1
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45
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7

8

9
10

  Veenkoepel

  Laagveenvlakte

  Verkavelingstructuur

  Natuurlijke waterloop

Deze wetering zorgde ervoor dat het veengebied ontwaterd 
werd, en men het gebied kon gaan ontginnen, hetgeen ge-
beurde aan beide kanten van de wetering. De boerderijen 
staan net als in het Zwartebroek direct aan de wetering. Daar-
naast komen de loodrechte ligging van de kavels en de dui-
delijke planmatig opzet van de ontginningen overeen.150
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  Veenkoepel

  Laagveenvlakte

  Verkavelingstructuur

  Natuurlijke waterloop

Jeroen Grift, 2015

Afbeelding 76. Schema ontginning van het Zwartebroek

Pepersgoed

Bellemansbeek

Hoevelakense beek

Bajonetaansluiting

  Verkaveling

  Restontginning

  Waterloop

  Ontginningsrichting

  Middeleeuws goed
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Een  opmerkelijk fenomeen binnen de blokken 4 en 5 is de lig-
ging van de achterkade. Deze verschilt per blok, hetgeen resulteert 
in een opmerkelijke knik in de oude Broeksteegh (huidige Plata-
nenstraat) Een dergelijke knik wordt ook wel een bajonetaanslui-
ting genoemd.151 De rede voor het ontstaan van dit fenomeen, 
kan verklaard worden door het feit dat men binnen het ene 
ontginningsblok soms langer doorging met ontginnen dan bin-
nen een andere ontginningsblok. De samenwerking tussen ont-
ginners van verschillende blokken was duidelijk niet optimaal.152 

Als we ons vanaf deze bajonetaansluiting verplaatsen naar het 
noorden dan zien we dat er een tweede ontginningsblok ach-
ter ontginningsblok 4 is ontstaan (ontginningsblok 6). Deze mo-
gelijkheid was er waarschijnlijk niet voor ontginningsblok 5. Dit 
ontginningsblok stuit namelijk op het middeleeuwse erf Pepers-
goed, waardoor men niet verder kon met verkavelen. Enige moge-
lijkheid was een stuk tussen het Pepersgoed  en ontginningsblok 
6 ontginnen (ontginningsblok 7). Dit soort ontginningen wor-
den ook wel aangeduid als restontginningen. Restontginnin-
gen zijn volgens de Bont: ‘‘Onontgonnen gronden die in twee-
de instantie ‘naast’ de oude ontginningen werden verkaveld.’’153

Ontginningsblokken 1 en 2 verschillen in een aantal opzichten van 
de hiervoor beschreven ontginningsblokken 4 en 5. Anders dan 
voor ontginningsblokken  4 en 5 vinden we in ontginningsblokken   
1 en 2  geen aanwijzingen over de manier waarop men het ge-
bied ontwaterd heeft ten tijde van de eerste ontginningen. Een 
aanwijzing zoals de Bellemansbeek vinden we in dit gebied niet. 

151 De Bont, 2009 p. 171
152 De Bont, 2009 p. 172
153 De Bont, 2009 p. 196

Mogelijk waterde dit gebied af op de Breede beek. Dit zal ech-
ter nader onderzocht moeten worden. Anders dan bij de blok-
ken 4 en 5, hebben de blokken 1 en 2 een kenmerkende af-
meting. De kavels zijn allemaal ongeveer 800 meter lang. De 
vaste afmeting en de rechthoekig structuur van de twee kavels 
geeft aan dat de blokken geen last hadden van andere al ont-
gonnen blokken. In het verlengde van ontginningsblok 1 zien 
we een tweede restontginning (ontginningsblok 10). De richting 
van deze ontginning is hetzelfde als die van de blokken 1 en 2. 

