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Voorwoord 

Deze masterscriptie is de bekroning van een jongensdroom die toch nog uitkwam: 

geschiedenis studeren. De deeltijdstudie geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen 

werd in september 2011 in de avonduren gestart na mijn werkdagen op LabNoord onder de 

bezielende verantwoordelijkheid van Remi van Schaik. Als coördinator van de deeltijd-

opleiding begeleidde hij mij bij mijn eerste stappen op weg naar het vak van historicus en 

niemand had ik beter kunnen treffen om mij de eerste historische vaardigheden aan te leren. 

Geheel toevallig schreef ik mijn eerste proeve van bekwaamheid in 2012 over de Glorious 

Revolution onder aanvoering van Stadhouder Willem III. En geheel toevallig werd deze Oranje 

de hoofdpersoon van mijn masterscriptie die nu voor u ligt. De cirkel is dus rond! 

Tijdens mijn bachelor studie volgde ik het vak ‘Historische buitenplaatsen en landgoederen’ 

met colleges en excursies onder leiding van prof. dr. Yme Kuiper en dr. Elyze Storms-Smeets. 

Dit bracht mij te midden van ensembles van prachtige landhuizen en parken en de door de 

historicus Huizinga bedachte uitdrukking ‘historische sensatie’ was keer op keer van 

toepassing.  

Door de vondst van een 19e eeuws kasboekje in het familie archief van de Dekema State in 

Jelsum, waar ik via Yme Kuiper toegang tot kreeg, kon ik de historische sensatie omzetten in 

een mooi onderwerp voor mijn bachelor scriptie. 

Mede door Yme en Elyze, maar vooral ook door een enthousiaste lezing van prof. dr. ir. Theo 

Spek, hoofd van het Kenniscentrum Landschap, kwam ik op het spoor van het mastervak 

Landschapsgeschiedenis. De keuze voor een masterstudie was daarna snel gemaakt en de 

laatste twee jaar heb ik met veel voldoening en plezier mij verder in dit vak kunnen 

bekwamen.  

Wederom schreef ik mij in voor het vak ‘Historische buitenplaatsen en landgoederen’ en de 

historische sensatie bereikte zijn hoogtepunt tijdens een werkweek op het 17e-eeuwse kasteel 

Middachten in De Steeg. Met een kleine groep studenten werden we gastvrij ontvangen door 

de eigenaar Franz Graf zu Ortenburg. Een week lang had ik het gevoel het kasteel te bewonen 

terwijl we alle zalen en zelfs het dak betraden en iedere kast in de bibliotheek mochten 

openen. En weer is het toeval dat één van de voormalige bewoners, Godard van Reede van 

Ginkel, een rol speelt in deze scriptie. 

Als belangrijk onderdeel van het vak ‘Landschappen van Nederland’ trokken we met Theo 

Spek, Anne Wolff en Erik Meijles regelmatig te voet en op de fiets het landschap in, liefst net 

zoals Willem III op zijn jachtpaard overal dwars doorheen. Tijdens de excursie naar het 

Nationaal Park De Hoge Veluwe werd het onderwerp van deze scriptie geboren. Ik realiseerde 

mij toen nog onvoldoende dat ik een wel haast terra incognita zou gaan betreden, waarin een 

veelheid aan onderzoeksmethodieken klaar lagen om mij op het goede spoor te brengen en 

houden. 

Tijdens dit onderzoek ben ik veel mensen tegen gekomen die mij een helpende hand 

toestaken en meedachten, zowel in de archieven als in het veld en ook achter mijn laptop. Ik 

kan er slechts enkele hier bedanken. 
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Alle medewerkers van het Kenniscentrum Landschap hebben bijgedragen aan het gevoel dat 

ik nu ook een ‘landschapper’ ben geworden en daar ben ik hen allen dankbaar voor.  

De medewerkers van de verschillende archieven waren nooit te beroerd om weer een 

archiefstuk voor mij uit het magazijn op te zoeken. Een bijzondere service was het scannen op 

verzoek van het Gelders Archief in Arnhem, een mogelijkheid die mij de gelegenheid bood 

rustig thuis de 17e-eeuwse bronnen te raadplegen. Voor de mij verleende toestemming 

onderzoek te verrichten in het Koninklijk Huisarchief dank ik Zijne Majesteit Koning Willem 

Alexander. 

In het Nationaal Park De Hoge Veluwe ben ik enkele dagen met veel plezier opgetrokken met 

Theo Spek en Gerrit Breman op zoek naar sporen van koningswegen in het veld. Als historicus 

was Gerrit  ook behulpzaam bij de transcriptie van enkele stukken uit het archief van kasteel 

Rosendael over de werkzaamheden aan de koningsweg bij Loenen. Ik dank de directeur van 

De Hoge Veluwe, S.E. baron van Voorst tot Voorst, voor zijn gastvrijheid om het park  in 

vrijheid  te mogen betreden.  

André ten Hoedt, boswachter Ecologie van Natuurmonumenten Veluwezoom en historicus 

Rik Wassenaar van het Instituut voor Kunstgeschiedenis dachten enthousiast mee om 

antwoorden te vinden op de door mij opgeworpen vragen. Hetzelfde gold voor Elyze Storms-

Smeets die niet alleen de tweede lezer van deze scriptie is, maar mij ook terzijde stond met 

raad en informatie als ik er om vroeg. 

Een speciaal woord van dank gaat uit naar mijn zoon ir. Joeri Bijster die door zijn opleiding in 

Delft nog meer kennis over vormgeving had opgedaan dan ik in Groningen. Hoe fraai het werk 

er nu uitziet dank ik mede aan hem.  

En tot slot dank ik mijn begeleider Theo Spek voor zijn bijdrage aan mijn vorming in dit 

prachtige vak. Altijd bereikbaar en beschikbaar en steeds met verse koffie stond hij mij met 

zijn brede kennis, zijn grote netwerk en zijn nooit aflatend enthousiasme bij om deze scriptie 

te maken tot wat deze nu geworden is. 

