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Voorwoord 
 
Na een onderzoek van het archeologisfch adviesbureau RAAP, vond Luuk Keunen die aan 
het project meewerkte eigenlijk dat er nog verdieping miste. Hierin zag hij een kans voor een 
student om zijn/haar masterscriptie Landschapsgeschiedenis een invulling te geven. Deze 
student werd ik, waar ik erg dankbaar voor ben. Hij heeft mij geholpen hoe ik het onderzoek 
moest opzetten en ik kon gebruik maken van al zijn verzamelde kennis. Hiervoor wil ik hem 
en RAAP dan ook graag bij deze bedanken voor de mooie kans en de geboden hulp. 
 
Dit onderzoek heb ik geschreven in een moeilijke tijd in mijn leven en ben dan ook erg blij en 
trots dat het nu af is. Dit heb ik onder ander te danken aan mijn vader die me enorm heeft 
geholpen en bijgestaan. Behalve dat het heel fijn was dat hij me hielp was het ook gezellig.  
Daarnaast wil ik Theo Spek bedanken voor het begrip, de hulp en de nuttige tips en kritiek. 
 
Als ik aan mijn scriptie denk, den ik ook aan mooie dingen. Zoals de fantastische middag met 
Peter Bijvank, die mij door het gebied rondleidde en mooie verhalen aan mij vertelde. En zijn 
hele verzameling aan informatie over de omgeving van Nijkerk liet zien.  
 
Ik ben trots op het eindresultaat en wens u dan ook veel leesplezier! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mocht u nog vragen hebben? Aarzel dan niet en stuur mij een mailtje op: 
marlous.diederiks@gmail.com  
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Samenvatting 
In dit onderzoek naar de nederzettingsgeschiedenis en bezitsverhoudingen in Appel en Hell  zijn de 
eigendomsverhoudingen en de ruimtelijke ontwikkeling onderzocht. Met behulp van de theorie dat 
domaniale goederen als gidsfossielen werken, worden de lagen van ouderdom in het landschap 
bepaalt. In Appel en Hell blijkt deze theorie te werken, de oudste goederen in het gebied zijn de 
domaniale goederen van onder andere de kloosters van Elten en Paderborn.  
 
De domaniale goederen zijn gevonden met behulp van archiefonderzoek in het Gelders Archief en in 
gepubliceerde bronnen. 
 
De ruimtelijke ontwikkeling is onderzocht door de goederen op de kaart te zetten. In Hell is een 
ontwikkelingspatroon ontdekt waarbij de bewoning groeit vanuit de kern naar buiten, in Appel 
komen er vooral boerderijen in de kern bij. 
 
De domaniale goederen blijken een beeld te geven van hoe de mensen de ruimte in een bepaalde 
periode ingericht hebben, afhankelijk van natuurlijke, economische en sociale factoren. 
Als vervolg op dit onderzoek zou het interessant zijn om een gravend onderzoek te doen, door 
middel van testsleuven te graven op de grond van de oudste percelen. Dit om gevonden domaniale 
hoven te bevestigen of juist te ontkrachten. 
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Hoofdstuk 1: Inleiding 

1.1 Witte vlekken in de Gelderse Vallei 
Tijdens een synthetiserend archeologisch onderzoek dat RAAP1 voor de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed in de Gelderse Vallei verrichtte, bleek dat er voor de landschaps- en 
bewoningsontwikkeling van de middeleeuwen en de nieuwe tijd nog geen goed model 
bestaat.  Een dergelijk model kan van grote betekenis zijn voor toekomstig archeologisch 
onderzoek. Dit zou namelijk de tijd en dus de kosten van archeologisch onderzoek kunnen 
verminderen, Maar er kan hierdoor vooral beter gestuurd worden op waar sporen gevonden 
zouden kunnen worden.  
 
Dit leek mij een goede aanleiding om de tijdens mijn studie opgedane kennis en ervaring te 
gebruiken om een model samen te stellen van de bewoningsontwikkeling in het noordelijke 
deel van de Gelderse Vallei, een gebied dat op fietsafstand van mijn woonplaats Amersfoort 
ligt. Daarmee zou een witte vlek in de kennis van de bewoningsontwikkeling van het gebied 
ingevuld kunnen worden. 
 
Naast een praktische aanleiding is er ook een wetenschappelijke aanleiding. Er is namelijk 
tot nu toe weinig cultuurhistorisch en landschappelijk onderzoek gedaan in de Gelderse 
Vallei en al zeker niet naar het voor het gebied rond de buurschappen Appel en Hell 
kenmerkende kampenlandschap. Dit onderzoek dient dus ook om een gedeelte van deze 
lacune in te vullen en kan gezien worden als een verdieping van het onderzoek van RAAP. 
 
 

Afbeelding 1.1: het kampenlandschap in Putten 

 

 

1.2 Stand van onderzoek 

Regionaal onderzoek 
Opvallend is dat er vrij weinig over de cultuurhistorie van het centraal-Nederlandse 
zandgebied, waar de Gelderse Vallei onder valt, bekent is. Dit in tegenstelling tot 
bijvoorbeeld het noordelijke zandlandschap.1  

                                                           
1 Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, 2015a. 
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G.A. Hoekveld, een bekend Utrechts sociaal geograaf, beschreef in zijn oratie voor de 
leerstoel in de ‘regionale geografie en geografie voor educatie’ een fasen- en lagenmodel 
voor de analyse van de historische ontwikkeling van de Gelderse Vallei. Hoekveld betoogde 
dat de regionale geografie voor de studie van de regionale samenhang en ontwikkeling 
gebruik moest maken van een conceptueel model van de ruimtelijke neerslag van menselijk 
handelen. Vervolgens wordt er een ruimtelijk model gemaakt  van de in het conceptueel 
model beschreven processen, die weer gebruikt wordt om een toekomstige situatie te 
voorspellen. Dit leidde echter niet tot een helder beeld van de ontstaanswijze van het 
landschap in de Gelderse Vallei en er ontstond geen theorievorming.. 2 Dit onderzoek is een 
voorbeeld van  de eerste moderne vorm van landschappelijk / cultuurhistorisch onderzoek in 
deze regio. 
 
In 1997 schreef T. Stol over de ‘waterstaatkundige veranderingen in de Gelderse Vallei in de 
eerste helft van de 18de eeuw’. Hij beschrijft de waterstaatkundige veranderingen die 
ontstaan zijn door de ontginning van het veen in de Gelderse Vallei. Hij vertelt kort hoe de 
ontginning van het veen in de Gelderse Vallei verliep en gaat vervolgens in op de 18de eeuw. 
Vervolgens beschrijft hij de overstroming van 1711 en de maatregelen die daarna genomen 
werden. Hij concludeert dat na een verbetering van de afwatering weer mogelijkheden waren 
om te vervenen en dit werd dan ook weer intensief gedaan vanaf 1772. Deze vervening 
leidde weer tot waterproblemen door de daling van de bodem. In de tweede helft van de 
twintigste eeuw werd er pas besloten dat het waterschap een provincieoverschreidende 
instelling was en verantwoordelijk was voor zowel de dijken als de afwatering waardoor er 
beter op elkaar afgestemd kon worden en er geen problemen meer ontstonden omtrent de 
bescherming tegen het water. 3 Deze studie had vooral betrekking op de lagere westelijke 
delen van de Gelderse Vallei, en niet zozeer op mijn studiegebied. 
 
J. Kroes heeft  onder andere een onderzoek gedaan in de gehele Gelderse Vallei naar één 
specifiek verschijnsel. In zijn artikel schrijft hij over de vormen van kampontginningen, de 
toponiemen die bij deze kampontginningen horen en de belangrijkste grootgrondbezitters in 
de Gelderse Vallei. Hierbij gebruikt hij lokale voorbeelden om een algemeen beeld te 
schetsen en een theorie te vormen over het gebied. Hij heeft zich vooral gericht op het 
zuidelijke gedeelte van de Gelderse Vallei, waar de Bisschop van Utrecht de grootste 
grootgrondbezitter was. Tijdens zijn onderzoek ontdekte hij dat de Gelderse Vallei in de 
vroege en volle middeleeuwen qua grondbezit verdeeld was in een noordelijk deel en een 
zuidelijk deel.4 
 
Door RAAP is in 2014/2015 een synthetiserend onderzoek uitgevoerd in de gehele Gelderse 
Vallei. Het onderzoek had tot doel de kenniswinst door het archeologisch onderzoek van het 
afgelopen decennium te laten zien. In het rapport wordt onder andere de bredere 
bewoningsontwikkeling en landschapsgeschiedenis als kader beschreven. Doordat dit 
onderzoek over een groot gebied gaat, is er geen mogelijkheid geweest om dieper in de 
primaire bronnen te duiken en is het vooral bij literatuuronderzoek gebleven. Doordat de 
literatuur over de Gelderse Vallei erg fragmentarisch is, moest ook de analyse 
noodgedwongen fragmentarisch van aard blijven.5 
 

Lokaal onderzoek  
Er is een beperkte regionale onderzoekstraditie van individuele onderzoekers met hun eigen 
onderzoeksaccent, vaak hun woonplaats. Een voorbeeld hiervan is J.J. Dijkveld-Stol die een 

                                                           
2 Hoekveld, 1990. 
3 Stol, 1997. 
4 Kroes, 1998. 
5 Scholte Lubberink, Keunen & Willemse, 2015. 
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onderzoek deed naar het landgoed Nergena in Bennekom. Hij beschrijft onder andere hoe 
de goederen in het bezit van de grondbezitters, zoals kloosters, zijn gekomen. Hij ontdekt 
hoe de polder rond de Nergena in gebruik is genomen en hoe deze gronden in bezit zijn 
gekomen van de eigenaren van de Nergena.6 
 
Over de noordelijke Gelderse Vallei  schreef Van Dooren het boek ‘Landschap van Nijkerk-
Arkemheen’, een belangrijke voorloper voor wat betreft het onderzoek naar middeleeuwse 
bezitsverhoudingen in deze streek. Hij beschrijft in het eerste gedeelte de 
ontstaansgeschiedenis van het cultuurlandschap van Nijkerk- Arkemheen tot 1450. Daarna 
beschrijft hij het landschap na 1450 tot op heden, waarna een beschrijving van verdwenen 
landschappen en landschapselementen volgen. Hij sluit af met een vooruitblik. 
Het meest relevante voor mijn onderzoek is het eerste deel van zijn boek en dan vooral de  
hoofdstukken over de kloosters en het hofstelsel in Nijkerk-Arkemheen en de ontginningen 
over tussen 850 en 1450. Hij ontdekt dat de gronden van Nijkerk-Arkemheen tussen de 9de 
en de 14de eeuw in gebruik zijn genomen. Deze gronden waren in bezit van de kloosters van 
Werden, Elten en Paderborn.  De kloosterlingen hebben de gronden niet zelf ontgonnen. 7  
De gronden zijn waarschijnlijk op individuele basis ontgonnen, en later door schenkingen in 
het bezit van de kloosters gekomen. 
 
Net als Van Dooren beschrijft ook het proefschrift van naamkundige W.J. Hagoort een 
gedeelte van het onderzoeksgebied.8  Dit proefschrift beslaat een ander gedeelte van het 
onderzoeksgebied dan Van Dooren’s onderzoek maar ze overlappen elkaars gebied wel. 
Waar van Dooren dieper ingaat op het landschap, concentreert Hagoort zich op de 
microtoponiemen (veldnamen) van de polder Nijkerk-Arkhemheen. 
Dezelfde auteur had eerder ook een doctoraalscriptie geschreven over de toponymie van 
Putten.9 Daarin  behandelt hij de veld- en plaatsnamen van de buurschappen Hel, Gerven, 
Diermen en het Puttense gedeelte van de polder Arkem(h)een. Hij heeft interessante en 
bruikbare informatie over de buurschappen en over de boerderijen in deze buurschappen 
gevonden. Hij heeft bijvoorbeeld onderzocht wanneer de eerste vermelding van deze 
boerderijen was, wie de grondbezitter was en als mogelijk de ligging van de boerderijen. 
Verder richt hij zich op de tijd na de middeleeuwen. Zijn proefschrift is een uitbreiding van 
zijn doctoraalscriptie  en richt zich op de gehele polder Arkemheen.  Zijn doel is om alle 
microtoponiemen te verklaren en zo de geschiedenis van de polder vast te leggen. Dit 
verklaren doet hij onder andere met behulp van geologisch en geografische gegevens. 
 
Naast Van Dooren zijn recentelijk ook andere onderzoekers zich gaan richten op het 
grondbezit in Nijkerk, Putten en Voorthuizen. Zo doet P. op den Brouw een onderzoek ‘(...) 
naar de horigen, keurmedigen en vrijen en hun goederen in Putten, Nijkerk, Ermelo, 
Garderen, Harderwijk en Voorthuizen tussen de jaren 855 en 1700’.10 P.C. Bijvank doet 
eveneens veel onderzoek in het studiegebied, zijn belangstelling gaat vooral uit naar de 
middeleeuwen. Zijn onderzoek gaat over het landschap rond Nijkerk, Putten en 
Voorthuizen.11 Beide onderzoekers hebben veel informatie over het studiegebied verzameld, 
die ze presenteren op hun eigen websites. Beiden zijn ‘amateurs’, zij doen dit niet als betaald 
werk, maar het is erg gedegen onderzoek met wetenschappelijke inslag. 
 
Ook regio-archeoloog Peter Schut verricht veel historisch-geografisch onderzoek in de 
Gelderse Vallei, vooral in de gemeente Barneveld. Hij is op dit moment bezig met een 

                                                           
6 Dijkveld Stol, J.J., 1968. 
7 Van Dooren, 1986. 
8  Hagoort, 2006. 
9 Hagoort, 1984. 
10 Op den Brouw, 2015. 
11 Bijvank, 2015. 
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vergelijkbaar onderzoek als in deze scriptie. Helaas is de informatie die hij heeft verzameld 
niet beschikbaar voor dit onderzoek. 
 
Naar het gebied rond Voorthuizen lijkt nog relatief weinig onderzoek gedaan te zijn. Tijdens 
de literatuurverkenning is er een enkele bron gevonden die wat dieper in gaat op de 
geschiedenis van Voorthuizen. Het onderzoek van E.M. ten Broeke gaat dieper in op de 
geschiedenis van het dorp en biedt wat meer perspectief voor het archeologisch onderzoek 
dat er gedaan is. Hij beschrijft heel kort de ontstaansgeschiedenis van Voorthuizen en bekijkt 
historische kaarten van het gebied. Hieruit concludeert hij dat het onderdeel was van een 
een kampenlandschap met omliggende houtwallen die dienden als natuurlijke veekering en 
perceelgrens.12 
 
Een klein archeologisch onderzoek in een klein gedeelte van Voorthuizen, ‘Kromme Akker’ 
genaamd, geeft interessante informatie. Tijdens dit onderzoek zijn er enkele sporen 
gevonden van een middeleeuwse ontginning samen met  twee objecten. In dit gebied moet 
dus wel al bewoning zijn geweest in de middeleeuwen, maar in welke vorm en van welke 
grootte is nog niet duidelijk.13  
 

 
Afbeelding 1.2: Ligging van archeologisch onderzoeksgebied Kromme Akker1313   

 
Al deze onderzoeken hebben echter niet geleid tot een analyserend werk dat alle informatie 
samen heeft genomen en daar conclusies uit heeft getrokken. Daarom bestaat er nog geen 
samenhangend beeld van de gehele regio.  
 

                                                           
12 Ten Broeke, 2014 . 
13 Prangsma, 2001. 



9 
 

In tegenstelling tot de Gelderse Vallei is er veel  onderzoek gedaan in het aangrenzende 
gebied: de Veluwe. Soms overlapt het onderzoek naar de Veluwe een klein stukje met het 
onderzoeksgebied.14 Deze bronnen zouden dan ook kunnen helpen bij het onderzoek. 
 

Kampenlandschap 
Naar het kampenlandschap als verschijningsvorm lijkt ook vrij weinig onderzoek te zijn 
gedaan.  
 
J. Kroes schrijft over het kampenlandschap in de Gelderse Vallei en de vormen die hierbij 
horen. Hij ontdekt dat er vier typen kampontginningen zijn in de Gelderse Vallei en dat er een 
nauw verband is tussen kampontginningen en bepaalde toponiemen. Hij beschrijft ook dat 
het noordelijke gedeelte van de Gelderse Vallei ontgonnen wordt vanuit Putten vanaf de 
elfde eeuw. Dit werd volgens hem gedaan vanuit de domeinhoven die tot de kloosters 
toebehoorden. Ook beschrijft hij de scheiding in de Gelderse Vallei tussen het bezit in het 
zuiden en het westen van de Bisschop van Utrecht en in het noordoosten van de andere drie 
kloosters.15 
 
Vervloet schrijft een artikel over het kampenlandschap in het Historisch Geografisch 
Tijdschrift. Aan de hand van twee dorpen beschrijft hij hoe een kampenlandschap kan 
ontstaan. Hierin spelen natuurlijke hoogteverschillen een rol, maar door menselijke hand 
worden deze verschillen steeds groter. Helaas gaat dit artikel vrij specifiek over deze twee 
dorpen, waardoor er weinig theorievorming ontstaat.16  
 

1.3 Probleemstelling 
Uit de voorgaande paragrafen blijkt dat er een kennislacune is op het gebied van 
cultuurhistorie en landschapsgeschiedenis van de Gelderse Vallei. Op het niveau van het 
Centraal-Nederlandse zandlandschap en specifiek wat betreft het kampenlandschap bestaat 
weinig theorie. Met deze masterscriptie wordt dan ook getracht om dit hiaat gedeeltelijk op te 
vullen. Om het onderzoek duidelijk af te bakenen is de volgende probleemstelling 
geformuleerd: 
 
Hoe heeft het nederzettingspatroon in het kampenlandschap rond de buurschappen Appel 
en Hell in de noordoostelijke Gelderse Vallei zich ontwikkeld vanaf de Laat- Karolingische tijd 
tot en met de Nieuwe Tijd. 
 

1.4 Afbakening van het onderzoek 

Onderzoeksgebied 
Het gebied dat in deze masterscriptie centraal staat, is het kampenlandschap in het 
noordoostelijke deel van de Gelderse Vallei in de provincie Gelderland. Er zijn verschillende 
redenen geweest om de keuze op dit gebied te laten vallen, waaronder  de kennislacunes 
over dit gebied die besproken worden in paragraaf 1.2. De doorslaggevende reden voor 
deze gebiedsafbakening is de hoeveelheid bronnenmateriaal die in de archieven aanwezig is 
voor dit gebied. Het gaat hier vooral om de opsomming van boerderijen of personen die 
betalingen verschuldigd zijn aan de grootgrondbezitters, in dit gebied vooral een drietal 
Duitse kloosters.  
 

                                                           
14 Voorbeelden hiervan zijn: Roessingh, 1967; Slicher van Bath ,1964; Wartena ,1975; Zuiderveen Borgesius 

,1973; Zuurbier, 1979; Nairac & Bouwheer, 1974; Otten, 1989; Heidinga, 1984;Blommensteijn, 1977.  
15 Kroes, 1998. 
16 Vervloet, 1988. 
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Wat het gebied bijzonder maakt en ook een rol speelt in de keuze voor dit gebied, is dat 
dankzij het grootgrondbezit het gebied weinig is veranderd in de afgelopen eeuwen en er 
geen ruilverkaveling heeft plaatsgevonden.17 Afgezien van enkele ruimtelijke veranderingen 
door een klein aantal grote inrichtingsprojecten geeft het gebied een vrij gave indruk en zijn 
de vormen in het landschap zichtbaar en terug te leiden naar het verleden. Vroegere 
landschappelijke structuren zijn in het gebied nog goed te herkennen.  
 
Een derde punt dat een rol speelt in de keuze voor het gebied is de vorm van het grondbezit. 
Uit onderzoek van RAAP bleek onder andere dat de Gelderse Vallei in de Volle 
Middeleeuwen in twee delen op te splitsen is op basis van de eigendomsverhoudingen. In 
het noordoostelijke deel waren drie Duitse kloosters de belangrijkste grootgrondbezitters, te 
weten de abdijen van Werden, Elten en de Abdinghof (Paderborn). In het overige deel van 
de Vallei was de bisschop van Utrecht dominant. De schenkingen van goederen (boerderijen 
en land) van de lokale en regionale elite in dit gebied gingen vaak naar deze machthebbers. 
Dit onderscheid gaat zeker tot de 8ste eeuw terug.18  
 
De precieze grens van het onderzoeksgebied is gebaseerd op de topografische militaire 
kaart (TMK) uit 1850. Dit zijn de meest gedetailleerde topografische kaarten die er van dit 
gebied in die tijd beschikbaar zijn, en geven een beeld van het landschap in een periode 
waarin het landschap nog niet ingrijpend veranderd is door omvangrijke ruimtelijke ingrepen. 
Hierop zijn de grenzen tussen de verschillende verkavelingspatronen en grondgebruik 
duidelijk waar te nemen. Op basis hiervan is het onderzoekslandschap, het 
kampenlandschap, geselecteerd. 
 
Het onderzoeksgebied beslaat delen van vier gemeentes, namelijk Putten, Nijkerk, 
Barneveld en een klein stukje Ermelo. Er stroomt een aantal kleine beekjes door het gebied, 
zoals de Appelse beek en de Veldbeek. De afwateringsrichting van deze beken is van oost 
naar west.  De grootste bewoningskernen in het gebied zijn de dorpen Putten en 
Voorthuizen. De stad Nijkerk valt er net buiten.  
 
Om het onderzoek te beperken in omvang zijn er twee buurschappen in het 
onderzoeksgebied als casestudy uitgekozen. Dit zijn de buurschappen Appel en Hell. De 
grenzen van deze twee buurschappen zijn gebaseerd op de kadastrale gebieden die 
vastgesteld zijn in 1832.19 Er is voor deze buurschappen gekozen vanwege de nog duidelijk 
aanwezige kampenstructuur. Appel is specifiek gekozen vanwege de aanwezigheid van de 
Hof  van Elten, waardoor er eventueel meer bekend is van dit buurschap. Hell is gekozen 
vanwege de nabijheid van het buurtschap Gerven waar veel boerderijen zijn onderzocht door 
P. Bijvank.20 Hier zou in de toekomst nog een vergelijking tussen gemaakt kunnen worden. 
De doorslaggevende reden om voor deze buurschappen te kiezen was echter het advies van 
P. Bijvank. 
  