Conclusie Historisch-geografische aanwijzingen
Met behulp van de verkavelingsanalyse vinden we een twee-
tal richtingen van waaruit men is gaan ontginnen. Een daar-
van is georiënteerd op de Bellemansbeek. Deze beek zorg-
de voor de afwatering van het laagveengebied en sloot aan 
op de huidige Hoevelakense beek. De bajonetaansluiting ge-
tuigd van weinig samenwerking tussen de ontginners van 
de ontginningsblokken gelegen aan de Hoevelakense beek.
Achter deze bajonetaansluiting, ontstond een tweede 
ontginningsblok dat zich strekte tot het huidige Nijkerkerveen. 
Westelijk van dit ontginningsblok kon geen opstrek plaats-
vinden, door de aanwezigheid van het middeleeuw-
se erf Pepersgoed, waardoor een restontginning ontstond. 
De ontginning van de blokken die georiënteerd zijn op de 
buurschap Appel is moeilijk te reconstrueren, omdat een  dui-
delijke afwateringsrichting (zoals gevonden bij de blok-
ken die georiënteerd zijn op de Bellemansbeek) ontbreekt. 
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Als we alle beschreven bronnen uit dit hoofdstuk bij elkaar leggen, 
kunnen we wellicht tot een heldere synthese over de ontginning 
van het Zwartebroek komen. Er is daarbij een tweetal onderdelen 
te onderscheiden. Het eerste onderdeel heeft betrekking op de 
datering van de ontginningen. Een belangrijk onderdeel bij het 
dateren van de ontginningen zijn de toponymische aanwijzingen. 
Het gaat hierbij niet zozeer om de directe aanwijzingen die top-
oniemen geven over de ontginning, maar meer om een overzicht 
te creëren van toponiemen die we later in archiefstukken zouden 
kunnen herkennen. Opvallende conclusie uit de toponiemen is 
dat de vrouwen- en hoeve- namen voornamelijk voorkomen in de 
ontginningsblokken die georiënteerd zijn op de buurschap Appel. 

De historische bronnen beschrijven een mogelijke ontginning van 
het Zwartebroek in de 14e eeuw. Het tynsboek van Elten noemt 
een aantal hoeven en landen in het Appelrebroeck, wat moge-
lijk het Zwartebroek was. In een akte van een goed in Hoevela-
ken noemt men Hoevelaken als strekkende aan het Appelerbroek. 
Dit zou betekenen dat het huidige Zwartebroek vroeger behoor-
de tot het Appelerbroek. In tijnsrollen uit de periode 1530-1550 
worden de tijnsplichtigen in het Appelerbroek beschreven. In 
deze tijnsrollen komen een aantal toponiemen voor die we bij 
de analyse van de toponiemen in het Zwartebroek aan het begin 
van dit hoofdstuk ook tegen kwamen. Helaas zijn de tijnsplichti-
ge voornamelijk geregistreerd met een persoonsnaam in plaats 
van met een boerderijnaam. Mocht het Zwartebroek inderdaad 
tot het Appelerbroek hebben gehoord, dan blijft nog steeds 
de vraag waar de beschreven hoeven en landen exact lagen.  

3.6 Synthese: De ontginning van het Zwartebroek

Eerste vermelding van de plaatsnaam Zwartebroek vinden we in de 
periode 1459-1470. Het gaat daarbij om een gebied gelegen aan het 
Grauwe Veen. Van de landerijen van Terschuur weten we dat ze zich in 
het jaar 1560 al ontgonnen waren tot aan het huidige Nijkerkerveen. 
Hetzelfde geldt voor de ontginning rondom de Kopersteeg. 

De kaart van passavant laat zien wat de bezitsverhoudingen aan het 
einde van de 17e eeuw waren. Opvallend daarbij is de ligging van 
de  kavels die behoren tot de middeleeuwse erven. Deze blijken 
na analyse vrijwel allemaal op een zo kort mogelijke afstanden van 
deze erven te liggen. Dit komt overeen met de theorie die Wartena 
schets. Volgens hem kwamen de ontginners van de moerassige ge-
bieden langs de Veluwe voornamelijk uit de omgeving. Bestaande 
boerderijen werden uitgebreid met de nieuw ontgonnen gronden. 