Haren, april 2019 
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Samenvatting 

De lange, kaarsrechte koningswegen op de Veluwe, aangelegd ten behoeve van (Koning-) 

Stadhouder Willem III hebben velen geboeid, maar zijn qua onderzoek een terra incognita 

gebleken. Het gebrek aan laat 17e- en vroeg 18e-eeuwse topografische kaarten is hier mede 

debet aan. Het gevolg is geweest dat auteurs zich in het verleden gebaseerd hebben op 

eerdere publicaties en op huidige toponiemen zonder zich zelf in de primaire bronnen te 

verdiepen of het veld te betreden met alle gevolgen van dien.  

In het voorliggende onderzoek hebben we getracht deze lacunes op te vullen en 

misverstanden op te lossen met een multidisciplinaire aanpak,  gebruik makend van 

historische en geomorfologische kartografie, Airborne Laser Scanning, veldonderzoek en 

onderzoek in primaire historische bronnen. 

We hebben kunnen concluderen dat ‘de koningsweg’ niet bestaat. Er is een typologie van vijf 

typen opgesteld die met een verschillend doel zijn aangelegd:             

Kruiswegen in bossen die bedoeld waren om de jacht overzichtelijker te laten verlopen;         

lange kaarsrechte wegen voor snel transport te paard tussen jachtpaleizen, -hutten en rendez-

vous plaatsen;  korte zogenaamde koningstrade’s voor vervoer naar jachtbossen en 

koningslanen rond Paleis Het Loo die niets met de jacht te maken hebben maar passen in de 

tuinaanleg van de baroktraditie. Tot slot werd de doorgaande weg van het Hof te Dieren naar 

Paleis Het Loo ook ‘Coninxwegh’ genoemd, maar deze was ook bedoeld voor andere 

passanten. 

Het beeld van grote jachtstoeten met koetsen met gasten die zich over de rechte 

koningswegen snellen verwijzen we naar het rijk der fabelen. Het is ons inziens gebaseerd op 

een verkeerde interpretatie van de laat 17e-eeuwse propagandistische etsen van Romeyn de 

Hooghe. Uit de dagboeken van Constantijn Huygens jr., secretaris van Willem III, en uit de 

briefwisseling met zijn vriend Hans Willem Bentinck reist een ander beeld op. Onze 

hoofdpersoon verplaatste zich voornamelijk met een klein jachtgezelschap van vrienden en 

soms enkele gasten te paard naar jachthutten en rendez-vous plaatsen. Tijdens zijn geliefde 

parforce jachten bestreek hij de gehele Veluwe, dwars door bos en heide, waarbij het er ruig 

aan toe ging: ruiters sloegen over de kop en kwamen vaak in weer en wind met één hert terug. 

Uitgaande van rechte transportwegen tussen jachtpaleizen, -huizen en rendez-vous plaatsen 

is een theoretisch model opgesteld dat getoetst is met de teruggevonden historische 

trajecten. Model en topografische werkelijkheid blijken redelijk dekkend te zijn. 

Gezien het geringe aantal historisch relevante bronnen hebben we geen duidelijk inzicht 

gekregen in de organisatorische aansturing van aanleg en onderhoud van deze wegen. Uit de 

sporadische bronnen bleek dat verzoeken en opdrachten uit allerlei verschillende gremia en 

ook van vrienden van Willem III kwamen.  

Standaardisering van de breedte van de lange rechte koningswegen was waarschijnlijk 

gebaseerd op gebruik van de Gelderse landroede van een kleine vier meter. Deze breedte 

vonden we zowel op hoogtekaarten als in het veld. Opvallend is dat deze koningswegen als 

een scalpel door het Veluwse landschap snijden, zich niets aantrekkend van het reliëf van de 
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Veluwse stuwwallen.  Of hier sprake was van regionaal pragmatisme of van culturele 

symboliek verdient nadere uitwerking. 
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Hoofdstuk 1 | Inleiding 
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Koningsweg naar de Carolinaberg, Dieren. Bron: eigen foto 
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“Het is jammer, dat wij slechts in een verdwijnend klein aantal gevallen nauwkeurig weten, 

langs welke plekken op de Hooge Veluwe de jachtondernemingen van Willem III hebben 

plaatsgevonden. Doordat ons dit hulpmiddel echter slechts bij uitzondering ter beschikking 

staat, blijft thans niets anders over, dan, na zorgvuldige raadpleging van de beschikbare 

kaarten, al die wegen die, al vóór de moderne bebossching in wezen waren en door hun 

beloop eenigszins ‘verdacht’ lijken, in het terrein persoonlijk te onderzoeken en vooral met 

het oog op hun breedte nauwkeurig op te meten.  Het lijkt mij wel, alsof het nu, waar 

zienderoogen zooveel ouds in het landschap verdwijnt, de hoogste tijd is, deze taak te 

aanvaarden. Dit is echter een taak, waarvan de voltooiing pas in een latere toekomst kan 

worden verwacht.”           

F. Leyden, “Oude wegen op de Veluwe”,  Bijdragen en meededelingen der Vereniging Gelre, 43 

(1940): 140. 

 

1.1 Aanleiding tot het onderzoek  

Koningswegen komen in Nederland in veel gemeenten voor. En ook met het achtervoegsel         

-laan en -straat treffen we ze regelmatig op straatnaambordjes aan. Maar achter de in deze 

masterscriptie te onderzoeken koningswegen op de Veluwe gaat een bijzondere geschiedenis 

schuil.         

Hier gaan we koningswegen onderzoeken die aangelegd zijn in opdracht van (Koning-) 

Stadhouder Willem III (1650-1702). Deze koningswegen speelden een belangrijke rol bij de 

jacht van voornoemde vorst. Ondanks deze koninklijke achtergrond moesten we, na een 

oriënterende blik in de relevante literatuur, constateren dat er nauwelijks gedegen 

wetenschappelijk onderzoek naar deze wegen is gedaan.   