                                                           
17 van Dooren, 1985, pp. 165-176 
18 Scholte Lubberink, Keunen & Willemse, 2015,  pp. 186-195 
19 Esri Nederland, 2015 
20 Bijvank (2015) 
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Afbeelding 1.3: De Gelderse Vallei met – in groen – de scheiding tussen de twee  gebieden met uiteenlopende  
grondbezitsverhoudingen21 

                                                           
21 Scholte Lubberink, Keunen & Willemse, 2015, p. 189 
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Afbeelding 1.4 
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Onderzoeksperiode 
De onderzoeksperiode begint in de laat-Karolingische tijd, rond 800 n. Chr. In deze periode 
werd het grootgrondbezit opgebouwd zoals in paragraaf 2.5 wordt uitgelegd.  Daarnaast 
werd in deze periode de grondslag gelegd voor het huidige landschap. De meeste 
boerderijen lagen namelijk rond deze tijd al op dezelfde plek tot ongeveer het einde van de 
twaalfde eeuw. Hierna werden boerderijen soms verplaatst en weren de huiserven gebruikt 
als akkerland.22  
 
De onderzoeksperiode eindigt aan het einde van de Nieuwe Tijd, in het begin van de 19de 
eeuw. Na de middeleeuwen wordt de macht van de kloosters steeds minder groot en komt 
de wereldlijke macht meer naar voren. Een gevolg hiervan is dat er steeds meer goederen 
die de kloosters in hun beheer hadden overgaan naarwereldlijke machthebbers, zoals de 
Hertog van Gelre.23 Maar in het onderzoeksgebied blijven de kloosters langer aan de macht. 
Dit duurt tot de secularisatie in 180324, toen als gevolg van de Franse Revolutie de 
Reichsdeputationshauptschluss ontstond. Dit betekende de onteigening van kerkelijke 
goederen en de opheffing van kerkelijke instellingen in Duitsland.25 Hiermee verloren de 
Duitse kloosters al hun goederen, ook die in Nederland. 
 

Onderzoeksthematiek 
Het onderwerp van dit onderzoek is hoe het nederzettingspatroon in het noordelijk deel van 

de Gelderse Vallei tot stand gekomen is. Om er achter te komen welke goederen aanwezig 

waren door de tijd heen moet gekeken worden naar het eigendom. Hieruit is namelijk de 

ouderdom van de goederen op te maken (dit wordt verder uitgelegd in paragraaf 1.5). 

Vervolgens kunnen deze goederen op een kaart geplaatst worden om zo een patroon van de 

bewoningsgeschiedenis te kunnen ontdekken. Er zijn dus twee thema’s: De 

eigendomsverhoudingen en het nederzettingspatroon/bewoningsgeschiedenis. 

1.5 Theoretisch kader 

Het kampenlandschap 
In grote delen van de Gelderse Vallei komt het kampenlandschap voor. Het is een halfopen 
tot besloten landschap, met vlakke tot lichtglooiende kampen, dat voorkomt in Noordwest-
Europa en ontstaan is in de middeleeuwen als resultaat van individuele ontginningen.26 
 
De belangrijkste kenmerken van een kampenlandschap zijn: 
• boomsingels, heggen en houtwallen, (naald)bos en lanen 
• verspreide bebouwing 
• blokvormige verkaveling 
• beken en vennen als oppervlakte water 
• matig tot intensieve akkerbouw, veeteelt en houtteelt27 
 
Het kampenlandschap heeft een antropogene achtergrond: het is onder invloed van 
menselijk handelen ontstaan. Hierbij was vooral de bodemvruchtbaarheid de bepalende 
factor.  
 
Dekzandruggen waren plekken die door hun hydrologische ligging geschikt waren voor 
permanente landbouw. Maar door hun bodemsamenstelling hebben dekzandruggen een 

                                                           
22 Scholte Lubberink, Keunen & Willemse, 2015, p. 200. 
23 Scholte Lubberink, Keunen & Willemse, 2015, p. 57. 
24 Bijvank, 2012  
25 Dijk, Caspers, & Hofman, 2012, p.28 
26 Wijermans & Meeus, 1991. 
27 Wijermans Meeus, 1991 
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geringe natuurlijke bodemvruchtbaarheid. Daarom moesten voor het verbouwen van 
gewassen geregeld door bemestin,plantenvoedingsstoffen toegevoegd worden.  
 
Voor het bemesten van de grond werd er een systeem toegepast waarbij vee (schapen en 
koeien) overdag op de woeste gronden (heidevelden) graasde, en 's nachts op stal stond. Zo 
werd organisch materiaal van de heide naar de stal gebracht, waar het vee herkauwde en 
mest produceerde. De mest die in de stal terecht kwam werd regelmatig afgedekt met een 
laag op de woeste gronden gestoken heideplaggen om zoveel mogelijk mest op te vangen. 
Vervolgens werden de plaggen en mest op de bouwlanden gebracht. Omdat de mest in de 
stal opgepot werd wordt dit systeem het potstal-systeem genoemd.28 Doordat de laag mest 
steeds groeide en de dieren dus steeds hoger kwamen te staan, kon dit niet in een gewone 
stal. Bij het potstalsysteem hoort daarom een verdiepte stal. Hierdoor kon veel mest in de 
stal opgeslagen worden, zodat de mest minder vaak uitgereden hoefde te worden. 29 
In het onderzoeksgebied komt dit systeem vanaf de vijftiende eeuw voor.30 
 

 
Afbeelding 1.5: De datering van het  voorkomen van plaggenbodems in Nederland30 
 
Dit systeem werd eeuwenlang gebruikt waardoor de bouwlanden duidelijk hoger zijn komen 
te liggen. Ook kwam er zand mee uit de plaggen. Samen met de humus uit de mest ontstond 
er zo een dikke donkere bovengrond, enkeerdgrond, op het oorspronkelijke bodemprofiel. 
 

                                                           
28 Westeringh & Felix, 1993  
29 Spek, 2004, p. 958. 
30 Spek, 2004, p. 965. 
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Door dit systeem is zowel het kampenlandschap gevormd, met zijn afwisseling van 
bouwland, grasland en houtwallen, als de heide en zandverstuivingen in stand gehouden, die 
door het grazen en afplaggen voedselarm bleven.31  
 
Het typisch kampenlandschap bestaat uit individuele akkers. De boerdenbedrijven kennen 
een combinatie van akkerbouw en veeteelt (gemengd bedrijf). Een kamp bestaat uit akkers 
op de hoger gelegen dekzandrug met grasland langs de beekjes tussen de ruggen .  
 
Om de akkers te beschermen tegen de wind, tegen wildvraat en om het vee buiten te 
houden werden randen beplant met houtwallen en houtsingels. Verder wordt het 
kampenlandschap gekenmerkt door een bochtig wegenpatroon, ontstaan doordat de wegen 
de hogere delen volgden.32  

 
 

 
Afbeelding 1.6: model van een kamp32 
 
In de negentiende en twintigste eeuw veranderde vaak het besloten karakter van kampen 
door het kappen van de beplanting langs de kavelgrenzen in het kader van ruilverkaveling, 
beekverbetering en ontwatering. De stukken woeste grond, heide en stuifzanden die 
overbleven werden vaak beplant met productiebos.    

Domeingoederen als gidsfossiel 
De boerderijen die bij de kampontginningen horen komen al in middeleeuwse bronnen voor.  
Van een aantal boerderijen bestaat het vermoeden dat ze hun oorsprong vinden in de 
vroege middeleeuwen. Dit vermoeden is ontstaan door archeologische 
onderzoeksresultaten. Maar er zijn aanwijzingen dat er meer boerderijen in de Gelderse 

                                                           
31 Westeringh & Felix, 1993.  
32  Landschapsbeheer Gelderland, 2017. 
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Vallei zijn met een vroeg middeleeuwse oorsprong.  In Nijkerk is er bijvoorbeeld een 
boerderij, genaamd Bokhorst, die al in 806 genoemd wordt. Dit kan er op wijzen dat er al 
meer ontginningen in het gebied aan de gang waren. Dit betekent onder andere dat de 
hypothese van Kroes, dat de ontginning van de Gelderse Vallei pas in de elfde eeuw begon 
en daarvoor onbewoond was, misschien aangepast moet worden.33  
 
Een aantal andere onderzoekers hebben in andere gebieden een vergelijkbaar onderwerp 
onderzocht, zoals Paul Noomen34 in Noord Nederland en Theo Spek in Drenthe en Oost 
Nederland. Zij zijn er achter gekomen dat er in hun onderzoeken een aantal tijdslagen te 
ontdekken zijn in de middeleeuwse bezitsverhoudingen die iets zeggen over de ouderdom 
van een boerderij. 
. 
De oudste laag is die van het hofhorig domeingoed. Hier vallen de domaniale goederen 
onder die in het hofstelsel zijn ontstaan. Dit zijn goederen van bijvoorbeeld de Frankische en 
Duitse koningen, rijksabdijen, pre-feodale adel en landsheren. Het hofstelsel ontstond rond 
800 en was een manier van machthebbers om hun macht en aanzien te vergroten door 
machtige mannen (edelen en andere mensen met aanzien) aan zich te binden. De leenheer 
stelde een domein beschikbaar aan de leenman en beschermde hem tegen andere 
machthebbers. De leenman beloofde hem, als tegenprestatie, trouw en zou meevechten 
tegen tegenstanders van de leenheer. Daarnaast betaalde de leenman nog een vergoeding 
aan de leenheer. De leenman had weer horigen in dienst die de domeinen bewoonden en 
bewerkten.35 
 
Leenstatus wijst doorgaans op een latere stichting dan een domaniale status, al is dat voor 
oude landsheerlijke instituties als bisschoppen en graven ingewikkeld. Zij konden namelijk 
ook horig bezit tot leengoed "vrijen", dat wil zeggen omzetten in een leengoed.36  
 
Na de 12de eeuw kwamen er nauwelijks meer nieuwe domeinen onder het gezag van de 
abdijen. Als er domeinen zijn waarbij de rechtsverhoudingen er op wijzen dat ze onderdeel 
van het hofstelsel waren, dan betekent dit waarschijnlijk dat ze al voor de 12de eeuw 
bestonden.37 
 
Maar adellijke families hadden ook eigen grootgrondbezit dat soms al eeuwen in de familie 
was. Deze vorm van bezit wordt ook wel allodiaal genoemd. Dit kon zelfs door schenkingen, 
aankopen en veroveringen steeds groter worden. Naast dit allodiale bezit kregen deze 
adellijk families in de volle en late middeleeuwen goederen in leen als ministriaal leengoed of 
pachtgoed. In de 14de een 15de eeuw komen niet-adellijke rijke kooplieden op als 
grootgrondbezitters.38  
 
Deze nieuwe grootgrondbezitters vormen dus een nieuwe laag die bestaat uit de dienstadel, 
de regionale kloosters, gasthuizen en rijke burgers uit de stad. Het hofstelsel verdween 
grotendeels en daarvoor in de plaats kwamen pacht en erfpacht, wat voor 
grootgrondbezitters meer opbracht, terwijl het voor de pachter juist zwaarder werd. De 
pachters moesten de tienden die al betaald werden in het hofstelsel blijven betalen, maar 
daarnaast was de pacht vaak in de vorm van deelpacht: de helft of een derde van de oogst 
was voor de landeigenaar en de pachter moest ook nog een deel van de oogst bewaren voor 
het zaaigoed. Er bleef dus vrij weinig over voor de pachter zelf.39 

                                                           
33 Scholte Lubberink, Keunen & Willemse, 2015, p51. 
34 Noomen, 1990 & Noomen, 1993. 
35 Spek, T., Velde, H. ., Hannink, H., & Terlouw, B., 2010, p. 112. 
36 Scholte Lubberink, Keunen & Willemse, 2015, p.122 
37 Scholte Lubberink, Keunen & Willemse, 2015,  p. 55. 
38 Spek, T., Velde, H. ., Hannink, H., & Terlouw, B., 2010, p. 133 
39 Spek, T., Velde, H. ., Hannink, H., & Terlouw, B., 2010, p. 127. 
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Na 1500 komen er nieuwe ontginningen in beeld. Van deze laatste, post-middeleeuwse 
groep bestaan er vaak goede bronnen waardoor deze zelfs nog in sublagen kunnen worden 
uitgesplitst.40 
 
Met de theorie die van deze gelaagdheid uitgaat kan er retrospectief onderzoek uitgevoerd 
worden. Aan het einde van de middeleeuwen komen er namelijk steeds meer bronnen op die 
steeds vollediger worden. Er bestaan vrijwel complete lijsten uit de 15de tot 17de eeuw van de 
aanwezige boerderijen. In deze bronnen worden vaak de namen van de boerderijen 
genoemd en geven ze ook informatie over de vorm van eigendom.  Er kan dus op basis van 
de theorie van de gelaagdheid een idee ontstaan over de ouderdom van de boerderijen / 
goederen met behulp van nieuwere bronnen. Zo gaan we eigenlijk langzaam terug in de 
tijd.41 Deze manier van onderzoeken hebben zowel  Noomen als Spek met succes 
toegepast.42  Als de boerderijen vervolgens op kaart gezet worden kunnen er in combinatie 
met hun ouderdom uitspraken gedaan worden over de ruimtelijke ontwikkeling van de 
nederzettingen en de ontginningen.  
 

 
Afbeelding 1.7: Het verpondingkohier is een voorbeeld van zo’n volledige lijst43 

 
 
In de archeologie wordt een fossiel dat gebruikt kan worden om een gesteentelaag te 
dateren een gidsfossiel genoemd. Dit is gebaseerd op het idee dat de verschillende 
gesteentelagen die dezelfde fossielen bevatten in dezelfde periode zijn afgezet.44 Analoog 
hieraan kunnen gefossiliseerde grondbezitsverhoudingenverhoudingen in de bronnen over 
de boerderijen dienen als gidsfossielen om hun ouderdom te bepalen. Deze methode wordt 
ook wel ‘retrospectieve bezitsconstructie’ genoemd. Het is wel belangrijk om deze historische 
bronnen ter verificatie te verbinden met archeologische vondsten en historisch-geografische 
kennis.45 

                                                           
40 Spek & Exter, 2007, p. 525. 
41 Spek, 2014, p.247. 
42 Spek,2014 & Noomen, 1990 en 1993.  
43 GA 008 293 0028 
44 Museon, 2017. 
45 Spek, 2014. 
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1.6 Onderzoeksopzet en onderzoeksvragen 
Het onderwerp van dit onderzoek is hoe het nederzettingspatroon in het noordelijk deel van 

de Gelderse Vallei tot stand gekomen is. Om er achter te komen welke goederen aanwezig 

waren door de tijd heen moet gekeken worden naar het eigendom. Hieruit is namelijk de 

ouderdom van de goederen op te maken. Vervolgens kunnen deze goederen op een kaart 

geplaatst worden om zo een patroon van de bewoningsgeschiedenis te kunnen ontdekken. 

Er zijn dus twee thema’s: de eigendomsverhoudingen en het ontstaan van het 

nederzettingspatroon (bewoningsgeschiedenis). 

De twee onderzoeksthema’s vormen de kern van het  onderzoek. Deze twee 
onderzoeksthema’s worden nader onderzocht aan de hand van deelvragen waarmee de 
hoofdvraag beantwoord kan worden. 
 
Deelvragen thema 1: eigendomsverhoudingen 

 Welke grootgrondbezitters waren er in het studiegebied aanwezig tijdens de 
middeleeuwen? 

 Welke goederen bezaten deze grootgrondbezitters in Appel en Hell en waar lagen 
deze precies? 

 Welke goederen van eigengeërfden en andere zelfstandige grondbezitters  waren in 
Appel en Hell aanwezig tijdens de middeleeuwen en waar lagen deze goederen 
precies? 

 
Deelvragen thema 2: nederzettingspatronen / bewoningsgeschiedenis 

 Welke ruimtelijke ontwikkeling is zichtbaar wanneer we de ligging van de 
verschillende tijdlagen in het grondbezit bestuderen? 

 Welke samenhang vertoont deze ruimtelijke ontwikkeling met de aanwezige 
landschappelijke condities zoals  geomorfologie, bodem, waterhuishouding etc.. 

 Welk model kan worden opgesteld op basis van deze historisch-ruimtelijke 
ontwikkeling van het nederzettingspatroon in het studiegebied tijdens de 
middeleeuwen? 

 

1.7 Bronnen en methoden 
In deze masterscriptie wordt een analyse uitgevoerd van de ruimtelijke spreiding en de 
ontwikkeling in een gebied. Hiermee kunnen hypothesen opgesteld worden over de ligging 
van de oudste bewoningskernen en de ruimtelijke ontwikkeling van de bewonings- en 
ontstaansgeschiedenis in de volle en late middeleeuwen.  
 
Thema 1: 
Om antwoord te krijgen op de deelvragen met betrekking tot de eigendomsverhoudingen is 
onderzocht welke grootgrondbezitters er aanwezig waren in het onderzoeksgebied en hoe 
deze actoren hier aan hun bezit zijn gekomen.  
 
Vervolgens is er retrospectief archiefonderzoek uitgevoerd. Uitganspunt hierbij was de 
oudste optekening van bezit dat ook cartografisch het meest betrouwbaar en volledig is. Dit 
waren de gegevens uit het kadaster van de periode 1811-1832. Aan de hand van deze 
gegevens konden alle nog aanwezige boerderijen op de kaart geplaatst worden (in ArcGIS). 
In veel gevallen was de naam van boerderijen, erven en goederen aan de locaties te 
koppelen. Voor de namen is ook gebruik gemaakt van de kaarten van Gerard Passavant uit 
1697 en de kaarten van de Man die tussen 1802 en 1812 zijn gemaakt. De percelen van het 
kadaster zijn ingetekend op de ‘Topografisch Militaire Kaart’ (TMK) van ongeveer 1850, om 
ook het grondgebruik te kunnen zien en om een beeld te krijgen van welke gronden er bij 
welke eigenaar en bij welke boerderij hoorden. 
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Nadat deze informatie op kaart gezet was is er gebruik gemaakt van de inkomstenlijsten die 
Liborius Molitor, kellenaar  (beheerder van de kloostergoederen) van 1709 tot 1714, heeft 
opgesteld, waarin hij alle abtsgoederen opschreef en hoe die verbonden waren aan de abdij. 
De volgende vrij volledige archiefbron komt uit 1650 en wordt gevormd door de 
verpondingskohieren van de gemeente Nijkerk en de gemeente Putten, waar de 
buurschappen Appel en Hell onder vallen. Een verpondingskohier is een lijst met 
belastingplichtigen en hun bezittingen, op basis waarvan bepaald wordt hoeveel belasting 
betaald moet worden. Verder is er veel gebruik gemaakt van de stukken van het Gelders 
Archief in Arnhem. Vooral de archieftoegang van ‘de Kelnarij van Putten’ en van ‘de Hertog 
van Gelre’ waren hierin belangrijk om  verder terug in de tijd te kunnen gaan 
 
Naast deze archiefbronnen is er gebruik gemaakt van het onderzoek van W.J. Hagoort voor 
verdere informatie over de boerderijen in de gemeente Putten. Hij noemt onder ander de 
eerste vermeldingsdatum van een boerderij.  
 
De informatie die te vinden is op de website van Paul op de Brouw is gebruikt als 
ondersteuning. Daarnaast heeft Peter Bijvank zijn onderzoek, dat deels ook op zijn website 
beschikbaar is, met mij gedeeld, inclusief een aantal archiefstukken die hij al al 
getranscribeerd.had.  
 
Met al deze verzamelde gegevens is een overzichtstabel gemaakt met namen en ouderdom 
van de boerderijen in de buurschappen Appel en Hell. Deze informatie is vervolgens gelinkt 
aan de boerderijen op de basiskaart .  
 
Thema 2:  
 
Om inzicht te krijgen in de ruimtelijke ontwikkeling van het nederzetttingspatroon zijn  
eigendom en ouderdom van de boerderijen op de kaart gezet. Dit ruimtelijk beeld is 
gecombineerd met de gegevens over landschappelijke condities, geomorfologie, hydrologie, 
relief en grondgebruik.. 
 
Door deze informatie te combineren kon er gezocht worden naar verklaringen voor de 
gevonden samenhangen om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden: hoe het 
nederzettingspatroon in het noordelijk deel van de Gelderse Vallei tot stand gekomen . 
 
Als kader wordt er eerst een algemeen beeld geschetst van de geschiedenis en het 
landschap van Appel en Hell, dit om de bewoningsgeschiedenis beter te kunnen begrijpen. 
Dit wordt gedaan door het landschap van de gehele noordoostelijke Gelderse Vallei te 
beschrijven aan de hand van de geogenese, het natuurlijk landschap en het 
cultuurlandschap. Daarna wordt er  ingezoomd worden op de casestudies. 
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Hoofdstuk 2: Het landschap van de Noordoostelijke Gelderse Vallei 

2.1 Inleiding 
Om onderzoek goed te kunnen begrijpen, moet de context ook duidelijk zijn. De context van 
dit onderzoek is hoe het onderzoeksgebied er uit ziet. Je kan door het gebied wandelen of 
fietsen om hier achter te komen, maar dan begrijp je het toch nog niet helemaal. Door ook de 
ontstaansgeschiedenis van het onderzoeksgebied te behandelen worden de structuren en 
processen in het gebied duidelijker en dus beter te begrijpen. 
 

2.2 Geogenese van de Gelderse Vallei 
De Gelderse Vallei is een glaciaal bekken dat 150.000 jaar geleden is gevormd in het 
Saalien, een ijstijd in het Pleistoceen (in bijlage 1 is een overzicht te zien van alle 
geologische tijdvakken). Voor het Saalien werd het gebied doorsneden door rivieren. De 
Gelderse Vallei lag in het stroomgebied van de Rijn en de Maas. Door de insnijding van deze 
rivieren lag het gebied al lager dan haar omgeving en was het gebied bedekt met 
grofzandige en grindrijke rivierafzettingen.46   
 
Tijdens het Saalien kwam er een dik pak landijs over een gedeelte van Nederland te liggen, 
tot ongeveer op de lijn van Haarlem-Nijmegen. In deze voorlaatste ijstijd is het landijs het 
verst en voor het laatst in Nederland gekomen (zoals te zien is op alfbeelding 2.1).47  
 
Het ijs stuwde de oudere rivierafzettingen op tot hoge ruggen, tot meer dan 100 meter boven 
NAP, in meerdere fases.48  Afbeelding 2.2 laat zien hoe de stuwwallen gevormd werden. Het 
zware ijs duwde tijdens de aangroei de grond opzij waardoor een bekken gevormd werd dat 
ongeveer 125 m diep was, met opgestuwde ruggen aan de randen.  
 

 

Afbeelding 2.1: de Paleografiesche situatie in het Noordezegebied in het Pleistoceen.49  

                                                           
46 Martens, 2015. 
47 Berendsen, 2008. 
48 Berendsen, 2008. 
49 Berendsen 2008. 
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Afbeelding 2.2: De vorming van een stuwwal en glaciaal bekken door landijs50  
 
Omdat de huidige Gelderse Vallei al lager lag, kon het landijs zich hier over een groot gebied 
uitbreiden. Hierdoor groeide een grote ijslob op de plaats waar nu de Gelderse Vallei ligt, die 
door de kracht van de beweging ook dieper de grond in ging en meer grond weg duwde. 
Daardoor is de Gelderse Vallei een redelijk diepe vallei/ bekken met hoge randen. Bij het 
opstuwen van de grond werden de verschillende lagen, bestaande uit onder andere 
rivierafzettingen, als losse schollen weggeschoven. Hierdoor komen deze afzettingen nu 
afwisselend aan het grondoppervlak (zie afbeelding 2.3).51  

 
Afbeelding 2.3: Schematische voorstelling van de  vorming van de stuwwallen aan weerszijden van de Gelderse Vallei52  

 
 

                                                           
50 Martens, 2015. 
51 Scholte Lubberink, Keunen & Willemse, 2015, p. 12. 
52 Berendesen, 2008. 

a een ijslob dringt een 
ondiep rivierdal binnen.   
b zodra de ijsdikte een 
kritische waarde bereikt treedt 
opstuwing op. De aanwezigheid 
van een kleilaag op een diepte 
van circa 25 m speelt hierbij een 
belangrijke rol. 
c de ijslob neemt verder 
in dikte toe. De ijsmassa heeft 
samen met de massa van de 
oudere gestuwde schollen 
voldoende energie om nieuwe 
schollen op te stuwen.  
d Nieuwe schollen 
worden gevormd vóór de 
oudere (dat wil zeggen aan de 
buitenkant van het ijslichaam. 
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Na het Saalien brak er een warmere periode aan; het Eemien. Het zeespiegelniveau lag in 
deze tijd 4 tot 6 meter hoger dan tegenwoordig. Dit betekent dat het noordelijke gedeelte van 
de Gelderse Vallei een ondiepe zee was met strandwallen en strandvlakten. Het zuidelijke 
gedeelte bestond uit een gebied met lagunes, estuaria en wadden met kwelders en 
veenmoerassen. Dit veen raakte steeds dichter begroeid en er ontstond uiteindelijk 
hoogveen.53 Hoogveen ontstaat doordat het veenmos geen contact meer maakt met het 
grondwater en alleen nog gevoed wordt door regenwater. Hierdoor is het hoogveen 
voedselarm54.  
 