Een tweetal ontginningsrichtingen is bij de verkavelingsanalyse 
te onderscheiden. De eerste is gericht op de Bellemansbeek. De 
beek is gegraven om het westelijke deel van het Zwartebroek te 
ontwateren. Aan beide kanten van deze beek vinden we erven 
op de kaart uit 1697. Vanuit deze erven is het gebied waar-
schijnlijk ontgonnen. De Bellemansbeek moet wel de ontgin-
ningsbasis  van dit gebied zijn geweest, omdat de verkaveling 
een scherpe hoek maakt met de Hoevelakense beek, waardoor 
de Hoevelakense beek als ontginningsbasis uitgesloten is. De 
ontginning van de blokken die georiënteerd zijn op Appel is 
moeilijk te reconstrueren. Mogelijk waterde dit gebied af op de 
Breede Beek. Dit zal echter nader onderzocht moeten worden. 
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4. Conclusie en aanbevelingen
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4.1 Conclusie en aanbevelingen

In dit onderzoek is getracht door middel van interdisciplinair on-
derzoek, antwoorden te geven op de in hoofdstuk 1 gestelde 
vragen. Zoals vermeldt ontbrak er een duidelijk beeld van de na-
tuurlijke situatie van de noordelijke Gelderse Vallei, voor aanvang 
van de eerste ontginningen. Daarnaast was er niet veel bekend 
over het ontstaan van de ontginning Zwartebroek. De uitkom-
sten zijn onderverdeeld in de eerder gemaakte tweedeling in 
het onderzoek: deel A, het natuurlijke landschap van de noorde-
lijke Gelderse Vallei n deel B, de veenontginning Zwarte Broek.

Het natuurlijke landschap van de noordelijke Gelderse Vallei
De pleistocene basis is zoals die onderzocht is in paragraaf 2.2 geeft 
ons een beeld van het landschap zoals dat er uitzag voor aanvang 
van het Holoceen. Belangrijk bij de vorming van het landschap zijn 
de laatste twee ijstijden: het Saalien en het Weichselien. In deze pe-
rioden is de basis voor dit pleistocene landschap gelegd. Tijdens 
het Saalien werden de stuwwallen van de Veluwe en de Utrechtse 
Heuvelrug gevormd. Het dal dat daarbij ontstond is in het intergla-
ciaal tussen de laatste twee ijstijden, en tijdens het Weichselien op-
gevuld met sediment. Voor het studiegebied is met name de afzet-
ting van de dekzanden tijdens het Weichselien belangrijk geweest. 
Deze afzetting zorgde voor het typische dekzandreliëf dat we in het 
studiegebied vonden voor aanvang van het Holoceen. Tegenwoor-
dig vinden we dit dekzandreliëf weer terug in het landschap, om-
dat grote delen van het Holocene veen door oxidatie is verdwenen. 

Vervolgens hebben we de stap gemaakt naar het Holoceen. 
Omdat grote delen van het Holocene veendek uit het huidi-
ge landschap verdwenen zijn, was het noodzakelijk om verschil-
lende bronnen uit uiteenlopende disciplines te verzamelen.

Tijdens dit onderzoek is een beroep gedaan op bronnen uit de 
volgende disciplines: bodemkunde, toponymie, historische-geo-
grafie, historische-kartografie en hydrologie. We moeten daarbij 
denken aan: bodemkaarten, boorprofielen, toponiemen, histo-
risch kaartmateriaal, hydrologische analyses, historisch-geogra-
fische analyses en historische bronnen (tabel 1). Het beeld dat 
deze bronnen schetsen van het natuurlijke landschap is weer-
gegeven in een tweetal kaarten: de verzamelkaart voor het 
natuurlijke veendek, en een veenreconstructiekaart. De ver-
zamelkaart geeft directe aanwijzingen voor veengroei, maar 
combineert geen aanwijzingen voor natuurlijk hoogveen en 
laagveen. De naam zegt het al: het is een verzameling van de 
gegevens die gevonden zijn uit de verschillende bronnen. 