Dit komt overeen met de door Horsten in zijn historische wegenatlas uit 2005 geschreven  

openingsconclusie.1 Hij schrijft dat historisch wegenonderzoek in Nederland nauwelijks van 

de grond is gekomen.2 De reden voor deze achterstand vergeleken met andere landen komt, 

volgens de geciteerde historisch geograaf Heslinga, doordat het politiek en economisch 

zwaartepunt in Nederland in het verleden lag in een gebied waar het verkeer te water een 

veel belangrijker rol speelde dan het verkeer te land.3 

Deze achterstand, maar ook de beperkte kennis over vroegmoderne jachtpraktijken en 

jachtlandschappen van de elite in relatie tot deze wegen, maken het wenselijk 

wetenschappelijk onderzoek hiernaar te doen. Daarnaast is er echter ook nog een 

maatschappelijke aanleiding. 

In de cultuurhistorische visie van Het Nationale Park De Hoge Veluwe heeft men in 2010 

getracht de schijnbare paradox tussen twee tegenstrijdige doelstellingen, te weten 

instandhouding van cultuurhistorische landschappen, tijdlagen en objecten versus (natuur-) 

                                                      
1 F.H. Horsten, Doorgaande wegen in Nederland, 16e – 19e eeuw. Een historische wegenatlas (Amsterdam, 2005), 9. 
2 Ibid, 9. 
3 Ibid, 9. 
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ontwikkeling te vatten in samenhangend beleid.4 Deze visie borduurde voort op een object-

gerichte analyse uitgevoerd door het Gelders Genootschap. Het kenmerk van deze analyse 

was dat er sprake was van een meer gebiedsgerichte dan een objectgerichte aanpak. In het 

hoofdstuk ‘Landschapsbiografie’, mede geschreven door Theo Spek (hoogleraar Landschaps-

geschiedenis aan de RUG en lid Raad van Toezicht Stichting Het Nationale Park De Hoge 

Veluwe), werden bij de bespreking van de tijdlagen middeleeuwen en vroegmoderne tijd de 

relicten van interregionale handelsroutes, hessenwegen, koningswegen, veedriften en 

karrensporen als sporen in het landschap genoemd.5   

Als het om de hierboven vermelde instandhouding gaat zijn de waarderingscriteria 

respectievelijk: gaafheid, zeldzaamheid, karakteristiek, ensemble en beleving.                 

De beoordeling van wegen in het algemeen en van de 17e-eeuwse koningswegen in het 

bijzonder kwam er in de rest van het rapport bekaaid af. Dit werd veroorzaakt door de focus 

op behoud van het (jacht-)landschap uit de periode van het echtpaar Kröller-Müller. Wel werd 

in het algemeen op verschillende plaatsen in het rapport gewezen op het belang van het 

beheren van waardevolle lijnelementen (mits zichtbaar!) en op het zichtbaar en beleefbaar 

maken of houden van de cultuurhistorische gelaagdheid. 

Het rapport besloot met een oproep tot het uitvoeren van nader onderzoek naar de niet direct 

zichtbare cultuurhistorische elementen, die in eerdere inventarisaties onderbelicht zijn 

gebleven.6 Dit nadere onderzoek zou dan moeten bijdragen tot een verdere uitwerking van 

deze cultuurhistorische visie.    

In het rapport ‘Gelders Arcadië. Karakteristieken en ambities’, geschreven in 2016 onder 

redactie van Elyze A.C. Storms-Smeets van het Gelders Genootschap (voormalig docent 

‘Historische Buitenplaatsen en Landgoederen’ aan de RUG), werd voor het zuidelijk deel van 

de Veluwe aandacht besteed aan het zogenaamde stadhouderlijke landschap.7 Daarmee werd 

het landgoederenlandschap van de stadhouders Willem II en Willem III en hun aristocratische 

vrienden bedoeld.8 Dit landschap bestaat uit (voormalige) jachtgebieden met diverse 

jachtsloten, onderling verbonden door koningswegen.  

De ambitie die in dit rapport werd verwoord behelsde onder andere de herkenbaarheid en 

beleefbaarheid van dit internationaal belangrijke stadhouderlijk landschap en de bijbe-

horende locaties en structuren te vergroten. En van hier uit zou dan aansluiting gevonden 

moeten worden bij andere stadhouderlijke locaties zoals Het Loo. Als suggestie werd  

geopperd de herkenbaarheid van dit landschap te vergroten door prioriteit te geven aan 

                                                      
4 Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe, Cultuurhistorische Visie Het Nationale Park De Hoge Veluwe. 
Aanbevelingen voor beleid (Hoenderloo, 2010). 
5 Ibid,  17-33. 
6 Ibid, 57. 
7 E.A.C. Storms-Smeets, Gelders Arcadië. Karakteristieken en ambities (Arnhem, 2016). 
8 Willem Hendrik van Oranje (1650-1702) werd geboren als soevereine prins van Oranje. Vanaf 1672 mocht hij 
de titel stadhouder van Holland, Zeeland en Utrecht in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden dragen; 
sinds 1675 ook van Gelre en Overijssel en vanaf 1696 ook van Drenthe. Vanaf 1689 regeerde hij als koning Willem 
III over Engeland en Ierland. Als koning van Schotland stond hij bekend als William II. 



11 
 

laanherstel van onder andere de regionale koningswegen. En zelfs zouden op bepaalde 

plekken deze koningswegen hersteld kunnen worden.9 

Bovenstaande conclusies, overwegingen en aanbevelingen maken het opportuun om meer 

aandacht aan de ligging en de geschiedenis van de koningswegen te besteden. Tijdens een 

fietstocht over de Hoge Veluwe met Theo Spek kwam ons gesprek over een onderwerp voor 

mijn masterscriptie uit op het onderwerp koningswegen op de Hoge Veluwe in het bijzonder 

en die op de gehele Veluwe in het algemeen. En het bleek bij een zoektocht in relevante 

literatuur dat ik hierbij een terra incognita zou gaan betreden. Een land waarin verwarring en 

onduidelijkheid mede veroorzaakt worden door de in het verleden verkeerd gekozen 

toponiemen, waardoor een straatnaambord met  ‘Koningsweg’ niet altijd een originele 17e-

eeuwse koningsweg is.  