De laatste ijstijd (het Weichselien) zette in. Het landijs kwam in deze periode niet tot in 
Nederland en er ontstond in het gebied ten zuiden van het landijs een toendralandschap. 
Door de koude en droge omstandigheden was er in dit landschap nauwelijks begroeiing en 
kreeg de wind steeds meer grip op de bodem. Naast dat het klimaat kouder werd begon het 
ook extreem hard te waaien. De bodem begon te verstuiven en de wind nam zand mee van 
de voormalige zeebodem. Dit zand werd onder andere neergelegd in de huidige Gelderse 
Vallei.55 Deze laag zand, met een dikte van 10-20 m, wordt dekzand genoemd en is vrij vlak 
met af en toe door de wind gevormde duinen. Tijdens deze laatste ijstijd werd het wat 
warmer en begonnen er weer planten en bomen te groeien en zelfs veen. Toch verdween de 
vegetatie opnieuw toen aan het einde van deze ijstijd (het laat-glaciaal) het weer kouder 
werd en het zand weer begon te stuiven. Het vrij fijne stuifzand bleef hangen in de nog 
weinig aanwezige vegetatie in de dalen waardoor er stuifzand werd afgezet en er lage 
duinen werden gevormd. In de dichter begroeide dalen keerde er zelfs reliëfinversie op.56   
Toen het steeds warmer werd tijdens het Holoceen, dat zo’n 11.700 jaar geleden begon, 
ontwikkelde de vegetatie weer. Doordat de zee nog erg ver weg was en er behalve de Eem 
geen rivieren door het gebied stroomden, kon het gebied haar water niet goed kwijt. Hierdoor 
steeg het grondwaterpeil en ontstond er al gauw vernatting en veengroei.  
 
De zeewaterspiegel begon te stijgen waardoor het gebied nog slechter haar water kwijt kon 
en nog meer vernatte8. Het water van de zee drong steeds dieper het gebied binnen, 
waardoor het milieu verzilte en er zich zoutminnende organismen ontwikkelden. De Gelderse 
Vallei kreeg ook te maken met overstromingen vanuit de zee waarbij mariene kleien werden 
afgezet over het dekzand. Dit gebeurde vooral in het huidige zuidelijk Flevoland en het 
noordelijke randje van de Gelderse Vallei. Hierover werd weer verspoeld dekzand afgezet 
tussen 5100 en 4800 voor Chr., waarschijnlijk door golfslag vanuit open water.57  
 
In deze door het zout beïnvloedde dekzanden ontstond langzamerhand een zoetwatermilieu 
en ontstonden er rietveenmoerassen die zich langzaam uitstrekte over een groter gebied. 
Vooral langs de Eem en bij Bunschoten en Nijkerk groeide het veen.  
 
Na ongeveer 5500 v. Chr. was het laagste gedeelte in de Gelderse Vallei begroeid met 
(hoog)veen. Waarschijnlijk bestond dit veendek eerst uit kleine eilandjes van veenkussens 
die steeds dichter naar elkaar toe groeiden. 
 
Langzaam veranderde dit rietveen op de dekzandheuvels in bosveen met eerst linde, wat 
betekent dat het erg vruchtbare grond was, en later toen het natter werd eiken en elzen. 
Maar ook de wilgen, wegendoorn en de maretak waren in de Gelderse Vallei te vinden. Er 
ontstond een vrij dicht bos op de dekzandheuvels, met meestal de eik als belangrijkste 
boom.  

                                                           
53 Scholte Lubberink, Keunen & Willemse, 2015, p. 13-14. 
54 Ven, G. P. , 1993, p.435. 
55 Wesselingh, 2015 
56 Scholte Lubberink, Keunen & Willemse, 2015, p. 15-17 
57Scholte Lubberink, Keunen & Willemse, 2015, p. 17-19  
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Maar het gebied vernatte opnieuw door de verminderde eb- en vloedwerking in de 
getijdenbekkens achter de Noord-Hollandse kust. Vooral in het noordelijke gedeelte van de 
Vallei ontstond berkenmoerasbos, waar zich langzaam veenmos ontwikkelde.  
De dekzandruggen langs de Eem en het zuidelijke gedeelte van Flevoland was ondertussen 
ook overdekt geraakt met veen, waar na overstromingen weer klei over afgezet was.58 
 
Rond 2900 v. Chr. was het latere Zuiderzeegebied één groot veenmoeras, dit zorgde ervoor 
dat in het achterliggende gebied de waterafvoer stagneerde. Deze periode van slechte 
waterafvoer besloeg ongeveer de periode van 4300-1850 v. Chr. (dit is ongeveer van het 
midden-neolithicum tot de vroege bronstijd).  
 
Toch verbeterde de waterhuishouding zich doordat er tijdens de bronstijd in het Hollandveen 
vele kleine meertjes ontstonden die met elkaar verbonden raakten door smalle riviertjes. 
Hierdoor kon het water uit het achterliggende gebied met haar zandbodems beter afgevoerd 
worden.  
 
De dekzandruggen in het Eemsysteem werden in de late bronstijd en vroege ijzertijd 
permanent bewoond. Net als in het Eemsysteem raakten de dekzandruggen vanaf de 
midden IJzertijd bewoond in de omgeving van Ede, Barneveld en Voorthuizen.  
In de Romeinse tijd veranderde dit weer en werd het laagland van de Vallei verlaten, omdat 
het te nat werd.  
 
Uiteindelijk leidde al die groei van hoogveen tot een vervlakking van het reliëf in het 
landschap, mensen konden alleen nog maar op de allerhoogste dekzandruggen en hogere 
delen van de stuwwalrand wonen. Het veen rond de Eem zal zeker beïnvloed zijn door een 
betere afvoer en misschien konden mensen hier op lagere zandruggen wonen. Lang niet 
overal zal het gekomen zijn tot hoogveenvorming. Het hoogveen zal vooral aan de Utrechtse 
kant van de Vallei gegroeid zijn, omdat de Gelderse Vallei de westkant op helt en zich dus 
meer water ophoopte aan die kant. Over de precieze spreiding van het hoogveen is men het 
niet eens. Het bedekte gebied is in ieder geval groter geweest dan wat er nu nog van terug 
te vinden is op de bodemkaarten. Ook is men het niet eens over de dikte die dit hoogveen 
bereikt heeft.  
 
Over het hoogveen zijn door golf -en windwerking over het oostelijke gedeelte van de 
Gelderse Vallei marine afzettingen gedeponeerd, onder andere in de polder Arkenheem.  
Van de hoogveenkussen is bijna niks meer terug te vinden in herkenbare vorm. Wel zijn er 
nog resten verspreid over de Vallei, zoals in de polder Arkenheem en het Eemland en ten 
zuiden van Veenendaal59. 
 
Nog steeds zijn de bodems in de Gelderse Vallei vrij nat met hoge grondwaterstanden. 
Alleen op de hoogste delen in het landschap zijn droge gronden te vinden. 
 

 

 

2.3  Het natuurlijk landschap van de Noordoostelijke Gelderse Vallei 
De Noordoostelijke Gelderse Vallei ligt in het zandlandschap, maar het onderzoeksgebied is 
op basis van de geomorfologie in te delen in twee soorten natuurlijke landschappen, 
namelijk; ‘het dekzandlandschap’ en ‘het stuwwal- en smeltwaterlandschap’  

                                                           
58 Scholte Lubberink, Keunen & Willemse, 2015, p, 18-19. 
59 Scholte Lubberink, Keunen & Willemse, 2015. 
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Het stuwwal- en smeltwaterlandschap wordt geomorfologisch gezien gekenmerkt door een 
glooiende smeltwaterhellingen die van noordoost naar zuidwest lopen en doorsneden zijn 
met eveneens van noordoost naar zuidwest lopende ondiepe dalen. Dit gebied is gevormd 
onder invloed van de rand van het landijs.  
Terwijl de geomorfologie van het dekzandlandschap onregelmatiger is en bestaat uit vlakten 
met geïsoleerde lage heuvels, ruggen en welvingen en ondiepe dalen. Deze onregelmatige 
verhogingen zijn ontstaan onder invloed van de wind. Opvallend is dat de ondiepe dalen licht 
meanderend van oost naar west lopen en uiteindelijk samenkomen bij Amersfoort. 
Waarschijnlijk zijn dit beekdalen die uitmonden in de Eem.  
 
Deze ondergrond heeft invloed op de ontwikkeling van het natuurlijk landschap.  
In deze paragraaf worden daarom deze twee natuurlijke landschappen verder beschreven op 
basis van vier factoren, namelijk het reliëf, de bodem, de waterhuishouding en de natuurlijke 
toponiemen.  
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Afbeelding 2.4 
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Het stuwwal- en smeltwaterlandschap 

Reliëf 

Het landijs heeft in dit gebied het meeste invloed gehad op het reliëf. Zoals eerder uitgelegd 
is kwam het landijs tijdens het Saalien vanuit het noordoosten en stuwde de randen van de 
Gelderse Vallei op en groef zich steeds dieper in. Het stuwwallandschap loopt daardoor van 
het zuidwesten richting het noordoosten op. Toen het ijs begon te smelten in het Weichselien 
ontstonden er smeltwaterdalen, dit zijn de ruggen en dalen in noordoostelijke richting die het 
reliëf doorsnijden.  
 

Bodem 

Er komen in dit landschap veel podzolgronden voor die typisch zijn voor dekzandgronden. 
Op de hooggelegen stuwwal komen moderpodzolgronden voor, moderpodzolen zijn 
zandgronden die relatief ijzer-en mineraalrijk zijn.  
 
Voorbeelden van zo’n moderpodzol zijn; holtpodzolgronden, haarpodzolgronden en 
loopodzolgronden. Al deze bodems komen in het stuwwallandschap voor, waarbij de 
holtpodzolgronden het meeste voorkomen. Deze bodems zijn vrij arm, vanwege de dunne 
voedzame toplaag. Omdat deze bodems niet geschikt zijn voor landbouw komt er vaak 
heide, bos of natuurgebied op voor. Als de voedzame toplaag helemaal verdwenen is door 
bijvoorbeeld overbegrazing kunnen er zelfs stuifzanden ontstaan60. 
 
Doordat de Gelderse Vallei een vrij nat gebied is, met kwelwater vanuit de Veluwe en de 
Utrechtse Heuvelrug ontstaan er in de bodem gleyverschijnselen waar dit kwelwater naar 
boven komt. Deze gleyverschijnselen ontstaan aan de rand van de stuwwal, wat leidt tot 
hydropodzolgronden en hydro-eerdgronden op deze rand. Een veldpodzol is een voorbeeld 
van zo’n hydrobodem. 
 
Op de overgang van de hoge naar de lage gronden komen veel oude bouwlanden 
(essen/enken/engen) voor. Deze gronden zijn door eeuwenlang gebruik opgehoogd met 
potstalmest, om de bodem vruchtbaar te maken en te houden. Hierdoor is er een dikke 
humeuze bovenlaag van meer dan 50 centimeter dik ontstaan. Zo’n bodem heet een 
enkeerdgrond en er zijn hier twee soorten in te onderscheiden; een bruine enkeerdgrond en 
een zwarte enkeerdgrond. Een zwarte enkeerdgrond is een bodem met een bovenste laag 
die zwart van kleur is en klei-arm is en weinig tot geen leem bevat. Een bruine enkeerdgrond 
heeft een bruine bovenlaag waarin sporen van zand en leem te vinden zijn. De bruine 
enkeerdgrond komt vaak voor op zandruggen en in de buurt van beekdalen, waar het zand 
en leem vandaan komen. De bruine enkeerdgrond is daarom de meest voorkomende 
enkeerdgrond in het gebied.61 
 

Waterhuishouding 

Door de hoogteligging en de zanderige bodem ligt het grondwater in het stuwwal- en 
smeltwaterlandschap  vrij diep, op het laagst nog dieper dan 1,60m. Dit ondersteunt het idee 
dat de bodems in het ‘stuwwal- en smeltwaterlandschap’ minder vruchtbaar zijn en er in 
verhouding veel heide en bos voorkomt, waar weinig water wordt vastgehouden. Op de kaart 
is ook duidelijk de band van de essen op de rand van de stuwwal te zien. Hier houden de 
bodems het water beter vast en komt kwel voor, waardoor het grondwater veel minder diep 
zit.  
 

                                                           
60 Trikt & Ahrens, 2015. 
61 Berendsen, 2008, pp. 55-56. 
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Karakteristieke natuurlijke toponiemen 

In het stuwwal-en smeltwaterlandschap is het vrij moeilijk om veldnamen terug te vinden. Er 
is simpelweg weinig onderzoek over gepubliceerd. De namen die gevonden zijn bezitten 
vaak het woord veld, heide en berg. 
 
Veld kan beteken dat dit stuk grond lager ligt dan zijn omgeving maar wel min of meer 
natuurlijk afwatert. Dit is dus vaak een vrij natte grond. Deze naam zal je dus vooral 
verwachten in de smeltwaterdalen62. 
 
Verwacht wordt dat berg echt een hoger liggend stuk land is, maar dit hoeft niet altijd zo te 
zijn. Het kan ook een nauwelijks merkbare verhoging in het landschap zijn63. Dit gebied kent 
veel kleine hoogteverschillen waardoor berg hier een logische naam is. 
 
Ten slotte is heide een naam die alleen op de heide voorkomt en ook werkelijke heide 
betekent. 
 

Het dekzandlandschap 

Reliëf 

Het dekzandlandschap loopt net als het stuwwallandschap op van het zuidwesten naar het 
noordoosten, al is de helling minder steil. Wat dit gebied kenmerkt zijn de zandkoppen en 
dalen die van het westen naar het oosten lopen. Deze zandkoppen zijn ontstaan in het 
Weichselien toen er, zoals eerder in dit hoofdstuk is uitgelegd, poolwinden over het gebied 
heen waaiden. Het verschil in reliëf is sterker geworden door het ophogen van de hoogtes 
door de mens. Om de grond vruchtbaar te houden maakte de mens gebruik van het 
potstalsysteem waarbij de mest van de schapen van de heide vermengd werd met plaggen 
en hooi en dit samen op het akkerland werd gelegd. Met verschillen van gemiddeld twee 
meter zijn het geen enorme heuvels te noemen maar wel duidelijk zichtbaar in het landschap 
en zeker van invloed op het grondgebruik.   
 
De dalen lopen meanderend richting de Eem in Amersfoort.  Dit zijn beekdalen die ontstaan 
zijn door de slechte afwateringsmogelijkheden in de Gelderse Vallei.64 
 

Bodem 

In het dekzandgebied van de Noordoostelijke Gelderse Vallei, dat voor een dekzandgebied 
vrij laag ligt en daardoor vrij vochtig is, heeft de grondwaterstand veel invloed op de 
bodemvorming. Hierdoor ontstaan er hydropodzolgronden. Een hydropodzolgrond die in dit 
gebied veel voorkomt is de veldpodzolgrond, gronden met gleyerverschijnselen en een vrij 
laag ijzergehalte65. Dit zijn vrij arme gronden die wel nat zijn, maar gevoelig voor droogte. Als 
deze gronden droog worden door overmatig gebruik hebben ze een grote kans om te 
verstuiven.  Daardoor zijn op een aantal plekken stuifzanden ontstaan. 
 
In de delen waar het grondwater nog meer invloed heeft, in de dalen, kan er  geen 
podzolering ontstaan66. De bodems die hier voorkomen zijn beekeerdgronden en 
gooreerdgronden. Dit zijn hydrozandgronden met een minerale eerdlaag maar met een 
verschillende mate van hydromofie.67 
 

                                                           
62Schönfeld, 1949,  p16. 
63Schönfeld, 1949,  p37. 
64 Doesburg, Kort, Schut, & Brinkkemper, 2010, p10 
65 Berendsen,2008, p37 
66 Berendsen,2008, 55-56 
67 Berendsen, 2008, 35-36 
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Als het nog natter wordt  ontstaan er  broekeerdgronden. Dit zijn hydrozandgronden met een 
moerige eerdlaag die het gevolg is van de beperkte afbraak van planten. Deze bodem is 
vaak de overgang naar veen, wat je ook in het aangrenzende gebied naar het westen 
terugvindt.68 
 
De enkeerdgronden zijn als eerste door de landbouw in gebruik genomen, vanwege hun 
gunstige waterhuishouding. Deze bodems zijn niet te droog en ook niet te nat.  Dit waren 
vaak gronden die vaak wat hoger lagen, zoals de dekzandruggen. Vanwege het intensieve 
gebruik van deze bodems was het nodig om gebruik te maken van het potstal-systeem, wat 
zoals hierboven al eerder is uitgelegd, leidt tot een ophoging van vaak meer dan een halve 
meter. Doordat dit op de dekzandruggen gebeurde zorgde dit voor een versterking van het 
natuurlijk reliëf.  
 
Het steken van de heideplaggen, die nodig zijn voor het potstal-stysteem, en overbegrazing 
kunnen op de heidegronden leiden tot verstuiving. Deze verstuifde bodems worden 
stuifvaaggronden genoemd. Bodems waar dit ook is gebeurd maar waar water wel veel 
invloed heeft worden vlakvaaggronden genoemd. Dit zijn arme gronden, die tegenwoordig 
vaak voor recreatie in gebruik zijn.69  
 

Waterhuishouding 

Door dit gebied lopen nauwelijks riviertjes of watertjes, enkel een aantal beken die verderop 
behandelt worden. De kaart van de watertrappen laat duidelijk de ruggen en dalen in het 
dekzand zien. De gemiddelde grondwatertrap is in dit gebied V (zie kaart 
grondwatertrappen), waarbij de ruggen droger zijn en in de dalen het grondwater dichter aan 
de oppervlakte ligt. Een aantal stukken zijn ook extreem droog, dit zijn de zandverstuivingen 
en heides, waar het water niet goed vastgehouden wordt. 
 

Karakteristieke natuurlijke toponiemen 

In de gemeente Putten is door de heer van Dooren grondig onderzocht welke veldnamen in 
het gebied voorkomen. De meest opvallende toponiemen die hier veel terugkomen zijn: haar, 
horst, veld en broek. Een aantal van deze veldnamen verwijzen naar hogere liggingen zoals 
haar, wat  een hoger gelegen stuk hei betekent Dit zijn de gronden die boven op de 
dekzandheuvels liggen en waarschijnlijk droog zijn waardoor er heide is ontstaan.70 
 
Een stuk grond met horst in de veldnaam is waarschijnlijk ook hoger gelegen. Vaak komt 
horst in combinatie met een boom- of struiknaam voor. Dit betekent  dat er begroeide 
walletjes aanwezig zijn. 71 
 
Pol is eveneens een verwijzing naar een hoger gelegen stuk land en zou een zandheuveltje, 
een kleine hoogte of zelfs een eilandje kunnen betekenen.72 De betekenis van een 
zandheuveltje is hier waarschijnlijk het meest van toepassing. 
 
Er zijn ook een aantal terugkerende veldnamen die met lager gelegen gronden te maken 
hebben,  zoals broek, wat een laaggelegen land of moeras betekent. Schönfeld noemt hel 
als een andere benaming voor een moerassig gebied. Dit zou dus ook te maken kunnen 
hebben met de benaming van het buurtschap Hell. Een goor is een nog natter stuk grond dat 

                                                           
68 Berendsen, 2008pp35-36 
69 Mekkink & Kemmers, 1993 
70Schönfeld, 1980  p40 
71 Schönfeld, 1980 p33 
72Schönfeld, 1980  p38 
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een slijkerige moerassige eigenschap heeft. Goor kan ook een aangeslibd stuk land 
betekenen.73 
 

2.4 Het cultuurlandschap van de Noordoostelijke Gelderse Vallei in de 19de eeuw 

Het nederzettingspatroon 
De bewoning in de Noordoostelijke Gelderse Vallei in de 19de eeuw is sterk verspreid. De 
woningen staan vaak op de eigen kamp. Deze kampen liggen op de dekzandruggen die van 
het oosten naar het westen lopen, waardoor er een lint ontstaat van kampen. De kampjes 
liggen als eilandjes in een zee van heide en zijn verbonden door zandwegen die als een 
spinnenweb door de heide heen lopen. 
 
 De drie belangrijkste bewoningskernen zijn Putten, Voorthuizen en eigenlijk net buiten het 
onderzoeksgebied ligt Nijkerk. Alleen het dorp Putten heeft geen kampen maar is meer, 
zoals Berendsen het beschrijft, een flankendorp. Dit dorp heeft een eigen eng, waar 
hieronder verder op ingegaan wordt.74 Dit in tegenstelling tot Voorthuizen, dit is ook een dorp 
met een concentratie van bewoning, maar lijkt meer opgebouwd te zijn uit kampontginningen 
voor de landbouw met een centrum voor de diensten.  
 
Als je naar de kaarten, die hierna volgen kijkt, lijkt het er op dat het nederzettingspatroon in 
de loop van de 19de eeuw niet heel er veranderd is. 
 
In het schema hieronder zijn de belangrijkste landschappelijke eenheden te zien, verdeeld 
over de twee landschapstypen die hierboven behandeld zijn.  