Bij het maken van de reconstructiekaart zijn we een stap verder ge-
gaan in het onderzoek naar de vroegere veenbedekking. Op deze 
kaart is een mogelijk natuurlijke landschap weergegeven. Hierop 
zijn niet alleen aanwijzingen verzameld, maar ook aanwijzingen 
gecombineerd  met als doel om een stap verder te komen in de 
reconstructie van het natuurlijke landschap. Op de kaart is onder-
scheid gemaakt in twee soorten veen: hoogveen en laagveen. 
Aanwijzingen die gecombineerd zijn om de hoogvenen te recon-
strueren zijn: de afwezigheid van middeleeuwse erven in het studie-
gebied, op elkaar stotende verkaveling, podzolbodems, veen-top-
oniemen, verschuivende verkaveling, door verkaveling overreden 
dekzandruggen en tot slot de vermelding van turfwinning in de 
14e eeuw. Dit alles bij elkaar genomen resulteert in een beeld 
waarin een groot deel van het studiegebied aan het eind van de 
vroege middeleeuwen bedekt moet zijn geweest met hoogveen.
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Naast de aanwijzingen voor hoogveen, zijn er aanwijzingen gevon-
den voor laagveen. Belangrijke aanwijzing is het kwelgebied rond 
Zwartebroek. Dit in combinatie met het toponiem Broek, geeft 
aan dat hier sprake moet zijn geweest van een broekbos. Langs 
de rand van het studiegebied vinden we nog enkele aanwijzin-
gen voor laagveen, bijvoorbeeld de laar-namen en de broek-na-
men, net als de verwijzing naar Zegge in de naam seggesloot. 
Deze gebieden zijn in de reconstructie aangegeven als laagveen.

De ontginning Zwarte Broek
Tijdens het onderzoek naar de ontginning van het Zwartebroek is 
een beroep gedaan op bronnen uit de volgende disciplines: top-
onymie, historische-geografie, historische-kartografie en archivalia. 
Van groot belang is het archiefmateriaal. Belastingregisters zijn daar-
bij erg nuttig gebleken. Zo kunnen we aanwijzingen van de ontgin-
ningen vinden in het tynsboek van Elten (14e eeuw), tijnsrollen van 
de hertog van Gelre (1530-1550) en het verpondingskohier (1653). 

Net als in hoofdstuk 2 proberen we deze bronnen te combine-
ren en tot nieuwe inzichten te komen. Alle behandelde bron-
nen schetsen een bepaald beeld over de ontginning van het 
Zwartebroek. Hoofdvraag daarbij is de manier waarop men het 
Zwartebroek heeft ontgonnen en de datering daarvan. De vraag 
hoe men dit gedaan heeft is niet makkelijk te beantwoorden, 
omdat in de behandelde archieven niet veel te vinden is over 
de ontginningswijze. Dit geldt voornamelijk voor de ontginnin-
gen die georiënteerd zijn op de buurschap Appel. Voor de ont-
ginningen georiënteerd op de Hoevelakense beek geldt dit niet. 

Deze is gestart aan de Bellemansbeek. Deze beek is gegraven 
om het westelijke deel van het Zwartebroek te ontwateren. Aan 
beide kanten van deze beek vinden we erven op de kaart uit 
1697. Vanuit deze erven is het gebied waarschijnlijk ontgonnen. 
De Bellemansbeek moet wel de ontginningsbasis  van dit 
gebied zijn geweest, omdat de verkaveling een scher-
pe hoek maakt met de Hoevelakense beek, waardoor de 
Hoevelakense beek als ontginningsbasis uitgesloten is.