De urgentie voor uitvoering van dit onderzoek nam nog toe na lezing van de cultuurhistorische 

visie van de Hoge Veluwe. Daarin staat namelijk een opmerking over herstel van levend 

stuifzand op het Deelense Zand. En laat daar nu nog een oorspronkelijke koningsweg lopen 

die met hoogtekaarten nog goed zichtbaar in het landschap te maken is. Deze natuurvisie op 

levend stuifzand geeft te denken over ernstige bedreigingen van historische relicten uit de 17e 

eeuw en maakt onderzoek des te dwingender.10
  

 
Figuur 1: Resten van het tracé van de koningsweg over het Nationaal Park De Hoge Veluwe, van 
Doorwerth naar Het Loo. Bron: eigen foto. 

 

                                                      
9 Ibid, 46. 
10 Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe, Cultuurhistorische Visie Het Nationale Park De Hoge Veluwe. 
Aanbevelingen voor beleid,  52. 
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“De koningswegen te lande zijn moeilijker na te gaan; men mag aannemen dat zij zooveel 

mogelijk regt toe van de eene hoofd- of handelsstad naar de andere zullen geloopen hebben 

en gedeeltelijk nog van Romeinschen aanleg geweest zijn.”                                                            

L.Ph.C. Bergh, Handboek der Middel-Nederlandsche Geographie (Den Haag, 1872), 106. 

 

1.2 Stand van onderzoek 

Historisch wegenonderzoek in Nederland 

Aanzetten tot bovenlokaal wegenonderzoek in Nederland zijn in de vorige eeuw gegeven door 

de historicus Leyden. Hij schreef met name over wegen uit de Middeleeuwen.11   

Ook de onderzoeksgroep van de sociaal geograaf De Vooys aan de Universiteit van Utrecht 

heeft zich in de jaren vijftig van de vorige eeuw met dit onderwerp bezig gehouden. Het  artikel 

van de jurist Fockema Andreae uit 1957 over hessenwegen dient in dit verband ook genoemd 

te worden.12 Specifiek op de Veluwe gericht was het proefschrift van de archeoloog Heidinga, 

waarin hij ook aandacht besteedde aan middeleeuwse wegen.13 

Het proefschrift van Horsten en de daaruit voortkomende Historische Wegenatlas uit 2005 

waren de eerste publicaties die over een periode van vier eeuwen een overzicht gaven van  

doorgaande wegen in Nederland.14 Deze historisch geograaf hanteerde een brede combinatie 

van multidisciplinair onderzoek zoals historische kartografie, archiefonderzoek, onderzoek 

naar toponiemen en terreinverkenning. De kern van zijn methodiek was dat hij historische 

kaarten als contemporaine bron gebruikte.                        

Een van zijn conclusies was dat de meeste wegen uit het begin van de 19e eeuw voor het 

grootste deel al rond 1600 bestonden. Er is dus in Nederland sprake van een grote continuïteit 

van wegen. 

Na de publicaties van Horsten zijn er de afgelopen jaren boeken en artikelen verschenen 

waarin beperkt aandacht was voor historische wegen in Nederland. Het geringe aantal 

publicaties is grofweg te verdelen in meer algemene en in meer specifieke studies. In de 

laatste categorie bevinden zich ook detailstudies die als biografie van één weg gezien worden. 

In de eerste categorie valt bijvoorbeeld het hoofdstuk ‘De harde weg voor snel verkeer’ over 

19e eeuwse ontwikkelingen van de wegenaanleg  in het boek getiteld ‘Een nieuwe wereld’ van 

Van der Woud.15  Ook Renes besteedde in zijn handboek over landschapsgeschiedenis uit 2010 

een klein hoofdstuk aan historische wegen in ons landschap.16   

                                                      
11 F. Leyden, “Oude wegen op de Veluwe,” Bijdrage en meededelingen der Vereniging ‘Gelre’, 43 (1940): 92-152. 
12 S.J. Fockema Andreae, “Hessenwegen,” Mededelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van 
Wetenschappen, Afdeling Letterkunde, 20/11 (1957): 283-301. 
13 H.A. Heidinga, De Veluwe in de vroege Middeleeuwen: aspecten van de nederzettingsarcheologie van Kootwijk 
en zijn buren (Proefschrift Universiteit van Amsterdam, 1984). 
14 F.H. Horsten, Doorgaande wegen in Nederland, 16e – 19e eeuw. Een historische wegenatlas (Amsterdam, 2005). 
15 A. van der Woud, Een nieuwe wereld. Het ontstaan van het moderne Nederland (Amsterdam, 2006). 
16 J. Renes, Op zoek naar de geschiedenis van het landschap (Hilversum, 2010), 94-98. 
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Het recente artikel van Van Lanen uit 2016 over historische routes biedt een overzicht van 

multidisciplinair onderzoek naar verdwenen en langdurig gebruikte routetrajecten.17 Hij 

gebruikte bij zijn onderzoek verschillende moderne kartografische en modellerings-

technieken.  

In 2010 publiceerde de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een gids, die een overzicht gaf 

van historische wegen in Nederland onder redactie van Abrahamse et al.18 Naast 

Hessenwegen, Napoleonswegen en Willemswegen vielen de koningswegen blijkbaar buiten 

de boot en werden niet genoemd. 

Dezelfde Derks, adviseur erfgoed bij het Gelders Genootschap, die in 2007 een cultuur-

historische analyse schreef over De Hoge Veluwe, deed in 2010 een historisch geografisch 

onderzoek naar oude handelswegen op de Veluwe. Dit handelde over bovenregionale 

hanzewegen, hessenwegen en postwegen.19 

Specifieker in hun onderwerpskeuze waren Nijenhuis en Van Winden met hun boek over ‘De 

diabolische snelweg’ en Van der Heyden met een artikel over Romeinse wegen in Nederland.20  

Detailstudies waarin één specifieke weg werd onderzocht zijn geschreven over de Zeeweg, de 

Zuiderzeestraatweg en de Amersfoortseweg. Opvallend is dat over de laatste weg twee 

biografieën zijn verschenen, waarbij het ging over twee  verschillende wegen.    