                                                           
73 Schönfeld, 1949, p46 
74 Berensen,2008, p58 
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Afbeelding 2.5: topografische kaart uit 187175 
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afbeelding 2.6: Gelria: topografische kaart van de provincie Gelderland 1843-184576 

                                                           
75 Bonneblad datering: [1871] 
7615109-0011 Gelria : topographische kaart van de provincie Gelderland, 1843 [-1845] 
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Afbeelding 2.7 Topografische kaar van de Veluwe en de Veluwezoom van M.J. de Man (1802-1812)77 
 

 

                                                           
77 Topographische kaart van de Veluwe en de Veluwezoom van M.J. de Man (1802-1812). Uitgegeven door: 
Uitgeverij Canaletto, Alphen a/d Rijn, 1984. 
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afbeelding 2.8: Topografische kaart van het einde van de 19de eeuw78Tabel 2.1: Landschapstypen

                                                           
78 Chromo-topografische kaart van Nederland, Verkend in 1885, 
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Landschap / 
Landschapseenheid 

Grondgebruik Bewonings-patroon Verkavelings-patroon Wegenpatroon Afwatering Perceelsscheidingen 

A Het stuwwal- en smeltwaterlandschap 

A1 
Dorpen 

Putten Dorpsbewoning  Langs grote wegen 
geclusterd op kruispunt 

- Grote wegen naar 
belangrijke dorpen als 
een spinnenweb 

- - 

Buurschappen Afwisselend met kampjes , 
graslanden en heide 

Verspreid, bewoning op 
de kampjes 

Onregelmatig, de 
natuurlijke vormen van de 
ondergrond volgend 

Amper, doorgaande 
wegen naar andere 
dorpen. Waarschijnlijk 
onverharde wegen 
naar de bouwlanden  

Lijkt een spreng te 
lopen in noorden 
verder niks 
herkenbaars op de 
kaart. 

houtwallen 

A2 enken Puttereng gezamenlijke akker Aan de rand niet op de 
eng zelf 

er is geen verkaveling, het 
is een groot stuk land 

dwars over de eng 
heen 

geen zichtbare 
afwatering 

geen zichtbare  
perceelscheiding 

A3 Heide Als graasland voor de 
schapen en voor 
plaggenmest 

- - dwars  overheen van 
bewoning naar 
bewoning 

- - 

A4 Bos productiebos/hakhout - Af en toe perceeltjes met 
bos/hakhout (grote bos 
niet per se verkaveling 
maar wel recht blokken) 

- (door het grote bos 
rechte wegen) 

- rechte wegen 

B Dekzandlandschap 

B1 kampen Afwisselend, kampen met 
akkerland, graslanden, 
hakhout en heide 

verspreid, op de kampen onregelmatig, het 
landschap volgend 

langs de kampen een aantal beekjes  Houtwallen als 
perceelscheiding die soms ook 
als hakhout gebruikt worden 

B2 heide als onderdeel van het 
landbouwsysteem voor 
afplaggen en graasland 
schapen 

geen bewoning geen verkaveling als spinnenweb geen zichtbare 
afwatering, enkel een 
aantal ‘gaten’ 

het wegenpatroon als 
perceelscheiding 
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De engen, heidevelden en bossen op de stuwwal 
Het cultuurlandschap op de stuwwal verschilt ook van het cultuurlandschap van het 
dekzandgebied. Het grootste verschil is dat er op de stuwwal engen voor komen.  
 
In het onderzoeksgebied ligt op de glooiing van de stuwwal de Putter eng. Deze eng is een 
groot aaneengesloten stuk landbouwgrond met gezamenlijk gebruik .  Over de eng lopen 
wegen richting het dorp waar de gebruikers wonen. In dit gebied is het dorp Putten de 
grootste bewoningskern, aan de rand van de eng. Hier is de bewoning geconcentreerd rond 
de kruising van wegen richting de andere kernen in de regio, zoals Nijkerk en Voorthuizen.  
 
In de andere delen van het stuwwallandschap is de bewoning verspreid over kleine 
buurschappen zoals Kolthoorn en Spriel. Deze buurschappen zijn gevormd rond een aantal 
bij elkaar gelegen kampontginningen. Deze kampontginningen liggen op de dekzandkopjes.  
Het wegenpatroon lijkt op een spinnenweb, met doorgaande wegen naar de andere dorpen. 
Tussen de buurschappen liggen grote heidevelden en enkele hakhoutpercelen, die ook hun 
functie hebben voor de bedrijfsvoering van een ‘kampboerderij’. De heide werd gebruikt voor 
het plaggen steken voor de bemesting van de akkers en het hakhout voor bijvoorbeeld 
brandhout of om eek te winnen om leer mee te looien.79 Dit gebied vormt de overgang naar 
het landschap van het dekzandgebied. 
 
Net buiten het gebied, op de stuwwal, ligt een groot bosgebied: het Putterbosch dat al in de 
middeleeuwen bestond. ook voor de middeleeuwen werd dit gebied al bewoond en werd er  
akkerbouw en veeteelt bedreven. Na de Merovingische tijd, vanaf de Karolingische tijd 
verschoof de bewoning naar de lager gelegen gebieden en richtte het bosbeheer zich steeds 
meer op productiebos. Dit ging vooral om opgaand bos waarvan het hout gebruikt werd voor 
timmerhout en brandhout. Er bleven in dit bos wel open plekken bestaan door de armere 
bodems op sommige plekken en het agrarisch medegebruik. Het bos werd beheerd door een 
maalschap, een samenwerking van de gebruikers van het bos. Deze constructie bestond  
waarschijnlijk al in de Merovingische tijd en misschien nog wel eerder. Deze richtte zich 
vooral op het af en toe kappen van bomen, verjonging van het bos en het in goede banen 
leiden van het agrarisch medegebruik. Dit agrarisch medegebruik bestond uit bijvoorbeeld 
plaggen steken en het weiden van vee.80  
 
Maar het Putterbosch werd op een gegeven moment losgekoppeld van het gebruik door de 
boeren. De waardelen werden verhandelbaar en deze waardelen werden gekocht door 
‘vreemdelingen’ die de bossen alleen nog maar voor productie wilden gebruiken. Hierdoor 
werd het agrarisch medegebruik aan banden gelegd en overleefde het bos de agrarische 
druk.81 
 
Behalve natuur is er ook veel cultuur te vinden in deze bossen. Vanwege de vroegere 
bewoning en het behoud van landschapsvormen door de lage agrarische druk zijn er onder 
andere resten van Celtic Fields, oude wegen en grafheuvels te vinden.82 
 

Het kampenlandschap in het dekzandgebied 
In het dekzandgebied bestaat het landschap uit kampen en heide.  De kampen liggen 

verspreid op de dekzandruggen in het gebied en vormen zo linten met kampontginningen. 

De akkers zijn omrand met houtwallen. Deze akkers liggen hier vanwege hun ideale 

grondwaterhuishouding voor het verbouwen van gewassen, niet te nat en niet te droog. Een 

kamp is een landbouwcomplex waarbij akkerbouw en veeteelt elkaar aanvullen en elkaar 

                                                           
79 Neefjes (2006) p.50 
80 Neefjes (2006)  p 32-52 
81 Neefjes (2006) p 32 
82 Neefjes (2006) p. 52 
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nodig hebben. Bij elke boerderij horen graslanden, akkers, hakhoutpercelen en ook de 

woeste gronden zijn onderdeel van het landbouwsysteem. De boerderijen liggen bij de 

akkers, waardoor er eigenlijk geen gecentreerde bewoning is ontstaan. het dorp Voorthuizen 

is dan ook een uitzondering. Voorthuizen zou zijn ontstaan bij een doorwaadbare plek van 

een niet meer bestaande beek waar de hessenweg richting Apeldoorn doorheen liep83.  Door 

het verkeer dat hierdoor ontstond kan het zijn dat Voorthuizen groter werd en een 

gecentreerde bebouwing heeft gekregen. 

De heidevelden in het dekzandgebied 
Het grootste deel van de heide in het onderzoeksgebied kan getypeerd worden als natte 
heide. De Appelse heide bijvoorbeeld laat een afwisseling van kleine heuveltjes, kuilen waar 
‘s winters water in staat en af en toe een zandverstuiving zien.  
 

 
Afbeelding 2.9:De Appelse Heide in de winter 

 
De heidevelden of woeste gronden horen bij de bedrijfsvoering van de kampen. Deze woeste 
gronden waren in gezamenlijk gebruik en vielen onder het bestuur van de ‘maalschappen’.  
Maar in het begin van de negentiende eeuw werden deze maalschappen opgeheven en 
kwamen de woeste gronden in het bezit van particulieren, waardoor er langzaam percelen 
op de heide ontstaan.84 Op de kaart van De Man uit 1807 zijn de heidevelden nog 
onontgonnen, maar op de kaarten van 1871 en 1890 zijn percelen en ontginningen in de 
heidevelden ontstaan. 
 

                                                           
83 Haartsen, 2016, p 6 
84 Bijvank, 2011 
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De heide werd verkaveld en voorzien van wegen en waterlopen. De natte gronden werden in 
gebruik genomen als landbouwgrond, vaak grasland, en op de droge heide werd vaak bos 
geplant. Soms zijn ontginningen wel gepland, maar niet doorgegaan. Dat is bijvoorbeeld 
terug te zien op de Appelse heide.85 
 
Wat op de kaart van 1807 nog het Appelsche Veld heet, wordt op de kaart van 1832 de 
Appelsche heide wordt genoemd. De oorspronkelijke betekenis van veld is ‘vlakte’ , maar 
hier zijn een aantal verschillende betekenissen ontstaan. Veld kan woeste grond, heideveld,  
akker of bouwland betekenen.86 In dit geval zal het dus heide hebben betekend en waren de 
namen misschien uitwisselbaar.   
 
Daarentegen is het ‘Huinerveen’ wel echt verschillend van de naam het ‘Huinerbroek’. 
Volgens Hagoort betekent broek  ‘moeras of laaggelegen land, dat telkens door nabijgelegen 
beken onderloopt en begroeid is met kreupelhout, riet en biezen.87 Veen kan wel ontstaan in 
moeras en heeft dus wel duidelijk met elkaar te maken. Op de TMK is te zien dat het 
Huinerbroek een iets andere kleur heeft dan de rest van de heide en misschien meer weg 
heeft van een moeras dan van natte heide. 
 

2.5 Historische bezitsverhoudingen in de Noordoostelijke Gelderse Vallei  
Het bijzondere aan het onderzoeksgebied is dat er de afgelopen eeuwen vrij weinig is 
veranderd in het grondgebruik. Dit valt onder andere te verklaren doordat het grondbezit de 
gehele middeleeuwen in handen was van dezelfde kloosters. Dit hield pas op in de Franse 
tijd toen religieus bezit onteigend werd.  
 
In de omringende gebieden was de situatie anders, daar kwam een mix van verschillende 
soorten grondbezit voor. De grond was in bezit van de adel, bisschoppen, kloosters, kapittels 
en vrije boeren. Deze mix kon zorgen voor machtsspanningen waardoor er regelmatig 
verschuivingen waren in de machtspatronen en daarmee in het grondbezit.88  Hier hield de 
rol van de kloosters ook al eerder op. 
 
Tot in de twintigste eeuw is in het onderzoeksgebied grootgrondbezit blijven bestaan. Een 
van de weinige ‘grootgrondbezitters’ die we kennen uit de twintigste eeuw was Jan Minnema 
van Haersma de With, een excentrieke man die graag alles hield zoals het was. Dit ging door 
tot in de kleinste details, van de kleuren van de verf die binnens-en-buitenshuis gebruikt 
werden tot aan hoogtes van de silo’s voor veevoer. Toen ‘jonker Jan’ in 1965 overleed ging 
al zijn eigendom over naar zijn universeel erfgenaam Jhr. mr. Frederik Johan Constantijn 
Schimmelpenninck (Jonker Frits, overleden in 1991) die nog excentrieker was dan zijn oom 
en hetzelfde levensmotto er op na hield:” Wat goed is, moet zo blijven”. Er is een aantal 
verhalen over hen te vinden waarin beschreven wordt hoe de pachters van deze heren hun 
beheer beleefd hebben.89 

                                                           
85 Scholte Lubberink, Keunen & Willemse, 2015,  p.64 
86 Hagoort, 1984 
87 Hagoort 1984, p. 128-129  
88 Bijvank, 2013  
89 Deze verhalen zijn te vinden op: http://landschapsbeheergelderland.nl/met-bewoners/oral-
history/landgoed-appel-twee-jonge-hanen-voor-de-jonker , 
http://www.digibron.nl/search/detail/012dfa134057c63e5fd3b839/puttense-pachters-onzeker-na-overlijden-
landheer en http://www.digibron.nl/search/detail/012de139edb283126664180c/de-kraakboerderij-van-
jonker-frits  

http://landschapsbeheergelderland.nl/met-bewoners/oral-history/landgoed-appel-twee-jonge-hanen-voor-de-jonker
http://landschapsbeheergelderland.nl/met-bewoners/oral-history/landgoed-appel-twee-jonge-hanen-voor-de-jonker
http://www.digibron.nl/search/detail/012dfa134057c63e5fd3b839/puttense-pachters-onzeker-na-overlijden-landheer
http://www.digibron.nl/search/detail/012dfa134057c63e5fd3b839/puttense-pachters-onzeker-na-overlijden-landheer
http://www.digibron.nl/search/detail/012de139edb283126664180c/de-kraakboerderij-van-jonker-frits
http://www.digibron.nl/search/detail/012de139edb283126664180c/de-kraakboerderij-van-jonker-frits
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Afbeelding 2.10: quote omgangsvormen90 

 

                                                           
90 Bouwman, 2016  
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Het grondbezit was in het verleden niet zo eenvoudig als tegenwoordig. Er kon door 
meerdere (rechts)personen aanspraak gemaakt worden op een stuk grond. Aanvankelijk 
was er maar één eigenaar, bijvoorbeeld de abt van de Abdinghof. Hij bezat de boerderij en 
liet zijn horigen deze boerderij bewonen en de bijbehorende grond bewerken. Deze horigen 
hadden dus alleen rechten en plichten te voldoen aan de abt. Maar dit veranderde in de loop 
van de 13e en 14de eeuw, er kwamen nieuwe partijen bij. De grootste nieuwe rechtspersoon 
was de Graaf van Gelre, daarnaast  kon een lid van de gegoede burgerij uit de steden of een 
plaatselijke instellingen zoals het armenhuis in Nijkerk grondbezitter worden. Ieder van deze 
partijen kon aanspraak maken op (een deel van het) eigendom van de grond. Er kwamen 
daardoor steeds meer lasten op deze van origine kloostergoederen te liggen in de vorm van. 
hoofdcijns, tienden en pachten.  De boer die het goed bewoonde en bewerkte moest aan al 
deze verschillende rechtspersonen betalen. P. Bijvank legt uit hoe dit er in de praktijk uitzag:  
 
Zo betaalde Henrick Willems als pachter van het volschuldig horige abtsgoed Middel Gerven 
in het midden van de 17e eeuw jaarlijks tien en een half schepel rogge aan de kellenaar (de 
zogenaamde stedigheid of afdracht in natura aan de Kelnarij te Putten, de hof van het 
klooster in Paderborn) en één gulden ‘tot rijsvoer’. Dit laatste betrof de geldwaarde van de in 
oorsprong te leveren vracht hout aan de Kelnarij. Vervolgens betaalde Henrick vijf schepel 
rogge per morgen aan zaadpacht aan de weduwe van Henrick van Nulde, de verpachter van 
de boerderij. Hij betaalde vier herenguldens en vier stuivers aan de Hertog van Gelre voor 
het gebruik van de heidegronden voor het steken van plaggen en het weiden van vee. 
Tenslotte betaalde hij aan de maalschap van het Hellerveld jaarlijks een bedrag van 1 gulden 
en vier stuivers voor het gebruik van het veld, de zogenaamde malenkeur. Hoewel de abt 
van de Abdinghof te Paderborn de gerechtigde ‘eigenaar’ was van de boerderij en landerijen 
zal de verpachter Henrick van Nulde waarschijnlijk een meer directe invloed op de 
bedrijfsvoering hebben gehad en in de praktijk het werkelijk bezit hebben uitgeoefend.  91 
 

Kloosters  
In de negende eeuw raakte het Karolingische rijk economisch gezien afgesloten van de 
buitenwereld. Hierdoor verdween het geldsysteem en ontstond er een maatschappij waarin 
andere ruilmiddelen gebruikt  werden. Grondbezit werd heel erg belangrijk en het hofstelsel 
ontstond. Op de hof zetelde de heer of zijn plaatsvervanger, de meier. De boeren, die 
‘horigen’ of ‘onvrijen’ genoemd werden of in het latijn mancipii, werkten en woonden op de 
boerderijen (bona of mansi) van hun heer. De horigen waren dus geen eigenaar van grond, 
maar hadden wel het gebruiksrecht. In ruil voor deze rechten betaalden ze een bedrag in 
geld (hoofdcijns) en een vast deel van hun oogst aan de heer. Daarnaast moesten ze ook 
nog herendiensten verlenen op de hof van de heer.  De horige was verbonden aan de grond 
van zijn heer en mocht daarom de boerderij niet verlaten. Al deze regels zijn onderdeel van 
het hofrecht. 
 
In de omgeving van Nijkerk en Putten waren de meeste boerderijen in bezit van drie Duitse 
kloosters. Doordat de kloosters zo ver weg waren, zeker voor die tijd, werden er afgezanten, 
de meier, gestuurd om het bezit te besturen. Dit werd gedaan vanuit een hof of een curtes.92 
In de omgeving van Nijkerk en Putten waren dit de Kelnarij van Putten, en de hof (Kemna) te 
Appel en de Schootmanshof. 93  

 
Een ander onderdeel van het hofrecht bestond uit het erfrecht. Het erfrecht dat in deze regio 
van kracht was bepaalde dat het oudste kind de boerderij en al het bijbehorende land erfde. 
Hierdoor kon er geen opsplitsing van de boerderij plaatsvinden, waardoor de boerderijen en 
hun bijbehorende land telkens hetzelfde van grootte en vorm bleven. Een heel enkele keer 
als er nog genoeg ruimte was werd door een niet ervend kind toch een nieuwe boerderij 

                                                           
91 BIjvank, 2012   
92 Hagoort, 2006,  p232 
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gesticht. Deze boerderij kreeg dan vaak de zelfde naam als de oude boerderij, maar met de 
toevoeging klein ervoor.93 
 
Zoals al eerder gezegd hebben de kloosters in dit gebied waarschijnlijk niks te maken gehad 
met de eerste ontginningen. De kloosters kregen namelijk pas grondbezit rond Nijkerk en 
Putten toen de meeste boerderijen er waarschijnlijk al waren. De vroegst bekende 
grootgrondbezitters in de regio waren de graven van Hamaland, de Meginharden. Deze 
adellijke familie bezat in de vroege middeleeuwen, rond de negende en tiende eeuw, delen 
van de Veluwe.   
 
Als onderdeel van het Karolingische Rijk fungeerde Hamaland als een graafschap als 
onderdeel van het hofstelsel. Dit graafschap lag aan beide zijden van de IJssel boven 
Arnhem tot iets ten noorden van Deventer. Toen graaf Wichman IV in 974 overleed schonk 
hij zijn bezittingen aan zijn twee dochters. Tweederde kwam terecht bij Luitgard, zij was de 
abdis van het Sint Vitusklooster, dat door graaf Wichman IV was opgericht voor adellijke 
vrouwen in zijn oude residentie op de Eltenberg. Deze goederen worden ook wel 
vrouwengoed genoemd.  
 
Het andere deel ging naar Adela, die deze verdeling vreselijk oneerlijk vond. In die tijd was 
grondbezit namelijk een voorwaarde voor status, hoe meer grond je bezat hoe machtiger en 
dus belangrijker was.94 Hierover ontstond een vete die zelfs zo hoog opliep dat de keizer van 
Duitsland zich er mee moest bemoeien. Uiteindelijk kwam er een oplossing en werden de 
goederen gelijk verdeeld tussen het Sint Vitusklooster, Luitgard was ondertussen overleden,  
en Adela. Dit gold dus ook voor de goederen in Appel en Hell.  
 
Toen de zoon van Adela, Meinwerk, in 1015 de Abdinghof in Paderborn stichtte nam hij zijn 
erfdeel mee. Adela’s dochter trad in bij het Sint Vitusklooster in Elten en schonk haar erfdeel 
ook aan het klooster. Zo kwam het dat ook Adela’s goederen in het bezit van beide kloosters 
kwamen. De goederen van het Sint Vitusklooster hoorden bij de hof te Appel de goederen 
van de Abdinghof hoorden bij de Kelnarij te Putten. De goederen van de Abdinghof worden 
ook wel abtsgoederen genoemd, omdat de Abdinghof door een abt bestuurd werden. De 
afgezant werd een cellarius en werd vertaald als keller, kellenaar of keldermeester. Daarom 
kreeg de hof in Putten de naam Kelnarij. 

                                                           
93  Bijvank, 2013 
94 Kos, 2002, p28  
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Afbeelding 2.11: schematische voorstelling van de loop van schenkingen aan de kloosters95 

 
Maar er is ook nog een derde klooster, de abdij van Werden. Werden is een plaatsje tussen 
Dusseldorf en Essen in Duitsland. In 796 stichtte Ludger een klooster in deze plaats. Deze 
Ludger was een zendeling geboren in Zuilen nabij Utrecht. Nadat hij zijn opleiding in Utrecht 
en York had afgerond ging hij als zendeling aan het werk. Dit deed hij in onder andere in 
Friesland , maar vooral in Gelderland en Westfalen. Nadat hij in Rome was geweest kreeg hij 
het idee om een klooster te stichten. Dit wilde hij eigenlijk in de buurt van Zutphen doen, 
maar dit werd uiteindelijk Werden. In 805 werd hij de eerste bisschop van Munster en 
overleed in 809 waarna hij begraven werd in Werden. Het hoofd van zijn klooster werd een 
proost genoemd, daarom worden goederen die in het bezit waren van het klooster te Werden 
ook wel proostgoederen genoemd. Nog vlak voor zijn dood in 806 ontving Ludger zijn eerste 
goederen op de noordwestelijke Veluwe, dit waren onder andere Groot Bokhorst en Telgt.  
 
Op grotere schaal begon het bezit van Werden in de regio pas echt in 855, dankzij de 
schenkingen van Folker (of Folckerus, zijn latijnse naam).96 Folker treedt dat jaar in als 
kloosterling in Werden, en schenkt daarom al zijn bezit aan dit klooster. Folker was een rijke 
Friese edelman met bezittingen verspreid over het noorden en midden van het huidige 
Nederland.97  
 
In 1559 gaan alle goederen van Werden in de Betuwe en op de Veluwe over op de 
Abdinghof in Paderborn. In 1492 waren de goederen van Werden al in pandschap (soort van 
belening) van de Abdinghof. In 1495 werden de goederen echt ‘verkocht’ aan de Abdinghof 

                                                           
95 Doesburg, Kort, Schut, & Brinkkemper, (2010). 
96 Hagoort, 1984, p. 30-33 
97 Huiskes, 2011, p. 9 



42 
 

voor 4140 gulden. Alhoewel je dit niet echt als verkopen kan zien, er moesten namelijk als er 
een nieuwe abt aangesteld werd drie goudguldens betaald worden voor deze goederen.98   
 
In de 11de eeuw hadden de graven van Gelre ook al rechten op de Veluwe, die verkregen 
waren van de kerk van Utrecht. Hier viel een bonte verzameling van juridisch grondbezit en 
voogdijschappen onder. De machtspositie van deze graven werd alleen maar groter. De 
Graaf kreeg in 1196 bijvoorbeeld de landsheerlijke rechten van delen van de Veluwe, waar 
de Gelderse Vallei ook toe behoorde, van de Utrechtse Bisschop in leen. Daarnaast werd de 
graaf ook nog in 1229 veel rijksgoederen in leen van de Duitse keizer. Dit alles gebeurde om 
relaties tussen belangrijke edelmannen te onderhouden.  
 