Opmerkelijk is het verschil tussen de twee ontginningsrichtingen. 
Waar het op de buurschap Appel georiënteerde ontginningsblok 
veel toponiemen met het naamsbestanddeel vrouwen- en hoeve- be-
vat, vinden we dit in de andere ontginningsrichting nauwelijks terug. 
Hier vinden we meer vermeldingen van het huis Terschuur. Het 
gaat dus om twee los van elkaar staande ontginningen. De the-
orie van Wartena over het uitbreiden van de al bestaande erven 
in moerassig gebied, lijkt ook voor het  Zwartebroek te gelden. 
Op de kaart van Passavant zien we veel ontginningen die be-
horen tot middeleeuwse erven gelegen rondom Zwartebroek. 
Deze ontginningen liggen voornamelijk aan de rand van het 
Zwartebroek, op een zo kort mogelijk afstand tot de middeleeuwse erven. 

De ouderdom van de ontginningen blijkt niet gemakkelijk te achter-
halen. Het tynsboek van Elten beschrijft een aantal hoeven en lan-
den in het Appelerbroek. Er zijn aanwijzingen dat het Zwartebroek 
in die tijd behoorde tot het Appelerbroek. Mocht het Zwartebroek 
inderdaad tot het Appelerbroek hebben gehoord, dan blijft nog  
steeds de vraag waar de beschreven hoeven en landen exact lagen.
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Een vervolgonderzoek zou dit nader kunnen onderzoeken. Eerste 
vermelding van de plaatsnaam Zwartebroek vinden we in de pe-
riode 1459-1470. Het gaat daarbij om een gebied gelegen aan het 
Grauwe Veen. Van ontginningen vanuit Terschuur weten we dat ze 
zich in het jaar 1560 al opstrekte tot aan het huidige Nijkerkerveen. 
Hetzelfde geldt voor de ontginning rondom de Kopersteeg. 

Aanbevelingen
Omdat het onderzoek naar het landschap nooit af is, en er binnen 
dit onderzoek tal van nieuwe onderzoeksvragen zijn ontstaan zal ik in 
het kort een aantal aanbevelingen doen voor toekomstig onderzoek. 

Het natuurlijke veenlandschap is gereconstrueerd aan de hand van 
een combinatie van bronnen. Hoewel er veel aanwijzingen zijn voor 
een natuurlijk hoogveen, vinden we slechts op enkele plekken nog 
hoogveen. Een toevoeging op het onderzoek verricht in deel A, 
zou een booronderzoek onder oude gebouwen kunnen zijn (gele-
gen op bijvoorbeeld veldpodzolen). Door de druk van het gebouw 
is de veenlaag onder de gebouwen samengeperst. Voorbeelden 
hiervan zijn kerken en oude boerderijen. Mochten we hier veen 
vinden, dan is dit direct bewijs dat de veldpodzolen bedekt zijn ge-
weest met hoogveen. Het enige probleem is dat we niet veel mid-
deleeuwse bebouwing vinden in studiegebied A, waardoor het se-
lecteren van een dergelijke locatie problematisch zou kunnen zijn. 

Wat betreft de ontginning van het Zwartebroek is een aanvul-
lend archiefonderzoek naar de exacte ligging van het Appeler-
broek noodzakelijk om te weten te komen of het Zwartebroek 
ook daadwerkelijk behoorde tot het Appelerbroek. Mocht dit be-
wezen worden, dan blijft de uitdaging om de exacte locatie van 
de hoeven en landen beschreven in het Appelerbroek bestaan.

Omdat in de belastingregisters voornamelijk gewerkt wordt met 
vermeldingen op persoonsnaam, is het wellicht verstandig om ge-
nealogisch onderzoek te doen naar de personen die vermeld wor-
den in deze belastingregisters. 
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