Abrahamse en Blijdenstein onderzochten de weg van Amersfoort naar Utrecht (‘Wegh der 

Weegen’ genoemd in de 17e eeuw) en schreven een gedetailleerde geschiedenis over deze 

weg en over de relatie van de weg met het landschap.21  

Coppens schreef in 2017 als masterscriptie een biografie over die andere Amersfoortseweg 

tussen Amersfoort en Apeldoorn.22 Zij schreef dat naast hessenwegen en andere 

handelswegen op de Veluwe ook de koningswegen van groot belang zijn. Zij constateerde dat 

onderzoek naar deze wegen vrijwel onbestaand is, maar veel potentie biedt.23 

Onderzoek naar de jacht en de jachtlandschappen op de Veluwe  

Ook onderzoek naar vroegmoderne jachtpraktijken en jachtlandschappen van de elite in 

Nederland wordt spaarzaam verricht. Over de verbinding van de jacht met het Veluwse 

landschap zijn twee boeken verschenen. 

                                                      
17 R. van Lanen, “Historische routes in Nederland,” Tijdschrift voor Historische Geografie, 1 (2016): 12-29. 
18 J.E. Abrahamse et al., Historische wegen. Gids Cultuurhistorie 20 (Amersfoort, 2010). 
19 G.J.M. Derks, Oude handelswegen op de Veluwe. Historisch-geografisch onderzoek naar de hanzewegen, 
hessenwegen en postwegen (Arnhem, 2010). 
20 W. Nijenhuis en W. van der Winden, De diabolische snelweg: over de traditie van de mooie weg in het landschap 
en het verlangen naar een schitterende snelweg in de stad (Rotterdam, 2007) en P. van der Heyden, “Romeinse 
wegen in Nederland,” Historisch Nieuwsblad, (20 april 2016). 
21 J.E. Abrahamse en R. Blijdenstein, Wegh der Weegen. De ontwikkeling van de Amersfoortseweg 1647-2010 
(Amsterdam, 2010). 
22 S. Coppens, Biografie van de Amersfoortseweg. Landschapshistorisch onderzoek naar de route Amersfoort-
Apeldoorn vanaf de late middeleeuwen tot heden (Masterscriptie Landschapsgeschiedenis, Rijksuniversiteit 
Groningen, 2017).  
23 Ibid, 5. 
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Historisch geograaf Bouwer beschreef de relatie van de jacht met het beheer van bossen en 

velden op de Zuidwest Veluwe.24 Het tweede boek is een verzameling van artikelen over de 

Veluwe van de amateur-historica Hacke-Oudemans van eerder datum.25 In deze artikelen 

komt de jacht veel voor. 

Het jachtgebied op de Veluwe rond Paleis Het Loo was het onderwerp van een tweetal 

boeken. De interesse voor Het Loo komt door de lange jachthistorie en door de continuïteit 

van de Oranjes op dit jachtpaleis.  

In ‘Het Loo, de Oranjes en Het Loo’ beschreef Van Everdingen de jachtgeschiedenis en de rol 

die de Koninklijke familie hier gespeeld heeft.26 Een recenter boek is van de geografen 

Bleumink en Neefjes.27 Zij legden een grotere focus op de landschappelijke ontwikkeling van 

het kroondomein Het Loo. In dit publieksvriendelijke boek werd één hoofdstuk besteed aan 

de Veluwe als koninklijk jachtrevier van (Koning-)Stadhouder Willem III. Zij maakten een 

historische reconstructie van koningswegen zonder enige bronvermelding (fig. 5).28   

Een uitgebreid overzicht over de Veluwe als jachtlandschap biedt de masterscriptie van Van 

Heijgen uit 2015.29 In het hoofdstuk over de periode 1650-1702 besteedde zij enige aandacht 

aan de koningswegen.30 Zij behandelde deze wegen als indicatie voor de zoektocht naar 

plaatsen waar de jacht zich op de Veluwe concentreerde. Daarnaast postuleerde zij een 

hypothese over het gebruik van koningswegen.31     

Volgens haar zijn deze wegen in de 17e eeuw aangelegd voor verschillende functies. Zij 

beschreef het snelle transport tussen de jachthuizen en het vervoer van voedsel en jachtbuit. 

Ook wees zij op de mogelijkheid dat toeschouwers van het jachtschouwspel aanwezig konden 

zijn bij het doden van het, door een meute honden, opgejaagde hert. Verder zag zij 

koningswegen als wegen die een goed overzicht boden over het jachtgebied, zodat het wild 

ook vanaf de weg kon worden geschoten. Van Heijgen maakte gebruik van de overzichts-

kaarten van Bleumink en Neefjes uit hun boek ‘Kroondomein Het Loo’.32   

Een meer sociaal-politiek onderzoek verrichtte Wassenaar naar de situatie op de Veluwe 

nadat Willem III in 1675 het ambt van opperjagermeester had verworven.33 Hij onderzocht op 

welke wijze Willem III zijn Veluws jachtrevier inrichtte en hoe de adel op de Veluwe hierbij 

betrokken was en er op reageerde.   