De hoven in Nijkerk en Putten kregen natuurlijk ook steeds meer te maken met de steeds 
machtiger wordende graaf van Gelre. Maar ze bleven wel zelf verantwoordelijk voor het 
toezicht op hun boerderijen, landerijen en hofhorigen. De kloosters hadden namelijk bij hun 
oprichting immuniteit gekregen. Dit hield in dat binnen de muren van de abdij en de 
bijbehorende hoven het kerkelijke recht van toepassing was. Maar aan het einde van de 14de 
eeuw worden de oorkonden over alledaagse kloosterzaken opeens door  ambtenaren van de 
hertog van Gelre (in 1339 wordt Gelre een hertogdom) opgesteld. Voorheen werd dit gedaan 
door de rentmeester of de kelner van het desbetreffende klooster.  
 
Dit kwam allemaal door de veranderingen in het politieke klimaat in het hertogdom Gelre. 
Toen hertog Reinoud II plotseling in 1343 overleed kreeg zijn oudste zoon op tien/elfjarige 
leeftijd opeens alle macht over een groot hertogdom. Toen hij zijn buitenlandse politiek 
steeds meer ging richten op Frankrijk in plaats van Engeland en de Utrechtse bisschop Jan 
van Arkel ook nog Salland en Twente opeiste ontstond er verzet onder de adel van Gelre. 
Zijn drie jaar jongere broer sloot zich aan bij het verzet van de adel en keerde zich daarmee 
af van zijn broer. Uiteindelijk eiste Eduard zelfs de vorstelijke macht op. Als tegenoffensief 
bevrijde Reinoud III een grote groep Veluwse horigen. Maar in ruil voor deze vrijlating vroeg 
hij wel hun steun tegen zijn broer. Dit leidde in 1354 tot een veldslag bij Loenen op de 
Veluwe, waar Eduard sterker was met zijn beroepsleger dan de ‘vrije’ boeren van Reinoud 
III. 
 
Maar de roep naar vrijheid van de hofhorige boeren bleef aanhouden en kwam ook terecht 
bij de hofhorigen van de kloostergoederen van Nijkerk en Putten. Zij vonden namelijk de 
plichten die hoorden bij het hofstelsel te zwaar en hadden een enorm gevoel van onvrijheid. 
De hofhorige boeren kwamen in verzet tegen hun heer, de abt van Paderborn.  
Dit leidde op 13 november 1396 tot aanpassing en versoepeling van de regels voor de 
hofhorigen. Dit hield bijvoorbeeld in dat de horigen geen geld meer voor de administratie van 
de hof hoefden te betalen en de verplichting tot arbeid op de hof werd ingeperkt.  Ondanks 
dat dit een overeenkomst was tussen de horige boeren van de Kelnarij en de abt van 
Paderborn werd hij opgesteld door de richter van de Veluwe. De abt had de hertog van Gelre 
nodig om ook binnen de muren van de abdij en hof rust te brengen. 
 
Maar zestig jaar later blijkt dat dit niet genoeg rust heeft gebracht en de abt niet meer 
genoeg macht heeft om zijn horige boeren tot gehoorzaamheid te dwingen. Daarom besluit 
hij in 1457 te gaan samenwerken met de wereldlijke macht. Dit leidde tot een overeenkomst 
tussen abt Henrick IV von Wrede en hertog Arnold van Egmond: de Littera de concordia 
facta inter Ducem Gelria et enum Abbatem paderbornensum de mancipijs et corum bonis.  

                                                           
98 op den Brouw, 2017  
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Afbeelding 2.12: Fragement van de overeenkomst tussen hertog en abt uit  145799 
 
De overeenkomst houdt in dat de hertog van Gelre erfvoogd wordt van de kloostergoederen. 
Hiermee bleef het hofrecht van de abdij wel gewoon van kracht, maar de hertog kreeg zo wel 
een positie in de bezitsverhoudingen.  In ruil voor deze rechten moest hij bijstand verlenen 
als er problemen waren met bijvoorbeeld betalingen of opvolging van horigen. Deze 
problemen werden voorheen opgelost door de kelner tijdens hofgerichten, maar vanaf 1457 
was ook een ambtenaar van de hertog bij aanwezig. Daarnaast,  en misschien wel het 
belangrijkste, moest de hertog ook bijstand verlenen als er boetes gevorderd moesten 
worden. Hier kreeg hij dan wel een derde deel van de geinde boetes voor terug. Dit gold ook 
voor bijvoorbeeld inkomsten uit tijnsen (belasting), rechten en stedigheid (inkomsten uit 
renten, tijnsen en erfpachten).   
 
Er gold dus geen immuniteit meer voor het klooster, maar de overeenkomst zorgde er wel 
voor dat de rust weer terug keerde. In de loop van de vijftiende eeuw trok de ambtenaar van 
de hertog zich steeds meer terug en werden bijvoorbeeld oorkonden weer door de abt en de 
kellenaar opgesteld. De afspraken bleven wel nog steeds van kracht en doordat de 
landsheer, de hertog van Gelre, als voogd optrad over de horigen van de kloosters  konden 
deze verhoudingen lang standhouden.  
 
Als in 1709 Liborius Molitor kellenaar wordt probeert hij in de verslonsde administratie weer 
orde te brengen.  Maar hierbij stuit hij op problemen, de eeuwenoude regels zijn nog steeds 
van kracht maar werken eigenlijk niet meer. De tijden zijn verandert en de bewoners van de 
kloostergoederen accepteren de regels eigenlijk niet meer.99  
 

Herengoederen 
In de bronnen komen ook enkele goederen van de Hertog van Gelre voor. Deze worden 
herengoederen genoemd. Het is nog niet geheel duidelijk hoe de hertog aan deze goederen 
in de Gelderse Vallei gekomen is.  
 
Het lijkt erop dat de hertog in de 12de eeuw territoriale rechten op de Veluwe kreeg van de 
Hertog van Brabant. Daarnaast kreeg hij in 1210 rechten op het heffen van novale tienden uit 
nieuwe ontginningen, moerassen en bossen.  
 
Er bestaat een overzicht uit 1543 van herengoederen, een nieuwe juridische vorm van 
grondbezit die gold voor horige boerderijen en vrije boerderijen waar horigen van de graaf 
woonden. Maar uit deze bron wordt niet duidelijk waar de goederen liggen en of de goederen 
oorspronkelijke horige goederen van de graaf waren en welke goederen er in de loop van de 
tijd bij gekomen zijn. Er wordt ook niet beschreven hoe de organisatie van deze goederen 
voor 1543 was. Kroes beweert dat deze goederen van de Hertog van Gelre oorspronkelijk 
van de Bisschop van Utrecht waren, wat mogelijk zou kunnen zijn.100 
  

                                                           
99 Bijvank, 2013 
100 Scholte Lubberink, Keunen & Willemse, 2015,  p. 58. 
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Hoofdstuk 3 Nederzettingsgeschiedenis en bezitsverhoudingen in 

Appel 

3.1 Inleiding 
Het buurschap Appel ligt net onder Nijkerk en valt kadastraal gezien ook onder Nijkerk 
(sectie E). Het is een prachtig gebied, dat heel natuurlijk en oud aandoet. Het bestaat uit een 
prachtig coulissenlandschap met mooie boerderijen en zwart geschilderde schuren.   

 
Afbeelding 3.1 : de oudere boerderijen aan de Appelseweg. 
Appel komt voor het eerst in de bronnen voor als een goed dat Appeltervika heet geschonken wordt aan het goed 
Elten in 960.101  

3.2 Het landschap van Appel rond 1832 

Reliëf en bodem 
Wanneer het ‘Actueel Hoogtebestand Nederland’ (AHN) gecombineerd wordt met de 
kadastrale kaart van Appel is goed te zien dat de vorm van de bodem invloed heeft gehad op 
de ligging en vorm van de percelen, terwijl de percelen door hun gebruik ook de bodem en 
het reliëf hebben beïnvloed.  
 
Op de geologische kaart van het gebied is de ontstaansgeschiedenis van de bodem en het 
relief af te lezen.  
 
Wanneer de geomorfologische kaart over de kaart van het landgebruik heen gelegd wordt, 
valt op dat de akkers op de plekken liggen waar de bodem van nature al hoger is. Het 
bouwland ligt op de dekzandkopjes en -ruggen en de vorm van de percelen  volgt vrij 
nauwkeurig de vorm van de verhogingen. De dekzandruggen lagen van nature al hoger, 
maar zijn ook nog opgehoogd door het potstalsysteem. Dit systeem waarin de mest van 
schapen en koeien in de stal verzameld werd en vermengd met heideplaggen om de schrale 
gronden te bemesten heeft ervoor gezorgd dat de akkers in de loop der eeuwen continu 
opgehoogd werden. In de wat lager gelegen ondiepe dalen naast deze bouwlanden liggen 
de weilanden. Hier komt de grondwaterstand wat dichter aan het oppervlak, waardoor de 
grond natter is dan op de dekzandkopjes. Hierdoor is de bodem te nat om te gebruiken als 
bouwland, maar wel geschikt als grasland. Als er heel ver wordt ingezoomd op de AHN zijn 
zelfs langs de akkers de houtwallen met daaromheen een klein greppeltje terug te zien.  

                                                           
101 Kos, 2002, p37 
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Deze houtwallen werden geplant om dieren buiten de akker te houden, maar golden ook als 
perceelafscheidingen. Het hout wat hierop groeide werd gebruikt voor bijvoorbeeld 
brandhout. Naast de houtwallen komen er op de topografische kaart ook hakhoutpercelen 
voor. Dit zijn grotere bos- en struikpercelen waarvan het hout gebruikt kon worden als 
brandhout en als timmerhout. 
 
Door het eeuwenlange grondgebruik van de mens zijn de bodems in dit gebied sterk 
beïnvloed. Het grondgebruik en de afwisseling van bouwland, weiland en heidegronden is 
dan ook goed terug te zien in de verschillende bodems die in het gebied voorkomen. Waar 
de bouwlanden liggen komt een vorm van enkeerdgrond voor, bij de weilanden vind je vooral 
de nattere beekeerdgronden en de drogere veldpodzolen komen voor op de heidevelden.   
 
Het grootste gebied met heide komt voor in het oostelijke deel van Appel. Op de AHN zijn in 
dit gebied allerlei structuren te zien. Sommige structuren verwijzen nog naar de heide zoals 
die in de 19de eeuw was, zoals een hoogte aan de noordkant, waarschijnlijk een weg of , 
perceelscheiding. Maar er lijken ook nieuwe vormen te zijn zoals rechte wegen en grote 
rechthoekige percelen  die niet te zien zijn op de oude topografische en kadastrale kaarten. 
Dit zijn nieuwe grootschalige ontginningen uit de 20ste eeuw.  
 
Op de heide zijn ook een aantal kuilen en vennen te zien, met namen als Moordgat, Lijmgat 
en Mannengat. Rondom deze vennen was veen aanwezig, waarschijnlijk zelfs nog tot in de 
19de eeuw. Dat er veen lag geeft ook aan dat het een nat en moeilijk te ontwateren gebied 
is. Dit wordt veroorzaakt door kwelwater dat hier vanuit de hogere delen naar boven komt, en 
door het ontbreken van een natuurlijke afwatering. Dit is waarschijnlijk de reden dat deze 
grond niet ontgonnen is voor gebruik als landbouwgrond en er nu nog steeds heide 
voorkomt.102. 
 

                                                           
102 Bijvank, 2016,  pp 2-3 
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Afbeelding 3.2 
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Afbeelding 3.3 
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Het nederzettingspatroon 
De bewoning bevindt zich op de kampen, aan de randen van de akkers. Hierdoor ontstaat de 
tweedeling weer die ook in de vorige paragraaf ter sprake kwam. In het dorpsgebied valt het 
op dat de bewoning verspreid is over de verschillende erven, met een concentratie in het 
midden van het dorpsgebied aan beide zeiden van de Appelse weg. Hier ligt dan ook 
bijvoorbeeld de oude boerderij Middeldorp.  
 
Deze boerderij is in het bezit van Kappellen, een grootgrondbezitter. Op de kaart is te zien 
dat hij een relatief groot deel van de buurtschap in handen heeft.  Hij woont en werkt niet zelf 
op de boerderij, maar hij ‘verhuurt’ waarschijnlijk de boerderij aan een boer. Deze boer pacht 
de boerderij en bewerkt het land.  
 
Deze Kappellen heet eigenlijk Van der Cappellen en is een lid van een adellijk geslacht. Hij 
woonde waarschijnlijk op het  landgoed Vollenhoven in de Bilt. Hetzelfde geldt voor de 
familie van Goltstein, waar Jan Karel en mevrouw Goltstein onderdeel van uitmaakten. De 
families van der Cappellen en Goltstein hadden ook familiare banden.  De moeder van Jan 
Karel van Goltstein was namelijk F.E.A. van der Capellen103. Zij was getrouwd met de heer 
van Appel. 104 
 
Een deel van Appel was in het bezit van ‘grootgrondbezitters’, maar er zijn ook enkele 
kleinere grondeigenaren die hun eigen kamp bezitten. Dit is ook terug te zien op de kaart van 
Appel met de eigenaren in 19de eeuw. Hier zijn Dirk Jansen en Dirk van der Akker een goed 
voorbeeld van. Zij wonen op de boerderij die in hun bezit is en zij bewerken het land dat bij 
de boerderij hoort, hun beroep is namelijk landbouwer. 
 
Als derde groep eigenaren zijn er ook nog de instanties, zoals de hervormde diaconie van 
Nijkerk. Maar ook de maalschap van Appel had veel grond in handen. Zoals al eerder is 
uitgelegd is een maalschap een samenwerking van de boeren uit het dorp om de 
omliggende woeste gronden te beheren. De maalschap beheert alle heidegronden in Appel. 
Hieruit blijkt dat ook in 1832 de heide nog in gezamenlijk gebruik was.  
 

Opbouw van het cultuurlandschap 
De boerderijen liggen verspreid langs de kampen, maar wel geconcentreerd in het 
zuidwesten van de buurtschap.  In het dorpsgebied is een mix te zien van vooral bouwland, 
weiland, en hakhoutpercelen, met hier en daar nog een stukje heide. Het bouwland lijkt het 
grootste aandeel te hebben in de grondoppervlakte en de akkers lopen als brede banden 
door het dorp. De akkers zijn omringd door hakhout in de vorm van houtwallen. Maar er zijn 
ook een aantal grote percelen met hakhout in 1832 die de vorm van de banden van de 
akkers volgen.  In het oosten ligt een groot heidegebied, dat doorkruist wordt door wegen die 
gelijk ook als perceelscheidingen fungeren. 

                                                           
103 Parlement en Politiek, 2016  
104 Mulder & Schmelzer, 2012  
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Afbeelding 3.4  
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Infrastructuur en waterhuishouding 
Tot in de tweede helft van de negentiende eeuw waren er weinig verharde wegen in de 
Gelderse Vallei. In het gebied rond Appel zijn echter nog wel oude karrensporen terug te 
vinden op de woeste gronden. Peter Bijvank heeft de oorsprong van deze karrensporen 
beschreven. De buurschappen waren met elkaar verbonden door onverharde wegen, 
zogenaamde buurtwegen. Deze buurtwegen, die eruit zagen als zandpaden en 
karrensporen, liepen van boerderij naar boerderij en van buurtschap naar buurtschap. Deze 
wegen volgden het terrein en hadden een kronkelig karakter doordat ze regelmatig 
verschoven van ligging. De vegetatie op de heide waarover deze wegen liepen had veel te 
verduren van begrazing door schapen en het afplaggen voor gebruik in de potstallen. 
Daardoor stoof het zand de wegen onder, waardoor deze onbegaanbaar werden. Er werd 
dan een nieuw spoor gevolgd een stukje verderop. Hierdoor ontstonden waaiervormige 
patronen van karresporen, die hier en daar met enige moeite nog terug te vinden zijn. 105 
 
Wat opvalt in dit deel van de Gelderse Vallei is dat er weinig natuurlijk oppervlaktewater is. 
Veel van de huidige beken zijn gegraven. Baaijens, Everts en de Vries verklaren dit 
ontbreken van natuurlijke afvoerstelsels door uit de ontstaansgeschiedenis van de 
morfologie van dit gebied. Tijdens het Weichselien, de laatste ijstijd, werden grote 
hoeveelheden zand uit de drooggevallen Noordzee als dekzand afgezet. De waterafvoer die 
er was bestond vooral uit kwel uit de hogere delen. Doordat deze stroompjes het zand 
vasthielden vond er reliëfinversie plaats en ontstonden er dekzandruggen die de natuurlijke 
afwatering belemmerden. Hierdoor zijn er sinds de laatste ijstijd geen stromende beken meer 
aanwezig in de Gelderse Vallei.106  
 
Toch zijn er in het landschap rond Appel en Hell een aantal beken te vinden. Volgens Peter 
Bijvank zijn deze beken in middeleeuwse cultuurlandschappen overblijfselen van een 
bevloeiingssyteem. Een voorbeeld daarvan is de Veldbeek en de Appelse Beek in Appel. 
 
Lokaal kwel- en grondwater werd door een systeem van gegraven beken, sloten en wallen 
over de weilanden geleid. Hierdoor konden gronden vruchtbaarder gemaakt worden (door 
slib uit het water) en als grasland gebruikt worden. De gegraven waterlopen zien er natuurlijk 
uit, maar uit hun ligging is volgens Bijvank op te maken dat ze niet natuurlijk ontstaan zijn. Ze 
volgen vaak niet de laagste plekken in het landschap, maar lopen langs de dekzandruggen 
om zoveel mogelijk grond- en kwelwater op te kunnen vangen en naar de weilanden te 
leiden. 107 

 
afbeelding 3.5 vloeiweide systeem in Appel107 

                                                           
105 Bijvank, 2016. 
106 Baaijens, Everts, de Vries, 2003. 
107 Bijvank, 2012b. 



51 
 

 
 
 

 
Afbeelding 3.6108 

                                                           
108 TMK & beken en sprengen 
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Perceelsrandbegroeiing 
Zoals eerder beschreven kenmerkt het kampenlandschap zich door de houtwallen om de 
akkers en weilanden. Een houtwal is een soort aarden dijkje dat begroeid is met bomen en 
struiken, vaak met een greppel erlangs. Deze houtwallen werden gebruikt als bescherming 
tegen de wind, om het vee binnen of juist buiten te houden en om wildvraat voorkomen. 
Maar ze worden ook gezien als hakhout,  om te gebruiken voor bijvoorbeeld brandhout of 
bouwhout. Doordat de houtwallen vooral langs de perceelsgrenzen zijn aangelegd geven ze 
een indruk van de vorm van het onderliggende landschap. Zo volgen ze vaak de randen van 
dekzandruggen en laagtes. 
 

 
Afbeelding 3.7: Houtwal in Appel 

 

3.3 Bezitsverhoudingen vòòr 1832 
In de omgeving van het buurtschap Appel komen verschillende goederen voor die in oude 
stukken genoemd worden. 

Kloostergoederen 
Meerveld 
De boerderij Meerveld in het zuidelijke puntje van Appel wordt waarschijnlijk voor het eerst 
genoemd in 1357, maar heet dan nog Ter Horst.109 In een lijst van abstlieden en-goederen in 
het ambt Nijkerk uit 1455 komt voor het eerst de naam Merveltz voor.110 
De lijst van de Paderbornse goederen die de Liborius Molitor heeft opgesteld rond 1713 
verteld ons dat Meerveld een voormalig hofhorige goed is dat uiteindelijk gevrijd is en tot 
leengoed gemaakt is.111  
 
Den Akker 
De eerste vermelding van den Akker is gevonden in 1357 als Ten Akker.112 Deze boerderij 
ligt ongeveer op dezelfde hoogte als Meerveld op zijn eigen dekzandkopje. In 1533 worden 
beide delen van dit goed door de abt van de Abdinghof gevrijd van de horigheid en tot 
tijnsgoed gemaakt.113 
 

                                                           
109 GA 0324 37C 
110 GA 0324 37G 
111 GA 0324 39 
112GA 0324 37C  
113 GA 0324 regest 57C&D). 
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Afbeelding 3.8 
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Westenappel 
Het goed dat zoals de naam al zegt in het westen van Appel ligt wordt ook in hetzelfde 
archiefstuk uit 1357 voor het eerst genoemd.112 

Rond 1400 moet er voor dit goed tijns worden betaald.114 Maar uit de lijsten van Liborius 
Molitor en uit het Malenboek van het Appelervelt blijkt dat ook Westenappel een hofhorig 
goed van Paderborn is geweest.115 
 
Groote Proever 
In 1357 komt er een goed Terhofstede voor.112 Dit zou de boerderij zijn die nu Proever of 
Grote Proever wordt genoemd. Rond 1400 blijkt de boerderij een leengoed te zijn van 
Paderborn. De naam verandert waarschijnlijk doordat het tot de Armepreuve van Nijkerk is 
gaan behoren: het preuvengoed.116 Uit het Malenboek van Appelervelt blijkt dat het Erf der 
Hofsteed eigendom is van de Prooven te Nijkerk.115 Dit zou een liefdadigheidsinstelling 
kunnen zijn zoals een gasthuis.  
 
Kleine Proever 
Daarnaast blijkt uit dat malenboek dat er ook nog een Cleyn Proovengoed bestaat, dat ook 
tot de Prooven te Nijkerk hoort.115  Doordat het een scheiding van een bestaand goed van 
Paderborn is liggen er ook lasten van Paderborn op dit goed.117 
 
Groot Appel  
In de archiefstukken wordt er vaak verwezen naar het goed Appel. Soms in zijn geheel en 
soms in twee delen gesplitst.  
In de lijst van bezittingen in Gelderland van het klooster Abdinghof komt deze tweedeling 
bijvoorbeeld voor. Er zijn twee leengoederen die allebei de helft van het goed Appel 
uitmaken.118 Peter Bijvank vertelt in een artikel dat de oudste leenakte de akte is van Groot 
Appel en uit 1358 dateert. 119 Maar hier blijkt niet uit of dit goed hiervoor al in het bezit was 
van het klooster uit Paderborn als bijvoorbeeld hofhorig goed. 
 
 Oostereng of Cleijn Appel    
Ten oosten van Groot Appel ligt het goed Oostereng. Dit goed werd ook wel Cleijn Appel 
genoemd en is dus waarschijnlijk een afsplitsing van Groot Appel. De akkers van deze 
boerderijen liggen op dezelfde dekzandrug. In het midden van de 17de eeuw had de 
Oostereng maar een vrij klein stukje bouwland, waarvan een gedeelte ook nog van de Abdis 
van Elten was.120 Toch was Oostereng al aan het begin van de 17de eeuw een leengoed van 
de Abdinghof. Dit is te verklaren doordat de  ‘hoofdboerderij’ en de daarbij behorende grond 
al van de Abdinghof was. 
 
Scharpot of Lankeren 
Van deze boerderij zijn veel verschillende schrijfwijzen te vinden en soms zelfs een andere 
naam. Volgens de leenacte van Scharpot, dan geschreven als Schordepot, is de andere 
naam Lankeren.121 Uit de lijsten van Liborius Molitor blijkt in ieder geval dat Scharpot in 1611 
een hofhorig goed is dat gevrijd wordt door de abt van de Abdinghof en tot leengoed is 
gemaakt.122  
 

                                                           
114 GA 0324 37D. 
115 GA 0324 173 & GA 0366 47. 
116 Van der Flier, 2005. 
117 GA 0366 47. 
118 GA 0324 37d. 
119 Bijvank, 2015, p.7. 
120 BIjvank, 2015, p.8. 
121 GA 0324 172 
122 GA 0324 inv. nr. 39 
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Afbeelding 3.9: Appel, opgetekend door Passavant in  1697123 

 
De Plas 
Op de kaart van Passavant is een boerderij de Plas of Bredenaer te vinden. In het 
verpondingskohier van Nijkerk van 1650 wordt de Plas ook genoemd. Er zijn op dat moment 
twee personen die eigenaar van de boerderij zijn. Naast dat ze de eigenaren zijn blijken zij 
ook de grondgebruikers te zijn. Uit de gevonden bronnen blijkt niet dat deze boerderij iets te 
maken heeft met een klooster, maar volgens Peter Schut in zijn onderzoek IJzer en Aarde is 
deze boerderij een Paderborns goed.124 
 
Kemna 
Huis de Kemna was de hof van het klooster van Elten, daarnaast was er ook nog de 
boerderij Kemna (zij zijn beiden te zien op de kaart van Passavant).  
Het ringvormig aardwerk, dat later behandelt wordt, zou de voorganger van dit goed geweest 
kunnen zijn. Dat zou betekenen dat de Kemna misschien niet de eerste hof van Elten is 
geweest. 
 
De Ahof 
Het Abdessenhof of het hof ter A is alleen gevonden in de verponding van 1650125 en het 
Malenboek uit 1764.126  In de verponding worden als eigenaren de Abdis van Elten en 
Henrick van Maessen genoemd. Maar er blijkt eigenlijk nergens uit dat dit een oude boerderij 
is. 
  

                                                           
123 GA 0012 1506 fo.0008. 
124 Doesburg, Kort, Schut, & Brinkkemper, (2010). 
125 Van der Flier, 2005. 
126 GA 0366 47. 
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Middeldorp 
In het midden van de buurtschap ligt de boerderij Middendorp. 
In 1400 moet ook Middeldorp smalle tienden betalen aan Paderborn, maar uit een 
archiefstuk van 1455 blijkt dat het goed van origine van Elten is geweest.127 In het archief 
van de Kelnarij van Putten is een akte van oprukking uit 1620 bewaard gebleven. In deze 
akte wordt het hofhorig goed Middendorp tot tijnsgoed gevrijd.128 In het archief van Elten 
wordt bevestigd dat Middendorp een hofhorig goed is van het klooster van Elten.129 
 

 
Afbeelding 3.10: Boerderij Middeldorp 

 
Hammetjesgoed 
Het  Hammekengoed moet rond 1400 smalle tienden betalen aan de abt van Paderborn. 
Maar hiervan is niet zeker dat het Hammetjesgoed bedoelt wordt, het staat namelijk niet 
duidelijk aangegeven of het daadwerkelijk in Appel ligt en staat niet tussen andere Appelse 
erven. Op de kaart van G. Passavant uit 1697 komt het Hammetjesgoed wel voor in Appel, 
net als in het Malenboek van het Appelervelt.130 Het archief van Elten blijkt de bevestiging te 
geven. Hierin staat het Hammekengoed in Appel genoemd131. Bij de beschrijving staat:  

liste von Lehnen und Afterlehnen, auf Holländische Hofhorige goederen gennant, an der 
abteij Elten Lehnrürig im Köningreich Holland Departement Gelderland von Veluwe 
gelegen.131 
 
Het is niet duidelijk of dit betekent dat het leengoederen zijn die van origine hofhorig waren. 
Sommige van de goederen die in deze lijst worden genoemd komen namenlijk ook voor in de 

                                                           
127 GA 0324 37g. 
128 GA 0324 169. 
129 Thoben 2007 p.269. 
130 GA 0366 47 en GA 0012 1506 fo.0008. 
131 Thoben 2007 p.269. 
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lijst met hofhorige goederen. In sommige moderne bronnen komt deze boerderij ook wel voor 
als ‘de Poort’.132  
 
Naast deze boerderij is in 2006 door een wandelaar een ringvormig aardwerk ontdekt. Op de 
AHN is de opvallende vorm van dit aardwerk goed te zien. Er werd archeologisch onderzoek 
verricht op deze plek, met behulp van een aantal boringen, gevolgd door enige grote 
proefsleuven. Er werden volledige plattegronden met palen en kuilen ontdekt. Na de analyse 
van alle gegevens kwamen de onderzoekers er achter dat er vier fasen van gebruik zijn 
geweest op deze plek. In het schema hieronder worden deze fasen weergegeven: 
 

 
Afbeelding 3.11: Landschapsreconstructie van de omgeving van het aardwerk gedurende de verschillende 
gebruiksfasen133 
 

                                                           
132 Doesburg, Kort, Schut, & Brinkkemper, (2010). 
133 Doesburg, Kort, Schut, & Brinkkemper, 2010, p101 
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Uit het onderzoek bleek dat de aanleg van de omwalde nederzetting tot de 11de eeuw 
teruggaat. Maar er werden ong oudere sporen gevonden. Het is mogeijk dat al in de 
laatromeinse tijd en in de vrouwe Middeleeuwen de grond al in gebruik was als akkerland, dit 
is fase 1. In fase 2 wordt de omwalling aangelegd, dit gebeurt zo rond het jaar 1000. Binnen 
deze omwalling vinden allerlei activiteiten plaats, zoals wonen, het opslaan van 
landbouwproducten en het maken van ijzeren voorwerpen. In de derde fase wordt er een 
ovale binnen de ringwal gemaakt die op de 13de eeuw wordt geschat. Later komen er nog 
palen om deze gracht heen. In de 16de eeuw verdwijnt de bewoning op het terrein, maar de 
gracht blijft nog wel in gebruik. Na 1600, fase 4, raakte het terrein langzaam in onbruik. Er 
werd nog wel een klein akkertje aangelegd, maar toen in 1903 de spoorweg ‘het kippenlijntje’ 
er dwars door werd aangelegd was ook dit voorbij. Toen ook de spoorweg verdween werd er 
bos aangelegd en zo is het nu nog steeds.134     
 
Sellert 
In de lijst met hofhorige goederen van Elten staat de boerderij Zeller genoemd. Het zou 
kunnen dat dit de boerderij is die op de kaart van Passavant wordt aangegeven als Sellert. 
Op deze kaart is boven deze boerderij een stuk land te zien dat de Sellertse Esch heet en 
van de vrouw van Eltens tient is. Dit lijkt de verbinding met het klooster van Elten te 
bevestigen. Maar in Putten blijkt ook een goed te zijn dat de Zeller heet. Doordat er geen 
plaatsbepaling het archiefstuk staat, is het moeilijk om te bevestigen dat het om de Sellert in 
Appel gaat.   
Maar in het archief van het hof van Gelre en Zutphen bevindt zich een stuk dat over een 
rechtzaak gaat tegen de bewoner van het ‘Vrouwengoed Sellert of Lanckeren in de 
buurtschap Appel, ambt Nijkerk’.135 
Daarom wordt er hier van uitgegaan dat Sellert in Appel een hofhorig goed van Elten is 
geweest.  
Opvallend is ook dat de boerderij Scharpot ook Lankeren wordt genoemd. 
 

Herengoederen 
In het buurtschap Appel zijn er geen aanwijzingen gevonden voor de aanwezigheid van 
Herengoederen.  

Overige goederen 
De goederen waarvan niet blijkt dat ze in het bezit zijn geweest van kloosters komen ook uit de 
derde laag van na 1500. Ze verschijnen allemaal pas na 1600 in het archief.  
Het gaat hier om de goederen: 
 
Kuilen: Voor het eerst in 1650 genoemd Den Daalen of Cleyn Meerveld: Voor het 

eerst in 1650 genoemd 

Vergulde Appel: Is herberg wordt in 1764 
genoemd 

Watergoor 

Klavert Veenendaal 

Veldhoentje Boschhuis 

Het Bosch  

 
In bijlage 2 staan alle goederen opgesomd met de gevonden archiefvermeldingen. Hier 
staan de overige goeder ook in met hun eerste vermelding.  
 
 
 

                                                           
134 Doesburg, Kort, Schut, & Brinkkemper, 2010, p.98-102. 
135 GA 0124 5106. 
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3.4 Synthese: de ontwikkeling van de bewoning van Appel 
Nadat het grondbezit is uitgezocht en de boerderijen op de kaart zijn gezet, zijn een aantal 
lagen te ontdekken. De horige goederen, die waarschijnlijk het oudst zijn, de leengoederen 
waarvan niet zeker is of ze even oud zijn als de horige goederen en de nieuwere goederen 
die pas na de vijftiende eeuw opduiken. In Appel liggen de oude hofhorige goederen 
verspreid over het westelijke gedeelte van het buurtschap. De heide is geheel leeg.  
De goederen en de hof van het Eltense Jufferenstift liggen in het midden van het buurtschap 
aan de Appelse straat. De goederen van het klooster van Paderborn liggen veel meer 
verspreid. Ze liggen zowel in het midden naast de goederen van Elten als in het zuiden en 
het noordwesten van de buurtschap. Hoewel de hof van Elten in dit buurtschap staat, komen 
er minder goederen voor die in het bezit waren van Elten dan in het bezit van Paderborn 
 
De nieuwere goederen liggen ook vooral rond die Appelseweg, maar er zijn ook twee 
uitzonderingen. Den Dalen ligt in het meest zuidwestelijke puntje van Appel en de Vergulde 
Appel ligt net ten noordwesten van het ‘centrum’ van Appel. De bewoning is dus in de loop 
der eeuwen vooral verdicht rond de Appelseweg.   
 
Als er naar de landschappelijke condities wordt gekeken lijkt dit ook goed te verklaren. De 
hofhorige goederen werden gesticht op de overgang van laag naar hoog, dus op de randen 
van dekzandheuvels. Zo ligt het bouwland hoog en droog, maar is de boer ook nog dicht bij 
het nattere lager gelegen hooiland, zoals mooi wordt weergegeven in de afbeelding 
hieronder  

 
Afbeelding3.12: doorsnede van het landschapssysteem in het kampenlandschap136 

 
Deze samenhang wordt helemaal duidelijk als je kijkt naar de grondwatertrappen Geen van de 
hofhorige goederen liggen in een gebied met een grondtrap lager dan VI, terwijl de nieuwere 
goederen in de nattere delen van Appel liggen. Dit kan komen doordat de nattere delen misschien 
niet in gebruik waren of eerder te nat waren om te bewerken. Er kunnen ontwikkelingen zijn 
gekomen, waardoor deze gronden wel bewerkt konden worden. Een voorbeeld van zo’n 
ontwikkeling is te zien in Raalte, waar de afwatering steeds meer verbeterde door het graven van 
weteringen of de komst van het vloeiweide systeem.  

                                                           
136 Stichting Wetenschappelijke Atlas van Nederland, 1987. 
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Afbeelding 3.13 
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Afbeelding3.14 
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Hoofdstuk 4 Nederzettingsgeschiedenis en bezitsverhoudingen in Hell 

4.1 Inleiding 
Het buurschap Hell is een langdlijk gelegen gebied net onder het dorp Putten. Het hoort bij 
Putten en  ligt in Putten en word begrensd als kadastrale sectie H. Er zijn bewijzen gevonden 
dat er boerderijen in de 9de eeuw lagen, toen de boerderijen minder gingen zwerven.  
De naam Hell was waarschijnlijk ooit Hello, dit is een samenstelling van het woord helle en 
loo. Het loo deel word algemeen verklaard als bos. Hagoort komt tot de conclusie dat Helle 
waarschijnlijk verwijst naar de moeilijk bewerkbare grond in dit gebied. Dit omdat er grote 
delen moerassig waren en soms ook onvruchtbaar.137 
Het zou hier dus ooit begonnen zijn als een onvruchtbaar, moerassig bos en dat is langzaam 
aan verandert in een prachtig kampenlandschap.  

4.2 Het landschap van Hell rond 1832 

Reliëf en bodem 
In Hell is ook goed te zien dat het reliëf en de percelen elkaar goed volgen. Ook hier komen 
dekzandruggen voor. 
Hier liggen de bouwlanden ook op de lage heuvels en de weilanden in de ondiepe dalen. Bij 
elke boerderij hoort weer een stuk bouwland, vaak omgeven met een houtwal, weilanden en 
hakhout. Er is een groot stuk heide, maar dit keer met uitlopers in het dorpsgebied. Dit 
heidegebied ligt vooral in het zuiden van het buurschap. Hell is dus wat bodem en reliëf heel 
erg vergelijkbaar met Appel.  
 

 
Afbeelding 4.1: De kadastrale percelen volgen de hoogtes en vice versa, AHN 
 

                                                           
137 Hagoort, 1984, p. 26-27. 
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Maar er is ook iets bijzonders aan de hand, in het heideveld ligt namelijk  een eilandje van 
drie boerderijen met hun bijbehorenden gronden.  Dit ligt net op een uitstulping van een 
heuvel/rug die relatief hoog lijkt te zijn in het landschap.  
 

 
Afbeelding 4.2 

 

Het nederzettingspatroon 
In Hell zijn veel meer boerderijen dan in Appel, hiervan lijkt een deel jonger te zijn.  
Het nederzettingspatroon is ook hier verspreid, met vooral in het noorden bewoning en een 
‘eilandje’ in de heide met een drie boerderijen.  
Ook hier komen de drie groepen eigenaren voor; de grootgrondbezitters, de eigenerfden en 
de instanties. Baron P.E. d’Yvoy is een voorbeeld van zo’n groot grondbezitter. Deze baron 
was lid van de Provinciale Staten van Gelderland en trouwde in 1801 met Johanna van 
Westervelt138. Zij was de dochter van de Heer van Salentein en zo kwam hij in Nijkerk te 
wonen. Of hij via Salentein grond verwierf of dat hij dit zelf aankocht is nog niet duidelijk. Zo 
gaat het vaker, de grootgrondbezitter trouwt met een vrouw en komt zo in deze regio terecht 
en verwerft hier bezittingen.  
 

Opbouw van het cultuurlandschap 
Net als in Appel liggen de boerderijen verspreid over heel het landschap.  Elke boerderij ligt 
aan een akker, met een eigen tuin om bijvoorbeeld fruit in te verbouwen. Daarnaast heeft de 
boerderij bijbehorende graslanden in de lagere delen naast de akker liggen. In Hell komt de 
heide best ver het dorp in vanuit het zuiden.  

                                                           
138 Hoffman, (2016). 
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Afbeelding 4.3 
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Infrastructuur en waterhuishouding 
De wegen van Hell lopen kronkelig door het landschap langs de natuurlijke vormen van het 

landschap. Opvallend is dat sommige boerderijen alleen bereikbaar zijn via zandpaden en over akkers 

heen. Er zijn relatief weinig wegen verhard.  

Vanuit het noorden loopt een de Schuitenbeek die zich opsplitst in drie verschillende takken, de 

Veldbeek, beek Groot Hell en de Blanrinckhorsterbeek. Vooral In de beek Groot Hell zit een rare knik,  

wat aangeeft dat deze beek aangelegd is of in ieder geval verandert is door mensen. Het kan zijn dat 

deze beken ook een onderdeel zijn van een vloeiweidesysteem. 

 

Afbeelding 4.4 

Perceelsrandbegroeiing 
Net als in Appel, worden de meeste percelen afgescheiden door houtwallen. Er zijn 
combinaties te vinden van lagere bosjes op een hogere wal of bomen op een wal. 
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4.3 Bezitsverhoudingen voor 1832 

Kloostergoederen 
Deuverden of Groot Deuverden 
Volgens Hagoort is Deuverden het oudste of in ieder geval het eerst vermelde goed in Hell. 
In 814 ontvangt het klooster van Lorsch bossen op de veluwe, waaronder Dubridun. Dit zou 
uiteindelijk Deuverden w 
orden. Maar het goed zou niet in eigendom van het Klooster van Lorsch blijven, voor 1368 
ging het goed over op het klooster van Werden.139  
In het midden van de 15de eeuw wordt er een lijst opgesteld van de situatie van de 
bezittingen van de Abdinghof in Gelderland zoals die was rond 1400. Hierin worden Grote 
Doverden en Lutteke Doverden genoemd. Er moeten blijkbaar voor deze goederen smalle 
tienden betaald worden aan de Abdinghof.140 Tienden is een vorm van belasting heffen, 
meestal betekende dit dat een tiende van de gewassen of de dieren die op het stuk grond 
geteeld of gefokt waren afgedragen moest worden.141 Zoals al eerder besproken zijn alle 
goederen van Werden in de 15de eeuw overgenomen door de Abdinghof. 
Er wordt niet duidelijk wat voor soort goed Deuverden was. 
 
Klein Deuverden  
Zoals hiervoor al uitgelegd is, komt Klein Deuverden al vòòr 1400 voor. Ook hiervan wordt 
niet duidelijk wat voor goed het is. Wel is in de documenten terug te vinden dat in 1566 de 
Hof van het Kwartier van de Veluwe de drost opdraagt dat hij het goed Lutticke Doverden 
moet handhaven. Dit goed moet zoveel palen en rijshout afdragen aan de kloosterlingen van 
het St. Catharinaklooster te Nijkerk als dat ze nodig hebben om de dijk van Arkemheen te 
repareren.142 Een andere naam voor dit goed is Veldhuizen 
 
Groot Hell 
Groot Hell komt voor het eerst voor in de 14de eeuw. Het is dan een volschuldig hofhorig 
abtsgoed.143  
Toen het gebied werd verkend  vertelde de bewoner van Groot Hell dat er vlak naast het 
woonhuis overblijfselen van een slotgracht liggen, inclusief restanten van muurtjes. Deze 
sporen waren inderdaad zichtbaar. Er zou volgens de overlevering een kasteel hebben 
gestaan. Volgens Hagoort is dit kasteel in 1372 verwoest door Graaf Jan van Blois tijdens 
een titelstrijd met zijn broer.144 In de afbeelding hieronder is de vorm van dit grachtenstelsel 
nog enigszins te zien. 
 

                                                           
139 Hagoort, 1984, p. 167, 168. 
140 GA 0324 37d. 
141 Hagoort, 1984, p. 58 
142 GA 0124 989. 
143 GA 0324 138. 
144 Hagoort,1984, p.169-170. 
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.  
Afbeelding 4.5 Bij boerderij Groot Hell is op de luchtfoto van GoogleMaps de vorm van het mogelijke kasteel en 
de gracht te zien 

 
 
Groot Boeijen  
Boerderij Groot Boeijen wordt voor het eerst 1325 vermeld. In 1400 moet het "Gerrit Boyen 
gut" smalle tienden betalen aan de abt145, in 1455 blijkt dan ook dat het Gerrit Boyengueth 
een tijnsgoed van de abt is.146   
 
Klein Boeijen 
Klein Boeijen is een afsplitsing van de boerderij Groot Boeijen. Deze boerderij wordt voor het 
eerst in 1481 genoemd.144 Opvallend is dat naast dat Klein Boeijen in 1650 aan bijzondere 
eigenaren tijnzen moeten betalen, namelijk aan de Graaf van Bentheim, de armen tot Putten 
en last van de pachters van Aller en Calver. Het lijkt alsof ze al grond gebruiken van adelijke 
grondbezitters.147 
 
Tinteler 
De naam van dit goed vertelt ons iets interessants over de bezitsvorm. Tinteler zou namelijk 
een goed waarover tijns betaald moet worden betekenen. De naam komt in 1357 voor het 
eerst voor in de archieven.148 In 1547 wordt Tinteler gevrijd van het volschuldig hofhorig zijn 
door de abt van de Abdinghof en wordt het een leengoed.149 Maar in 1660 wordt het nog als 
hofhorig goed genoemd. Het kan zijn dat er iets is misgegaan, dat bijvoorbeld de wijziging is 
teruggedraaid vanwege het overlijden van de gevrijde horige. Er zijn hier echter geen 
bewijzen voor gevonden. 
 
Rookhuizen 
Dit goed komt onder vele namen voor. Telkens wordt dit goed naar de bewoner of pachter 
genoemd. Zo heet het goed: Aalt Melissengoed, Aart Besselsengoed, Aalt Wijnekengoett 
maar ook Lookamp. 

                                                           
145 GA 0324 37d. 
146 GA 0324 37g. 
147 Op den Brouw, 2017. 
148 Hagoort, 1984, p. 300. 
149 GA 0324 75D. 
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Dit goed is een volschuldig hofhorig abtsgoed,150 maar is misschien eerst een proostgoed 
van het klooster van Werden geweest.151  Volgens de verponding van Putten van 1650  
bezat dit goed de grootste oppervlakte aan land in het buurtschap Hell.152 
 
Hoonhorst of Groot Hoonhorst 
Dit goed wordt voor het eerst vermeld in 1225 en is volgens Hagoort een Eltens goed.153 Dit 
blijkt ook als in 1455 Thymen van Honhorst een abdisseman wordt genoemd.154 Ook in het 
archief van Elten komt het goed Hoenhorst voor als hofhorig goed.155 Maar in de verponding 
van 1650 lijkt het alsof er geen afdrachten meer aan de abdisse verschuldigd zijn. Hierin 
worden namelijk alleen heffingen van de Graaf van Gelre, de rentmeester van de Veluwe en 
van de Kellenaer van Putten genoemd.  
 
Renselaar 
Renselaar wordt volgens Hagoort voor het eerst in 1325 genoemd als de Cope van 
Renxler.156 In een lijst van goederen waar de Hertog bepaalde handelingen mocht uitvoeren 
vanwege de overeenkomst die eerder is besproken komt Renselaar voor. Deze valt onder de 
leengoederen van Elten in Hell.157  Het is niet duidelijk hoe het goed in handen van het 
klooster van Elten is gekomen. 
 

 
Afbeelding 4.6: Boerderij Renselaar 

 
 
 
 
  
 

                                                           
150 GA 0324 268. 
151 GA 0324 37e. 
152 Op den Brouw, 2017. 
153 Hagoort, 1984. 
154 GA 0324 37g. 
155 Thoben 2007 p.269. 
156 Hagoort, 1984, p276. 
157 GA 0012 1561 fo.2. 
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Afbeelding 4.7 
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Herengoederen 
De Hazel  
Het enige Herengoed van de Hertog van Gelre in Hell wordt in 1357 voor het eerst genoemd. 
Dit goed wordt in 1629 vrijgekocht en tot tijnsgoed gemaakt.158 Het was dus waarschijnlijk 
een hofhorig goed geweest.  