                                                      
24 K. Bouwer, Voor profijt en genoegen: de geschiedenis van bos en landschap van de Zuidwest-Veluwe (Utrecht, 
2008). 
25 J.J. Hacke-Oudemans,  Bijdragen tot de geschiedenis van de Veluwe en andere onderwerpen (Nijkerk, 1969). 
26 L. van Everdingen,  Het Loo, de Oranjes en de jacht (Haarlem, 1984). 
27 H. Bleumink en J. Neefjes, Kroondomein Het Loo, (Utrecht, 2010). 
28 Ibid, 53. 
29 E. van Heijgen, De Veluwe als jachtlandschap. Een onderzoek naar de locatiekeuze en ruimtelijke inrichting van 
jachtgebieden op de Veluwe tussen 1650 en 1930 (Masterscriptie Landschapsgeschiedenis, Rijksuniversiteit 
Groningen, 2015). 
30 Ibid, 73. 
31 Ibid, 73. 
32 H. Bleumink en J. Neefjes, Kroondomein Het Loo, (Utrecht, 2010). 
33 H. Wassenaar, “Stadhouder Willem III als opperjagermeester van de Veluwe: een vriend van de adel?,” Virtus. 
Journal of Nobility Studies 3(1), 11-24. 
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Een breed Nederlands overzicht over de jacht is verschenen in 2008, geschreven door bioloog 

Siebenga.34   

Onderzoek naar koningswegen op de Veluwe  

Zoals we in de hierboven gememoreerde boeken en artikelen kunnen lezen gaan hedendaagse 

historici er van uit dat de koningswegen aangelegd werden in opdracht van (Koning)-

Stadhouder Willem III. Het doel was volgens hen om het transport van grote 

jachtgezelschappen met vrouwen en voorname gasten in jachtkoetsen en van jagers op 

paarden tijdens de jacht eenvoudiger en sneller mogelijk te maken.35 Daartoe hadden de 

wegen een vaste breedte en het ligt voor de hand dat deze wegen aangelegd werden tussen 

de verschillende jachtsloten en andere jachtverblijven en bossen die Willem III voor zijn jacht 

gebruikte. Bij deze jacht  moeten we vooral denken aan de zogenaamde par force jacht op 

herten. Hier zal in een volgend hoofdstuk nader op worden ingegaan.   

Uit het citaat van Van den Bergh, een volgens de historicus Leyden,  ‘zoo bij uitstek bekwaam 

deskundige’ waar dit hoofdstuk mee begint, blijkt dat dit inzicht eind 19e eeuw nog niet 

bestond.36  

Ook J. Gazenbeek, Veluwekenner en -publicist bij uitstek, wist 65 jaar later nog niet goed raad 

met de oorsprong van de koningswegen, gezien zijn opmerking gemaakt in een artikel getiteld  

‘Oude wegen in het heideland’ over wegen tussen belangrijke religieuze centra.37 

Deze conclusies waren des te opmerkelijker, aangezien de uitgever en historicus Nijhoff in zijn 

al in 1820 uitgegeven boek schreef: “Het nog overgebleven gedeelte van eenen ten tijde van 

Koning Willem III aangelegden jagtweg, die zich, langs de gehuchten Papendal en Delen, tot in 

het Loenensche bosch uitstrekte.”38 

En ook dominee Heldring c.s. schreven in 1841: “Ginds over de heide loopt een eenzame weg, 

die juist hier op Wolfhees eindigt. Hij is lijnregt, en draagt den naam van Koningsstraat. Thans 

bijna geheel vervallen, is hij hier en daar slechts aan eenen arbeider bekend. Misschien is hij 

                                                      
34 S. Siebenga, Jagen in Nederland (Leeuwarden, 2008). 
35 Zie bijvoorbeeld H. Bleumink en J. Neefjes, Kroondomein Het Loo, (Utrecht, 2010), 54; E. van Heijgen,  De 
Veluwe als jachtlandschap: een onderzoek naar de locatiekeuze en ruimtelijke inrichting van jachtgebieden op de 
Veluwe tussen 1650 en 1930 (Groningen, 2015), 57 en S. Coppens, Biografie van de Amersfoortseweg. 
Landschapshistorisch onderzoek naar de route Amersfoort-Apeldoorn vanaf de late middeleeuwen tot heden             
(Groningen, 2017), 61.  
36 F. Leyden,  Oude wegen op de Veluwe, 126.  
37 J. Gazenbeek, “Oude wegen in het heideland.” Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig 
Genootschap (1937):  383. Hij schrijft hierin over het ontstaan van de koningswegen: “De koningswegen hullen zich 
wat hun naam aangaat in een duistere waas van geheimzinnigheid. Dat wij bij zulk een weg te denken hebben aan 
het feit, dat een onzer laatst regerende koningen wel eens gebruik maakte van zulks een route, komt ons niet 
waarschijnlijk voor….Vergelijking en consciëntieus onderzoek leidt tot de conclusie, dat de koningswegen de 
verbinding hebben onderhouden tusschen belangrijke centra op godsdienstig gebied. Van welken aard de dienst dier 
wegen verder is geweest, hoe wij ons de riten dier lang vervlogen tijden moeten indenken, het zijn duistere zaken, 
waarvan na geduldige en moeizame speurdersarbeid nog maar betrekkelijk weinig aan het licht gekomen is.” 
38 I.A. Nijhoff, Wandelingen in een gedeelte van Gelderland, of geschiedkundige en plaatsbeschrijvende 
beschouwing van de omstreken der stad Arnhem (Arnhem, 1828), 58.  
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ten tijde van Koning William III hier aangelegd, om van het Loo naar Wolfhees en van daar 

naar Doorwerth te komen.”39 

De 19e-eeuwse verwarring werd in 1940 opgelost door een met beter historisch besef 

geschreven artikel van Leyden over oude wegen op de Veluwe. Hierin behandelde hij de 

koningswegen in een apart hoofdstuk en concludeerde dat koningswegen geen oude wegen 

zijn die onderdeel uitmaakten van een romeins of middeleeuws verkeersstelsel tussen grote 

(handels-)steden, maar oude jachtwegen aangelegd op last van Willem III in de laatste twee 

decennia van de 17e eeuw. 40 In dit artikel gebruikte Leyden nauwelijks een adequaat 

notenapparaat. De enige vermelde bronnen waar hij zijn conclusie op baseerde waren de 

oude artikelen van Nijhoff en Heldring.  

Het artikel van Leyden moet gelezen zijn door de historisch geograaf Beekman en de 

aardrijkskunde- en geschiedenisleraar Moerman, die in 1949 een derde druk van het 

hierboven vermelde handboek van Van den Bergh hadden omgewerkt en aangevuld. Zij 

schreven nu voorzichtiger dan de oorspronkelijke auteur, maar nog steeds niet overtuigd: 

“Sedert de Karolingische tijd ontmoet men de naam via regia of koningsweg; de naam wijst er 

steeds op, dat deze wegen onder koninklijk toezicht stonden en dienst deden voor verkeer over 

grote afstand”.41                   

Het in 1940 gepubliceerde artikel van Leyden was het eerste dat uitgebreid inging op de 

topografische ligging van (de resten van) koningswegen op de Veluwe. Hij concludeerde dat 

deze wegen een bijna wiskundig, rechtlijnig verloop hadden en alle dorpen en grotere 

nederzettingen in de omtrek vermeden. De buitengewoon grote breedte hadden ze gemeen 

met vele tracé’s van de veel oudere hessenwegen. Maar in uiterlijk vertoonden zij 

‘onmiskenbaar en principieel veelal nog het cachet van statige oprijlanen met een aanzienlijke 

rijweg in het midden en voetpaden aan weerszijden, van de rijweg afgescheiden door een reeks 

van nu eeuwenoude bomen’.42                   

Beperkt in zijn topografische mogelijkheden schreef hij bijna vertwijfeld, dat ‘ook meest 

zorgvuldige studie der beschikbare kaarten geenszins voldoende is om te kunnen beoordelen 

welke van deze (rechte) wegen als oorspronkelijke jachtwegen mogen worden beschouwd’.43  

Leyden haalde zijn historische conclusies dan ook voor een belangrijk deel  uit de door hem 

geraadpleegde briefwisseling tussen Willem III en graaf Hans Willem Bentinck (1649-1709), 

waarin veel over de jacht geschreven werd en uit de dagboeken van Constantijn Huygens jr. 

(1628-1697), secretaris van Willem III.  

In hetzelfde jaar schreef Leyden nog een artikel over de jachttochten van Willem III, waar in 

een later hoofdstuk aandacht aan besteed zal worden.44 Daarnaast onderzocht hij in de 

Gelderse Archieven het resolutieboek van de maalschap van het Speulderbos en vond daarin 

                                                      
39O.G. Heldring en R.H. Graadt Jonckers, De Veluwe. Een wandeling (Arnhem, 1841). 
40 F. Leyden,  Oude wegen op de Veluwe, 126. 
41 L.Ph. C. van den Bergh, Handboek der Middel-Nederlandsche Geographie (Den Haag, 1949), 98. 
42 F. Leyden,  Oude wegen op de Veluwe, 126. 
43 Ibid, 127. 
44 F. Leyden, “De jachttochten van den stadhouder-koning Willem III op de Veluwe,” Bijdragen voor 
Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde , 1-8 (1940): 242-256. 
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een levendig verslag van de vergaderingen na een verzoek om ten behoeve van het 

jachtplezier van Willem III een zogenaamde kruisweg in dit bos aan te leggen.45 Hier las hij 

voor het eerst een aanwijzing van de wegbreedte. In 1681 werd een verzoek gedaan tot aanleg 

van een weg met een breedte van 28 voet (bijna 10m), daarna verminderd tot een, volgens 

hem,  weerkerende 18 voet (ruim 6 m).46                      

Leyden analyseerde in zijn artikel een viertal koningswegen meer uitgebreid: de oost-west 

lopende weg van Dieren naar Ginkel, de zuidwest-noordoost lopende weg van Doorwerth naar 

het Loo, de weg van Oud Reemst naar het Loenense bos over Deelen en tot slot de misschien 

wel bekendste ‘Koningslaan’, die vanaf Paleis het Loo pal westelijk loopt en dan met twee 

flauwe bochten afbuigt naar Nieuw-Milligen. Hij wees bij deze laatste weg ook op de 

veldnamen Koningstafel en Koningskamp in de buurt van deze weg. Daarnaast kwam hij nog 

met een aantal suggesties van delen van koningswegen over de Veluwe verspreid, met daarbij 

natuurlijk ook de kruiswegen in het Speulderbos. 

 
Figuur 2: Handmatig getekend overzicht van de veronderstelde koningswegen op de Veluwe door 
Leyden zonder bijschrift of bronvermelding vermeld. Bron: De jachttochten van den stadhouder-
koning Willem III op de Veluwe (1940), 244. 

                                                      
45 Maalschap van het Speulderbos, Resolutieboek van de malen 1663-1845 (Arnhem, Gelders Archief: 1.58.1, 
inv.nr. 721). 
46 Aangezien op alle geraadpleegde historische Gelderse kaarten het Rijnlands systeem gehanteerd werd, gaan 
we er van uit dat hier Rijnlandse voeten werden bedoeld. Eén voet is dan 0,314 meter.              
Bron: www.meertens.knaw.nl  

http://www.meertens.knaw.nl/
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Om het geheel te illustreren plaatste hij een kaartje bij zijn artikel waarop hij alle, door hem 

veronderstelde, koningswegen intekende.47 Ten onrechte tekende hij in de koningsweg van 

Dieren naar Ede ten noorden van Arnhem de knik naar het zuidwesten die in de verharde 

nieuwe Koningsweg loopt, maar niet het oorspronkelijke (rechte) tracé volgt.  

 
Figuur 3: Topografische kaart uit 1874 (Schaarsbergen, linkerdeel) en uit 1872 (Rosendael, 
rechterdeel) met de ‘knik’ naar het zuidwesten in de oorspronkelijke koningsweg. Het historische 
tracé is in geel getekend. Bron: Bonnebladen 469 (1874) en 470 (1872). 

Deze knik is ontstaan nadat de stadsarchitect van Arnhem, H.J. Heuvelink, hier in 1849 een 

groot perceel grond had verworven waar hij een landgoed ontwikkelde.48 Op de topografische 

kaart van 1872/1874 is deze verplaatsing, die Koningsweg is blijven heten, voor het eerst 

afgebeeld (fig. 3). 