Overige goederen 
De overige goederen die niet in het bezit zijn van een grootgrondbezitter komen pas vanaf 
na 1500 voor in de archieven. Deze goederen zijn, naast de goederen van de 
grootgrondbezitters, uitgewerkt in bijlage 2 Hagoort heeft in zijn dissertatie alle goederen ook 
uitgebreid beschreven, vooral op het gebied van toponiemen.159 
De overige goederen zijn: 

Groot Weelderen Klein Weelderen 

Weelderen  Malenstein 

De Ridder of Cleijn Malenstein De Heetkamp 

Blankevoort  Boshuisje of  pannehuisje  

Bronswijk De bus  

De Hoge steeg  Het nieuwe Huis 

Klein Hoonhorst Withaag 

Den Hoek Weltevreden  

Bronswijk De Kleine Hazel 

Krommestraat De Lijster 

De Nachtegaal De Koster 

De Nieuwe Beek De Kokkenhut 

De Kleine Goot De Kokkemelle 

De Muis De Kroon 

De Lothoorn De Grote Tuk 

De Pieterman De Muggestroet 

De Kleine Veen Blankevoort 

Groot Rottenburg Klein Rottenburg 

De Loos  

 

  

                                                           
158 Hagoort, 1984, p. 181. 
159 Hagoort, 1984.  
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4.4 Synthese: de ontwikkeling van de bewoning van Hell 
In Hell zijn ook lagen in oudheid te ontdekken, met behulp van de bezitsstatus van de 
goederen. De oudste laag met hofhorige goederen liggen verspreid door Hell.  De goederen 
van de Abdinghof liggen bij elkaar in de buurt terwijl de twee goederen van Elten in het 
noorden en het zuiden van de buurtschap liggen. Het goed van de proostdij van Werden ligt 
in het midden van Hell.  
 
Naarmate de eeuwen vorderen komen er meer boerderijen bij. De bewoning verdicht maar 
breidt zich vooral uit naar het noorden en het zuiden van het buurtschap. 
 
Met behulp van de geomorfologische kaart is te zien dat de boerderijen ook hier op de 
overgang van laag naar hoog zijn aangelegd. De nieuwere goederen liggen daarentegen 
vaak midden op een heuvelrug. Het lijkt alsof voor deze boerderijen het minder belangrijk is 
om gunstig te liggen ten opzichte van hun gronden. Een enkeling ligt in de vlakte waar het 
minder hoog is.  
 
De oudere goederen liggen hoog en droog niet lager dan grondtrap VI, net als de meeste 
nieuwe goederen. Een heel klein aandeel van de nieuwe goederen ligt natter. Dit valt 
misschien ook te verklaren door nieuwe ontwikkelingen waardoor het land makkelijker te 
bewerken en vruchtbaar te maken was. De nieuwere boerderijen liggen daarnaast dichter bij 
de woeste gronden die te zien zijn op de kaarten uit de 19de eeuw. Het zijn waarschijnlijk 
nieuwe ontginningen op deze woeste gronden geweest. 
  
De Ridder en Malenstein zijn hier wel bijzonder met betrekking tot de landschappelijke 
ligging. Dit groepje boerderijen ontwikkelt  zich op een schiereiland van een heuvelrug. Het 
lijkt net een eilandje van bouwlanden in de zee van heide. Dit kan een geweest zijn van die 
ontginningen van de woeste grond. 
 
Heel generaliserend zou gezegd kunnen worden dat Hell zich heeft ontwikkeld als een ui. 
Met de oudste bewoning in de kern met een schil van nieuwe goederen er omheen. 
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Afbeelding 4.9  
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Hoofdstuk 5: Conclusies en aanbevelingen 

5.1 Vergelijking Appel en Hell 
Appel en Hell zijn twee buurtschappen die in het zelfde landschap liggen, en een vergelijkbare 
ontstaansgeschiedenis en ruimtelijke ontwikkeling hebben. In beide buurtschappen is nog veel terug 
te zien van het oude landschap en verkavelingsstructuur. Dit komt voor een deel door de 
overeenkomstige natuurlijke omstandigheden. De buurtschappen zijn ontstaan op de randen van 
dekzandruggen, omdat dit de meest geschikte plaats was om landbouw volgens het gemengd bedrijf 
te bedrijven. Het gemengd bedrijf, met veeteelt en akkerbouw in het potstalsysteem vanwege de 
geringe bodemvruchtbaarheid, kon hier akkers op de hogere dekzandruggen, graslanden in de lage 
gelegen delen en woeste gronden op het dekzand combineren in een levensvatbaar agrarisch 
systeem.  
 
Dat het landschap door de eeuwen heen weinig veranderd is komt ook door de historische 
grondbezitsverhoudingen in het gebied. Al vroeg waren in het gebied gronden in het bezit van 
kloosters. De kloosters beheerden de goederen door er hoven te stichten met beheerders (cellaris) 
en horigen die het land bewerkten. Omdat de goederen lange tijd in eigendom van de kloosters 
bleven, zijn de goederen niet door overerving opgedeeld. Wanneer een goed vrijkwam door een 
overlijden werd het gehele goed aan een nieuwe horige toegewezen. Toen na de onteigening van de 
kloosters rond 1800 de goederen vrij kwamen, kwamen ze vooral in handen van andere 
grootgrondbezitters, vaak adellieden. 
 
Toch zijn er wel verschillen tussen Appel en Hell. Ten eerste is het aantal boerderijen in Hell veel 
groter dan in Appel. In aanvang zijn er in beide gebieden , ze beginnen wel allebei ongeveer acht 
boerderijen, maar bij Hell is er een veel grotere groei in aantal in de Nieuwe Tijd. Waarschijnlijk komt 
dit doordat er meer geschikte gronden  in de omgeving waren om te ontginnen.  
 
De ontwikkelingsrichting in beide gebieden is van oost naar west, vooral de hogere dekzandruggen 
volgend en in de richting van de veengebieden in het westen, die vanuit de andere richting 
ontgonnen zijn. In Appel vindt de bewoningsontwikkeling meer naar het zuidwesten plaats, omdat 
daar nog voor ontginning geschikte gronden lagen, en is er sprake van invulling van de gronden 
tussen al bestaande goederen in het midden van het gebied. In Hell volgt de ontwikkelingsrichting in 
de tijd vooral de oost-west lopende dekzandruggen 
 
In Hell komt er naast het grootgrondbezit van de kloosters van Paderborn en Elten ook nog een goed  
voor van de Hertog van Gelre en een goed van het klooster uit Werden. Deze goederen liggen door 
elkaar, het lijkt er niet op dat elk klooster een duidelijk afgebakend gebied had. Dit komt ook doordat 
het gebied oorspronkelijk door individuele ontginningen opengelegd is. Deze individuele boerderijen 
kwamen later door vooral schenkingen in eigendom van de kloosters. 
 
De ontwikkelingsrichting van beide gebieden werd dus door zowel natuurlijke omstandigheden als 
door de grondbezitsverhoudingen beïnvloed.  
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5.2 Toetsing model 
Het model van lagen in eigendom dat is beschreven in het onderzoek van Theo Spek over 
Raalte160, is bijna geheel over te nemen voor het kampenlandschap van Appel en Hell.  
De eerste fase van domaniale goederen is duidelijk te vinden in beide buurschappen. In dit 
gebied hebben vooral de kloosters van Paderborn en Elten domeinen.  
De tweede laag die Spek beschrijft lijkt echter te ontbreken. Er zijn geen regionale kloosters 
of adellieden die hier boerderijen stichten. Een mogelijke verklaring is dat er niet genoeg 
geschikte grond was om in die tijd te ontginnen. Een andere mogelijke verklaring is dat de 
geschikte gronden al allemaal in bezit waren van de kloosters.  
De derde laag van na 1500 is wel weer aanwezig, er ontstaan kleine ontginningen tussen en 
rondom de boerderijen. In Hell lijkt hier een ruimtelijk patroon in te liggen met de oudere 
goederen in midden van het landschap met daaromheen de laag met boerderijen uit de 
Nieuwe Tijd.   
 
Met de gevonden ontwikkelingen in de bewoning van Hell en Appel op basis van oude 
archieven met informatie over grondbezitsverhoudingen en eigendom, gecombineerd met zo 
oud mogelijk kaartmateriaal over het grondgebruik wordt duidelijk dat domaniale goederen 
kunnen fungeren als gidsfossielen. Domaniale goederen blijken een beeld te geven van hoe 
de mensen de ruimte in een bepaalde periode ingericht hebben, afhankelijk van natuurlijke, 
economische en sociale factoren.  
 

5.3 Discussie en aanbevelingen 
Uit dit onderzoek zijn aanwijzingen gevonden die de theorie van domaniale goederen als 
gidsfossielen bevestigen. Daarbij kan dit onderzoek gezien worden als een eerste 
inventarisatie op hoofdlijnen. In een laat stadium van het onderzoek werd pas duidelijk dat er 
meer bronnen beschikbaar zijn over het voorkomen van goederen, erven en boerderijen dan 
die in eerste instantie gevonden zijn. Door aanvullende bronnen te gebruiken is misschien 
meer zicht te krijgen in hoeveel land de verschillende boerderijen hadden en op welke locatie 
dit lag. Daarnaast zou een uitgebreidere studie van de malenboeken informatie kunnen 
geven over het gebruik van de woeste gronden: welke boerderij gebruikte welke grond, waar 
lieten de boeren het vee grazen, en om hoeveel oppervlakte ging het. Daarnaast zou nog 
gekeken kunnen worden of boeren uit Hell en Appel ook nog gronden hadden in het 
aangrenzende veengebied in het westen. 
 
Ten slotte zou gravend onderzoek op specifieke locaties van oude erven meer inzicht 
kunnen geven in de bedrijfsvoering op deze agrarische bedrijven en in de ontwikkeling in de 
tijd, zowel wat betreft de omvang en de aard van de gebouwen. 
 
 
  

                                                           
160 Spek & van Exter, 2007. 



76 
 

Bronnen 

Archieven 

Gelders archief (GA): 
0324 Kelnarij archief Putten 

0366  Marken en Maalschappen 

0012 Gelderse Rekenkamer 

0124 Hof van Gelre en Zutphen 

Uitgegeven bronnen 
Flier, H. . (2005). Verpondingenboek Nijkerk 1650. Rosmalen: Van der Fier. 
 
Thoben, J. (2007). Urkundenregesten Stift Elten. Emmerich: Verlag des Emmericher 
Geschichtsvereins.  
 
Op den Brouw, Paul (2017) Hel verponding 1650. Geraadpleegd op: 14-02-2017, van 
https://odeeby.wordpress.com/hel-verponding-1650/. 

Literatuur 
Beek, R. van & Keunen, L. J. (2006a). Van huisplattegronden en historische erven. 
Overijssels Erfgoed. Archeologische en Bouwhistorische Kroniek 2005 / Clevis, H., Wentink, 
S., Zwolle : Stichting Promotie en Archeologie, 2006 p. 83 - 111.  
 
Beek, R. van (2009). Relief in tijd en ruimte; Interdisciplinair onderzoek naar bewoning en 
landschap van Oost-Nederland tussen vroege prehistorie en middeleeuwen. p.596 
http://edepot.wur.nl/14401http://edepot.wur.nl/14401 
http://edepot.wur.nl/14401 
 
Bijvank, Peter (2010), Boerderij Groot Koestapel, Gerven (Putten). 
https://historischgeografischeartikelen.files.wordpress.com/2010/12/artikel-groot-
koestapel1.pdf  
 
Bijvank, peter (2011) Veenputten.  
https://historischgeografischeartikelen.files.wordpress.com/2011/01/artikel-veenputten2.pdf 
 
Bijvank, Peter (2012) De zoektocht naar boerderij Middel Gerven. 
https://historischgeografischeartikelen.files.wordpress.com/2012/05/artikel-middel-gerven.pdf 
 
Bijvank, Peter (2012b). Vloeiweidensystemen rond Nijkerk en Putten. 
https://historischgeografischeartikelen.files.wordpress.com/2012/02/artikel-vloeiweiden5.pdf 
 
BIjvank, Peter (2013) Een verstandshuwelijk tussen hertog en abt. 
https://historischgeografischeartikelen.files.wordpress.com/2013/05/artikel-hertog-en-
abt5.pdf 
 
Bijvank, Peter (2015). Boerderij Groot Appel bij Nijkerk. 
https://historischgeografischeartikelen.files.wordpress.com/2015/02/artikel-groot-appel3.pdf 
 
Bijvank, Peter (2016) Karrensporen op de Appelse heide. Historisch vrachtverkeer in beeld. 
https://historischgeografischeartikelen.files.wordpress.com/2016/08/artikel-karrensporen-op-
de-heide.pdf 
 

http://edepot.wur.nl/14401
http://edepot.wur.nl/14401
http://edepot.wur.nl/14401
https://historischgeografischeartikelen.files.wordpress.com/2010/12/artikel-groot-koestapel1.pdf
https://historischgeografischeartikelen.files.wordpress.com/2010/12/artikel-groot-koestapel1.pdf
https://historischgeografischeartikelen.files.wordpress.com/2012/05/artikel-middel-gerven.pdf
https://historischgeografischeartikelen.files.wordpress.com/2013/05/artikel-hertog-en-abt5.pdf
https://historischgeografischeartikelen.files.wordpress.com/2013/05/artikel-hertog-en-abt5.pdf


77 
 

Berendsen, H. J. A. (2008). Landschap in delen: Overzicht van de geofactoren. (Fysische 
geografie van Nederland.) Assen: Koninklijke Van Gorcum. 
 
Blommesteijn, C. M. (1977). De Veluwe: Archeologisch-historische verkenning van de 
bewoningsgeschiedenis tot 1200. Amsterdam: Albert Egges van Giffen Instituut voor Prae- 
en Protohistorie [etc.. 
 
Broeke, E.M. ten (2014): Eindrapportage archeologisch onderzoek Gerard Doustraat 52 te 
Voorthuizen.(Econsultancy)  DANS. http://dx.doi.org/10.17026/dans-2xd-8yuc 
 
Dijk, R. T. M. v., Caspers, C., & Hofman, R. H. F. (2012). Twaalf kapittels over ontstaan, 
bloei en doorwerking van de Moderne Devotie (Middeleeuwse studies en bronnen, 140; 
Middeleeuwse studies en bronnen, 140). Hilversum: Verloren. 
  
Dijkveld, S. J. J. (1984). De duizendjarige geschiedenis van het landgoed "De Nergena" 
temidden van de polders van Wageningen en Bennekom. Wageningen: IVRO.  
 
Doesburg, J. ., Kort, J. W. ., Schut, P., & Brinkkemper, O. (2010). IJzer en aarde: 
Waarderend onderzoek naar een ringvormig aardwerk in Appel (gemeente Nijkerk) in 2008. 
Amersfoort: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.  
 
Dooren, F. van . (1986). Landschappen van Nijkerk-Arkemheen. Nijkerk: Callenbach. 
 
 
Hagoort, W. J. (1984) Bijdrage tot de toponymie van Putten. De veld-en plaatsnamen in de 
buurschappen Hel, Gerven, Diermen en het Puttense deel van de polder Arkenheem  
 
Hagoort, W. J. (2006). de Gelderse zeepolder Arkemheen: Namen van bouw-, hooi- en 
weilanden, boerderijen, beken en wegen Gemeenten Nijkerk en Putten (806-2002). Zutphen: 
Uitgeversmaatschappij Walburg Pers. 
 
Heidinga, H. A. (1984). De Veluwe in de vroege middeleeuwen: Aspecten van de 
nederzettingsarcheologie van Kootwijk en zijn buren. S.l: s.n.. 
 
Hoekveld, G.A. (1990) De Gelderse Vallei: een regionaal-geografische benadering. Faculteit 
der Ruimtelijke Wetenschappen, Rijksuniversiteit Utrecht 
 
Huiskes, B (2011) Eeuwige rust op de donderberg; een groot middeleeuws grafveld bij 
Rhenen. P. 9. Sidestone Press, Leiden  Quadrant-reeks 
 
Jongmans, T. et al. (2013) Landschappen van Nederland. Geologie, bodem en landgebruik. 
Wageningen 
 
Kos, A., 2002, Machtstrijd om Hamaland. De politieke ambities van Balderik en Adela, ca. 
973-1016. Jaarboek voor middeleeuwse geschiedenis 5. 
 
Kroes, J. (1998) De middeleeuwse kampontinningen in de Gelderse Vallei. In: W.Th.M. 
Frijthoff, M. Evers, E.J. van Ebbenhorst Tengbergen, P.R.A. van Iddekinge, F.W.J. Scholten, 
W.J.H.M. van de Pas & B. Thissen, red. Bijdragen en mededelingen deel LXXXIX, pp 24-49. 
Arnhem: Vereniging Gelre.  
 
Mekkink, P., & Kemmers, R. H. (1993). Bodemgeografie en vegetatie in de compartimenten 
Kootwijkerveen, 's Grevenhout en Deelerwoud van het Nationaal Bosbegrazingsonderzoek. 
Wageningen: DLO-Staring Centrum. 
Nairac, C. & H. Bouwheer, 1974. Een historisch hoekje der Veluwe. 2e druk. Barneveld  

http://dx.doi.org/10.17026/dans-2xd-8yuc


78 
 

 
M.J.A.M. Mulder en W. Schmelzer (2012) Tanscriptie en aanvulling genealogie van der 
cappellen. http://www.kareldegrote-vandercapellen.nl/vi-genealogie-van-der-capellen.pdf
  
 
Neefjes, J. (2006). Oerbos, leefbos, heide en cultuurland: Landschapsgeschiedenis van de 
stuwwal Ermelo-Garderen Historisch-geografische kartering van het landschap. Arnhem: 
Provincie Gelderland. 
 
Noomen, P.N. (1990) Koningsgoed in Groningen. Het domaniale verleden van de stad. In: 
Boersma, J. W., Broek, J. F. J. ., Offerman, G. J. D., & Bakker, F. J. Groningen 1040: 
Archeologie en oudste geschiedenis van de stad Groningen. Bedum: Profiel. 
 
Noomen, P.N. (1993). Middeleeuwse ontwikkelingen in Rolder Dingspel. In: Borgesius, J. G. 
(1993). Geschiedenis van Rolde. Meppel: Boom. 
 
Op den Brouw, P (2015) Odeeby. Genealogisch onderzoek naar horigen en vrijen in en rond 
Putten op de Veluwe. Laatst geraadpleegd op: 13-02-2017, 
van,https://odeeby.wordpress.com/. 
 
Otten, D. (1989). Landschap en plaatsnamen van de West-Veluwe. Arnhem: Gysbers & Van 
Loon.  
 
Prangsma, N.M. (2001) Aanvullend archeologisch onderzoek in Voorthuizen "De Kromme 
Akker". Barneveld, Archeologisch Diensten Centrum 
 
Raemaekers, D.C.M. (1999): Plangebied 'De Kromme Akker', Voorthuizen, gemeente 
Barneveld. DANS. https://doi.org/10.17026/dans-xfz-wwc8 
 
Roessingh, H.K., 1967. Hoe functioneerde een dorp in het midden van de 18e eeuw 
(Veluwe). Spiegel Historiael 2: 42-53. 
 
Schönfeld, M. (1949). Veldnamen in Nederland. Amsterdam. 
 
Scholte Lubberink, H.B.G.  L.J. Keunen en N.W. (2015) Op het kruispunt van de vier 
windstreken. Synthese Oogst voor Malta onderzoek de Gelderse Vallei (Utrechts-Gelders 
zandgebied).Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort 
 
Slicher, . B. B., & Wartena, R. (1952). Het archief van de kelnarij van Putten. 's-Gravenhage: 
Ministerie van van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen.  
 
Slicher van Bath, B.H., 1964. Studien betreffende de agrarische geschiedenis van de Veluwe 
in de Middeleeuwen. A.A.G. Bijdragen 11: 13-78. 
 
Spek, T. (2004). Het Drentse esdorpenlandschap: : een historisch-geografisch studie. 
Utrecht: Matrijs. 
 
Spek, T., & Exter, L. van. (2007). Bewonings- en ontginningsgeschiedenis van het kerspel 
Raalte tijdens de Middeleeuwen en Vroege Nieuwe tijd. Een historisch-geografisch 
onderzoek ten behoeve van de archeologie. In H. M. van der Velde (Red.), Germanen,. 
Franken en Saksen in Salland (pp. 399-531). Amersfoort: ADC ArcheoProjecten. 
 
Spek, T., Velde, H. ., Hannink, H., & Terlouw, B. (2010). Mens en land in het hart van 
Salland: Bewonings- en landschapsgeschiedenis van het kerspel Raalte. Utrecht: Matrijs. 
 

http://www.kareldegrote-vandercapellen.nl/vi-genealogie-van-der-capellen.pdf
http://www.kareldegrote-vandercapellen.nl/vi-genealogie-van-der-capellen.pdf
https://doi.org/10.17026/dans-xfz-wwc8


79 
 

Spek, M. (2014). Domeinhoven en domeingoederen van de Bisschop van Utrecht en de 
Utrechtse kapittels in middeleeuws Drenthe. Westerheem. Het tijdschrift voor de 
Nederlandse archeologie, 3, 247-259. 
 
Stol, T. (1997). Waterstaatkundige veranderingen in de Gelderse Vallei in de eerste helft van 
de 18e eeuw. De Kerk En De Nederlanden : Archieven, Instellingen, Samenleving, 326-338. 
 
Stichting Wetenschappelijke Atlas van Nederland. (1987). Atlas van Nederland: 16. 
s'Gravenhage: Staatsdr.-en Uitgeverijbedrijf. 
 
Vervloet. J.A.J., 1988. Kampontginning met plaatselijk essen. In: Het landschap van 
Nederland; bij de 50e druk van de Bosatlas. In: Historisch geografisch Tijdschrift. 6e 
jaargang. Nr 1. p 11 – 15. 
 
Ven, G. P. . (1993). Leefbaar laagland: Geschiedenis van de waterbeheersing en 
landaanwinning in Nederland. Utrecht: Matrijs. 
 
Wartena, R., 1975. Ontginningen en 'Wüstungen' op de Veluwe in de veertiende eeuw. 
Bijdragen en Mededeelingen Gelre 68: 1-50 
 
Wijermans, M en J. Meeus (1991).Karakteristieke cultuurlandschappen van Europa, 
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, Den Haag 
 
Westeringh, W. van de & R. Felix, (1993). De mens als geologische factor in het Gelderse 
landschap. In: Grondboor & Hamer, nummer 1/2 volume 47, vereniging/stichting 
Nederlandse Geologisch. P. 54 - 60  
 
Willemse, N. W., Keunen, L. J., Meijel, L. M. P. van, & Bouwman, T. (2013). “... Die plaatsen, 
welke in de Douwelerkolk verdronken zijn…” Fysisch- en historisch-geografische 
bouwstenen voor een archeologische verwachtingskaart van de gemeente Deventer 
(RA2571-DEVW). Geraadpleegd op 
http://192.168.0.1/databak/rapportage/rapportagepdf/Rapport/RA-2000-
2999/RA2571_DEVW.pdf#search="*_devw*" 
 
Zuiderveen Borgesius, J.J., 1973. Bijdrage tot de geschiedenis van de Veluwse malebossen. 
Wageningen. 
 
Zuurbier, E.J., (1979). Landgoed 'De Dellen'; een vroege ontginning op het Noordoostelijk 
Veluwe - massief. Heerder Historische Vereniging 15: 25-28. 

  
 

Websites 
Bijvank, Peter (2015) https://historischgeografischeartikelen.wordpress.com/ geraadpleegd: 
07-12-2015  
 
Bouwman, 2016 http://landschapsbeheergelderland.nl/met-bewoners/oral-history/landgoed-
appel-twee-jonge-hanen-voor-de-jonker/ 
 
Op den Brouw, Paul (2017). Goederen van Werden. Geraadpleegd op 09-02-2017, van 
https://odeeby.wordpress.com/goederen-werden/ 
 
Hendrik-Jan Hoffman, H.J. (2016) Familiegeschiedenis van Hendrikjan HOFFMAN. 
Geraadpleegd op: 25-12-2016, van 

http://192.168.0.1/databak/rapportage/rapportagepdf/Rapport/RA-2000-2999/RA2571_DEVW.pdf#search=%22*_devw*
http://192.168.0.1/databak/rapportage/rapportagepdf/Rapport/RA-2000-2999/RA2571_DEVW.pdf#search=%22*_devw*
http://landschapsbeheergelderland.nl/met-bewoners/oral-history/landgoed-appel-twee-jonge-hanen-voor-de-jonker/
http://landschapsbeheergelderland.nl/met-bewoners/oral-history/landgoed-appel-twee-jonge-hanen-voor-de-jonker/


80 
 

http://gw.geneanet.org/hoffman?lang=nl&p=daniel+cornelis+egbert&n=van+hangest+genlis+
d+ivoij 
 
Haartsen, A. J. (2016) Cultgis, beschrijvingen in de Gelderse Regio, Gelderse Vallei. 
Geraadpleegd op 08-2016, van  
http://cultureelerfgoed.nl/sites/default/public_ftp/CultGIS/Gelderse_Vallei.pdf 
 
Landschapsbeheer Gelderland (2017). Kampenlandschap. Geraadpleegd op:08-02-2017, 
van http://landschapsbeheergelderland.nl/kampenlandschap 
 
Museon  (2017) Trilobieten als fossiel. Geraadpleegd op: 08-02-2017, van 
http://www.museon.nl/nl/trilobieten-als-fossiel 
Politiek en Parlement (2016). Mr. J.k. Baron van Golstein. Geraadpleegd op: 22-10-2016, 
van http://www.parlement.com/id/vg09ll150nui/j_k_baron_van_goltstein 
 
Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (2015a) Historisch cultuurlandschap. Geraadpleegd op: 
05-04-2015, van http://erfgoedbalans.cultureelerfgoed.nl/kennis/cultuurlandschap/kennis-en-
kennislacunes-/historisch-cultuurlandschap 
  
Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (2015b) Onderzoekssturende elementen. Geraadpleegd 
op: 05-04-2015, van 
http://erfgoedbalans.cultureelerfgoed.nl/kennis/cultuurlandschap/kennisverwerving/onderzoe
ksturende-instrumenten 
 
Jaime van Trikt, J. & H. Ahrens (2015) Podzolbodem-zandlandschap. Geraadpleegd op 03-
2015, van http://www.geologievannederland.nl/ondergrond/bodems/podzolbodem-
zandlandschap 
 
Wesselingh (2015) Zandlandschap. Geraadpleegd op 03-2015, van 
http://www.geologievannederland.nl/landschap/landschappen/zandlandschap 
  

Afbeeldingen 
Alle foto’s zonder bronvermelding zijn door de schrijver, Marlous Diederiks, gemaakt. 
 
De kaarten zijn met behulp van: 
OpenTopo 
AHN 
De bestanden die in het bezit zijn van het Kenniscentrum landschap 

http://landschapsbeheergelderland.nl/kampenlandschap
http://www.museon.nl/nl/trilobieten-als-fossiel
http://erfgoedbalans.cultureelerfgoed.nl/kennis/cultuurlandschap/kennis-en-kennislacunes-/historisch-cultuurlandschap
http://erfgoedbalans.cultureelerfgoed.nl/kennis/cultuurlandschap/kennis-en-kennislacunes-/historisch-cultuurlandschap
http://erfgoedbalans.cultureelerfgoed.nl/kennis/cultuurlandschap/kennisverwerving/onderzoeksturende-instrumenten
http://erfgoedbalans.cultureelerfgoed.nl/kennis/cultuurlandschap/kennisverwerving/onderzoeksturende-instrumenten


81 
 

Bijlage 1: Geologische tabellen161 
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Bijlage 2: vermeldingen goederen Appel  
 

18DE  17DE  16DE  15DE  14DE  1
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2
D
E  

 

MEER
VELD 
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Groot Meerevelt  
Henrik Brunissen 
Paderborns 
Leengoed 

(1764)xiii 
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Gevrijd abtsgoed 

(1713)iv 

Meervelt 
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Jacobs 
Henrick 
Tonissen 
(1650)i 
Meervelt 

(1697)vi 
 

Meerveld of het goed ter 
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Henrick van Meerveld 
Beleend van Abt joannes 
Venloo (1557)ii 

Henrick 
Evertssen
(1455)iii 
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(±1400)vi
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K 

Den Acker 
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Gijsbert Wouters 
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Abtsgoed (1713)iv 
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van 
Paderborn 
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L.e. kolonel 
Derick 
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Jan 
Janssen(16
97)vi 
 

De Acker 
gevrijd tot tynsgoed(1533) vii 

De Acker 
Smalle 
tienden(±1
400)viii 
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1357)ix 

   

WESTE
N 
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K 

Westenappel 
(Paderborns 
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(1764)xiii 
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pel 
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Westenap
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tynsbetal
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Weste
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l 
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de 
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TE 
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(waarschijnlijk) 
(Paderborn) 
Prooven te Nijkerk 

(1764)xiii 

Preuveng
oed  
Armenpre
uve tot 
Nijkerk  
Jan 
Peelen 
Craan 

(1650)i 
Andere 
deel: 
Joris 
Jeromi  
Jan 
Peelen 
Craan 

 
Hoffstede
n  
Johan van 
Byler 
Leengoed 

(±1400)vi
ii 
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Hofste
de 
(1357)
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HAM
METJE
SGOED 

 Hammetjes goed 
(Elten) 

Hanneken
s goed 

 
Hameken 
gut 
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Mej. De wed. 
Ardesch 

(1764)xiii 

Juffer van 
Delen 
Jan 
Bessels 

(smalle 
tienden) 

MIDDE
LDORP 
 
E 
NAAR  
K 

Middendorp  
Paderbrons 
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Heer v. Deelen 
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Middendo
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oprukking 
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Middendo
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dit goed 
tot 
tynsgoed 
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gevrijd 
(1620)x 

 
Elbert 
Van 
Middend
orp  
Van 
abdisseng
oed naar 
abtsgoed 
(1455)xi 
Gut ten 
Middend
orp 
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tienden) 

(±1400)vi
ii 
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TE 
APPEL 
 
K 
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Paderborns 
leengoed  
P.H. v. Goltsteijn 

(1764)xiii  
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Brant van 
der 
Schuijr 

(1650)i 

 
2 delen 
appel  
Johan van 
Appel 
leengoed 

(±1400)vi
ii 

    

KEMN
A 
 
E 

Cemmera (Elten) 
Abdisse van Elten 

(1764)xiii 

Twee 
keer: 
Huis 
Kemna 
Abdisse 
van Elten 
Rijk 
Stevens 
De Kemna 
Juffer van 
Delen  
Rijk 
Stevens  

(1650)i 

      

SCHAR
POT 
 
K 

Schordepot  
Elbert Elbertsen 
Leengoed 
vererving 1712 

(1713)iv 

Schaerdep
ot of 
Lankeren 
Herman 
v/d Hell  
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Schordepot 
Elbert Maessen 

(1764)xiii  

Elbert 
Hendricks
e 
 Ham 
leengoed 
Pad.(1650

)i 
OOSTE
RENG 
 
K 

Oisterenck 
Maes Cornelissen 
Leengoed in 1695 
aangekocht  

(1713)iv 

Cleyn Appel 
Aalt 

Maessen(1764)xiii 

Maes 
Cornelisse
n (1695)xii 

      

KUILE
N 

Cuylengoet  
Wed. Rijk Aelten 

(1764)xiii 

Cuijlen 
Evert 
Wolters 
Derkje 
Hendrix 

(1650)i 

      

DEN 
DAALE
N 

Den Daalen of 
Cleyn Meerveld  
Wouter Jansen 

(1764)xiii 
 

Cleyn 
Meerveld 
Jans Tonis 
Gerrit 
Henricks 

(1650)i 
Den Dalen 

(1697)vii 

      

DE 
AHOF 
 
E 

Erf der A 
Elten 
Abdisse van Elten 
(1764) 
xiii 

Abdesseho
f 
Abdis van 
Elten 
Henrick 
van 
Maessen 
(1650) 
 

      

PLAS Erf die Plas  
Kind Ares 
v.Bakkenes 

 (1764)xiii  

2 delen 
Truij 
Jansen 
(eigenr. 
en 
grondgbrk
.) 
Tweede 
deel  
Jan Everts 
(eigenr. 
en 
grondgbrk
.)  

(1650)i 

      

VERG
ULDE 
APPEL 

Den niewen 
herberg (ofte den 
Appel genaemdt) 
Heer v. Goltsteyn 
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(1764)xiii 

KLEIN 
PROEV
ER 
 
K 

Cleyn 
Proovengoed 
(Paderborn) 
Prooven te Nijkerk 

(1764)xiii 

       

WATE
RGOO
R 

        

KLAVE
RT 

        

VEENE
NDAA
L 

        

VELDH
OENTJ
E 

        

BOSCH
HUIS 

        

HET 
BOSCH 

       
xiv 

         

 

 

BOERD
ERIJ 

KA
D. 
NR. 

19DE/ 
20STE 
EEUW 

18DE 
EEUW 

17DE 
EEUW  

16DE 
EEUW 

15DE 
EEU
W  

14DE 
EEU
W  

13DE 
EEU
W 

1
2D

E 
EE
U
W 

1
1D

E  
EE
U
W 

1
0D

E 
EE
U
W 

9DE 
EEU
W 

DEUVE
REN/ 
GROOT 
DEUVE
RDEN  
HAGO
ORT 
 
G 
K 
W 

H44
0 

  Valt 
onder 
Wullenh
ove in 
Nijkerk 
(1650)  
xvi 
Tins aan 
de graaf 

 Groo
t 
Dove
rden 
1400 
Kel1
65 

Voor 
1368 
overg
egaa
n 
naar 
Werd
en 
maar 
ook 
betali
ngen 
aan 
Kelna
rijxv 
 
Dove
rden 
Graa
n 

    Eers
te 
ver
mel
ding 
814
xxiv 
 
Kloo
ster 
Lors
ch 
ont
van
gt 
dele
n 
van 
de 
bos
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versc
huldi
gd 
aan 
de 
Kelna
rij ca. 
1357
165 

sen
op 
de 
Velu
we 
waa
ron
der 
het 
bos 
te 
Dub
ridu
nxv 

HOON
HORST 
/ 
GROOT 
HOON
HORST 
 
G 
K 
E 

H03
2 

  Hoonhor
st 
 Alit Gijs- 
bertsen 
wed. 
Gijsbert 
Henrixen 
Graaf, 
rentmee
ster, 
Kellenae
r 
(1650) xvi 

 1455 
Thy
man 
van 
Hon
hors
t 
Abdi
ssen
man 
van 
Abtz
wief
163 

 Eers
te 
ver
mel
ding 
122
5xxi
v 
Elte
ns 
goe
dxvii 

    

KLEIN 
DEUVE
RDEN 

     Ca. 
1450 
wor
dt 
luttik
en 
dove
rden 
geno
emd
xv 
Lutte
lke 
dove
rden 
1400 
Kel
164 

Luttik
e 
dover
de 
Graa
n 
versc
huldi
gd 
aan 
de 
Kelna
rij 
1357 
165 

     

DE 
HAZEL 

H29
8 

  Den 
Haesel 

  Eerst
e 

     

                                                           
163 37g 
164 37d 
165 37c 
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H 
K 

Eign: 
Benticks 
Pacht: 
Jan 
Aeltsen 
Graaf, 
Kell 
rijsvoer 
pastorie
n 
(1650)xvi 
 
1629 
vrijgekoc
ht en tot 
tijnsgoed 
gemaakt
xviii 

verm
eldin
g ca. 
1357 
 
Here
ngoe
d van 
Herto
g van 
Gelre
xviii 

GROOT 
HELL 
 
K 

H68
0 

 Heel 
majus 
1713xix 

Volgens 
hagoort  
evert 
cornelis 
aris kel  
(1650)  
xvi 

  Eerst
e 
verm
eldin
g ca. 
1325
xxiv 
 
Abtsg
oed. 
Kaste
el 
verw
oest 
in 
1372 
door 
Graaf 
Jan 
van 
BLois 
grach
tenst
elsel 
nog 
zicht
baarxx 

     

RENSEL
AAR 
 
K 
E 

H20
1 

  Renseler 
Derk 
Maessen 
Kell, 
kerk, abd 
Elt 

  Eerst
e 
verm
eldin
g ca. 
1325
xxxii 
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(1650)  
xvi 

Elten
sgoe
dxxi 

GROOT 
BOEIJE
N 
 
G  
K 

H13
3 

  Boeijen 
Aelt 
Corneliss
en 
Graaf en 
Kellenae
r 
(1650)  
xvi 

 Smal
le 
tiend
en 
1400
xxii 
Tijns
goed 
1455
xxiii 

Eerst
e 
verm
eldin
g ca. 
1325
xxiv 

     

TINTEL
ER 
 
G 
K 

H76
4 

 Tintele
r 
Volsch
uldig 
horig 
abtsgo
ed 
Pad. 
(1713)
xxix 

Tinteler 
Maes 
Gerritsen 
Eign: 
Henrick 
Gerritsen  
Graaf 
Kell 
Rijsvoer 
(1650)  
xvi 
Hofhorig 
1660166 

Gevrij
d tot 
leeng
oed 
was 
hofho
rig 
abtsg
oed 
1547
xxv 

Tinte
ler 
Kel 
1400
164 

Eerst
e 
verm
eldin
g ca 
1357
xxxii 
 
Kelna
rijxxvi 

     

ROOKH
UIZEN 
OF 
AALT 
WINEK
ENGOE
D 
AART 
BESSEL
SGOED  
AALT 
MELISS
ENGOE
D 
LOOKA
MP 
 
W 

H31
7 

  Aelt 
Wijniken 
Graaf 
kerk 
gilde rijs 
aan 
rentm  
(1650)  
xvi 
 
Aelt 
Wijnicke
ngoett of 
Besselsg
oet 
(proostg
oed) 
1660166 

 Bess
elsg
oed 
te 
Helle 
1400 
Kel 
164 

Eerst
e 
verm
eldin
g 
1389
xxxii 

     

KLEIN 
BOEIJE
N 
 
G 
 

H15
5 

  Kleijn 
Boeijen 
Eign: 
Schoonst
een 
Wulff 

 Eerst
e 
verm
eldin
g 

      

                                                           
166 37e 
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Gijsberts
en 
Gebr: 
Evert 
Janssen 
Graef 
benthei
m en 
armen 
tot 
Putten 
en last 
van des 
pachters 
den Aller 
en Calver 
(1650)  
xvi 

1481
xxxiv 

VELDH
UIZEN 
OF 
KLEIN 
DEUVE
RDEN 
 
K 
G 

H33
2 
H35
2 

  Velthuijs
en 
Eig.: 
Wolff 
Aertsen 
Pacht: 
Renger 
Janssen 
Graaf 
(1650)xvi 

1566 
moet 
zoveel 
palen 
en rijs 
afdrag
en als 
de 
kloost
erling
en 
nodig 
hebbe
n voor 
de 
gebro
ken 
dijk 
van 
arkem
heen
xxvii 

Eerst
e 
verm
eldin
g 
1470
xxxii 
 
Eign
dom 
Keln
arij
xxviii 

      

KLEIN 
HELL 
 
G 
K 

H73
5 

 Kleen 
Heel  
Volsch
uldig 
horig 
abtsgo
ed 
Pad. 
(1713)
xxix 
Heel 
minor 

Volgens 
hagoort  
hendrik 
wouters 
kel gr 
(1650)  
xvi 
 
Kleen 
Hell alias 
Gerrit 
van 

 Eerst
e 
verm
eldin
g 
1459 
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1713xi
x 

Hellegoe
tt 
hofhorig 
1660166 

DE 
HOGE 
STEEG 

H85
3 

   Eerste 
verme
lding 
1590
xxx 

       

HET 
NIEUW
E HUIS 
OF 
GARDE
RBROE
K 

H66
1 

   Ca. 
1500 
eerste 
verme
ldingx
xxvii  

       

GROOT 
WEELD
EREN 
OF DE 
STEEG 
 
G 

H16
6 

  Weldere
n 
Wolff 
Aertsen 
eign. 
Jacob 
Janssen 
gebr 
Graaf 
Malen 
hellervel
t (1650) 
xvi 
 
Groot 
Weelder
en of De 
Steeg 
eerste 
vermeldi
ng ca. 
1625xxiv 

        

GROOT 
ROTTE
NBURG 

H79
8 

  Rottenb
urch 
Eig: 
Wijnick 
Aeltsen 
 
Evert 
Jacobsen 
eign & 
gebr. 
(1650)  
xvi 
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Eerste 
vermeldi
ng ca 
1625xxiv 

MALEN
STEIN 
 
E 

H25
4 

  Maelens
tein 
Eign: 
Hackfort 
Pacht: 
Cornelis 
Killen(16
50) xvi 
 
Eerste 
vermeldi
ng ca. 
1625xxxi
v 
 
Abdis 
van 
Eltenxxxi 

        

DE 
MUGG
ESTRO
ET 

H65
0 

  Eerste 
vermeldi
ng ca. 
1625xxxii 

        

HET 
PANNE
HUISJE 
OF HET 
BOSHU
ISJE 

H58
2 

  Eerste 
vermeldi
ng 1660 

        

DE 
KOSTE
R 
 
K 

H38
0 

verdwe
nen 

 Eerste 
vermeldi
ng 
1658xxxi
v 
 
Bewoner
s 
keurmed
ig aan 
kelnarij
xxxiii 

        

JAN 
LUBBE
RSGOE
D  

   Eerste 
vermeldi
ng 1625 
maar 
verdwen
enxxxiv 
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DE 
HAAR/ 
LIJSTER 

H37
1 ? 

Eerste 
vermel
ding 
1852 
xxiv 

 Eerste 
vermeldi
ng 
1624xxxi
v 

        

GROTE 
TUK OF 
NANNI
NGSEN
G 

H56
1 

  Eerste 
vermeldi
ng 
1609xxiv 

        

DE 
RIDDE
R  
ALIAS 
CLEIJN 
MALEN
STEIN 

H24
2 

  Den 
Ridder 
Jacob 
Janssen 
Aert 
Berntsen 
 
Gerrit 
Janssen 
(1650) 
xvi 
 
Eerste 
vermeldi
ng 
1621xxxii 
 

        

HEETK
AMP 

H60
9 

  Den 
Heetcam
p 
Eign.:Her
bert 
Dircksen  
Pacht: 
Steven 
Wouters
en 
(1650)  
xvi 
Eerste 
vermeldi
ng ca. 
1625xxiv 
 
Maakte 
oorspron
kelijk 
deel uit 
van 
Oldenall
erxxxv 
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KLEIN 
WEELD
EREN 

H17
5 

  Cleen 
Weelder
en  
Eignr: 
Gijsbert 
Corneliss
en 
(1650)  
xvi 
Eerste 
vermeldi
ng 
1650xxxi
v 

        

DE 
BLANK
ENVOO
RT OF 
FRATE
RSGOE
D 
 
FRA 

H78
4 

   1609 
eerste 
vermeldi
ngsdatu
mxxxvii 
 
Uit 
Tinteler 
gesplete
n en 
geschon
ken aan 
de 
fraters 
van 
Fratersh
uis te 
Harderwi
jkxxxvi 

        

KLEIN 
HOON
HORST 

H00
7 

beston
d voor 
1826xx
xiv 

          

WITHA
AG 

H01
7 

Beston
d voor 
1826 
xxxviii 

          

DEN 
HOEK 

H08
8 

Bestaa
t voor 
1826xx
iv 

          

DE PAS H12
4?x
xxii 

           

DE BUS H14
5 

Eerste 
vermel
ding 
1805, 
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verdwe
nenxxxvii 

WEELD
EREN 

H22
2 

eerste 
vermel
ding 
1922
xxxviii 
ontsta
an uit 
Klein 
Weeld
eren
xxxix 

          

WELTE
VREDE
N 

H26
3 

Eerste 
vermel
ding 
1938xx
xviii  

          

BRONS
WIJK 
OF 
GODSC
HALKE
NHOF 

H28
2 

 ca. 
1760 
eerste 
vermel
dingsd
atum, 
verdwe
nenxxx
vii 

         

DE 
KLEINE 
HAZEL 

H28
5?x
xxiv 

Eerste 
vermel
ding 
1905 
vernoe
md 
naar 
het 
dichtbij
gelege
n De 
Hazel 

          

KROM
MESTR
AAT 

H30
9 

 Eerste 
vermel
ding 
1779xx
xiv 
 
Gesple
ten uit 
Rookh
uizenxl 

         

DE 
NACHT
EGAAL 

H37
8 

 Eerste 
vermel
ding 
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1781xx
xii 
 
Gesple
ten uit 
Rookh
uizenxl 

NIEUW 
BOKHO
RST 

H40
1? 

Eerste 
vermel
ding  
ca. 
1880xx
xii 
Ontsta
an uit 
Klein 
Bokhor
stxli 
Groot 
Bokhor
st ligt 
in 
Dierme
n en 
wordt 
voor 
het 
eerst 
genoe
md in 
806 
behoor
t aan 
Elten  
nu 
I372xlii 

          

DE 
NIEUW
E BEEK 

H46
4 

eerste 
vermel
ding 
1839xx
xii 

          

DE 
KOKKE
NHUT 

H47
0 

 Eerste 
vermel
ding 
1760xx
xiv 

         

DE 
KLEINE 
GOOT 

H47
5 

Beston
d voor 
1826 

          

DE 
KOKKE
MELLE 

H48
1?x
xxiv 

Eerste 
vermel
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ding 
1981 

DE 
MUIS 

H50
3 

 Eerste 
vermel
ding 
1730xx
xii 

         

DE 
KROO
N OF 
KEIZER
SKROO
N 

H51
0 

           

DE 
LOTHO
ORN 

H51
8 

           

DE 
PIETER
MAN 
OF DE 
PETER
MAN 

H62
5 

beston
d voor 
1826xx
xii 

          

DE 
KLEINE 
VEEN 

H77
0?x
xxiv 

Eerste 
vermel
ding 
1822 

          

KLEIN 
ROTTE
NBURG 

H81
2 

 Eerste 
vermel
ding 
1733xx
xiv 

         

DE 
LOOS  

H84
0 

beston
d voor 
1826xx
xiv 

          

HET 
EIBERT
SHOFJE  

 1803 
eerste 
vermel
dingsd
atum, 
verdwe
nenxxx
vii 

          

DE 
KLEINE 
TUK 

 Ligging 
onbeke
nd 
eerste 
vermel
ding 
1829xx
xiv 
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KLOMP
ENHOF  

 verdwe
nen 

Eerste 
vermel
ding 
1788xx
xiv 

         

HET 
SCHUIT
ENERFJ
E 

 Verdw
enen 
Eerste 
vermel
ding 
1850xx
xii 
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