Deze voor de hand liggende fout van Leyden was in 1915 ook gemaakt door de folklorist Van 

der Ven, die in een artikel over het ‘Dierensche Hof’ het tracé van de oorspronkelijke 

koningsweg zag liggen op het  afbuigende verharde deel,  ‘nu gedeeltelijk beantwoordend aan 

de eisschen van het moderne verkeer’.49 

In een voorpublicatie van een hoofdstuk uit zijn boek ‘Zwervend langs het wildspoor’ uit 1951 

publiceerde de fotograaf Wigman een artikel over de oude jacht- of koningswegen op de 

Veluwe.50 Helaas is dit geen nieuwe serieuze studie, maar slechts een romantische reflectie 

aan de hand van de inhoud van het artikel van Leyden, waarin Wigman stilstond bij: “De vele 

tochten over deze rechte banen om te weidwerken op herten en everzwijnen met zijn bereden 

tros van gasten, meest van edel bloed.”51 

De enige kritische noot die Wigman plaatste had te maken met de veronderstelling van Leyden 

dat Willem III zich, mede door zijn slechte gezondheid, meestal zou hebben verplaatst per 

jachtkoets.   

In het activistisch getitelde tijdschrift ‘Boor en Spade’ publiceerde Veldhorst, werkzaam bij de 

afdeling Historische Geografie van de Stichting voor Bodemkartering,  in 1965 een artikel ‘Uit 

                                                      
47 F. Leyden, “De jachttochten van den stadhouder-koning Willem III op de Veluwe,” 244. 
48 www.geldersarcadie.nl/het-heuvelink  
49 D.J. van der Ven, “ Wat het dierensche hof als voormalig lustslot der Oranjes, van oude en jonge tijden te 
verhalen heeft,” Op de hoogte 12 (1915): 407.  
50 A.B. Wigman, “ Oude Jacht- of Koningswegen op de Veluwe; hun betekenis voor het koninklijk weidwerk,” 
Tijdschrift der Nederlandse Heidemaatschappij 62 (1951): 264-267.      
51 Ibid, 265. 

http://www.geldersarcadie.nl/het-heuvelink
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de geschiedenis van de Hoge Veluwe’. Hierin besteedde zij in het hoofdstuk ‘Wegen’ ruim 

aandacht aan de twee kruisende koningswegen die over de Hoge Veluwe lopen.52 Terecht 

schreef zij over de koningsweg van Dieren naar de Ginkel voor de eerste keer, dat deze ter 

hoogte van Kemperberg met een knik naar het zuiden verlegd is, zodat de tegenwoordige 

Koningsweg daar niet meer het oorspronkelijke tracé volgt.  

Maar dan concludeerde zij vervolgens foutief dat de koningsweg van Doorwerth naar Het Loo, 

op een klein weggedeelte genaamd Oude Koningsweg na, verloren gegaan is in de bebossing 

van het terrein. Alleen ter hoogte van de Deelense Start kon zij nog op twee plaatsen de route 

in het terrein waarnemen ‘mits men ter plaatse zeer goed bekend is’.53 

 
Figuur 4: Topografische kaart uit 1906  met het kruispunt van de twee ‘nieuwe’ koningswegen bij de 
pijl. Dit is de eerste kaart waar de naar het noorden lopende  ‘Oude Koningsweg’ benoemd werd. 
Bron: Bonneblad 469 (1906).  

De problemen van Veldhorst bij het terugvinden van het oorspronkelijke tracé van deze weg 

werden veroorzaakt, doordat zij ten onrechte concludeerde dat de Oude Koningsweg, 

lopende langs het Aalderinksveld tot aan de Stadsdennen, de oorspronkelijke koningsweg was 

(fig. 4). We zullen later op het oorspronkelijke tracé van de koningsweg, dat westelijker over 

het Aalderinksveld liep, uitgebreid ingaan. 

In 1969 verscheen een bundel van de hand van de amateur-historica Hacke-Oudemans over 

de geschiedenis van de Veluwe, na haar overlijden samengesteld door haar zuster.54 In deze 

bundel met zeer uiteenlopende artikelen over de geschiedenis van de Veluwe, maar ook over 

paleobotanie, glaciaalrelicten en epifytenvegetatie, treffen we opnieuw de reeds door Leyden 

gepubliceerde transcripties uit het resolutieboek van de maalschap van het Speulderbos aan, 

                                                      
52 A.D.M. Veldhorst,” Uit de geschiedenis van het Nationaal Park De Hoge Veluwe,” Boor en spade (1965): 132. 
53 Ibid, 133. 
54 J.J. Hacke-Oudemans,  Bijdragen tot de geschiedenis van de Veluwe en andere onderwerpen (Nijkerk, 1969). 



20 
 

aangevuld met enkele nieuwe archiefstukken.55 Daarnaast herschreef zij, weinig origineel, een 

reeds in 1923 gepubliceerd artikel van de historicus Martens van Sevenhoven over de 33 

oorspronkelijke Veluwse malebossen56. Zij vermeldde delen uit de briefwisseling tussen 

Willem III en H.W. Bentinck, waarvan andere brieven door Leyden in 1940 waren 

gepubliceerd.57  

Zij bestreed, net als Wigman, de conclusie van Leyden dat de koningswegen waren aangelegd 

om de ziekelijke Willem III in de gelegenheid te stellen in een karos toch aan de jacht deel te 

nemen.58 ‘Volkomen onjuist’ noemt zij deze opvatting:  “Willem III, die op vele veldtochten hele 

dagen in het zadel zat, schroomde geen jachtritten.”    

Zij concludeerde verder dat deze wegen waren aangelegd om jachtgebieden en –huizen te 

verbinden, zodat men met paarden gemakkelijk de meute honden op het ongelijke 

heideterrein kon volgen en voorts voor het verkeer per karos voor en na de jacht terug naar 

de jachthuizen. Ook zullen volgens haar de wildforsters van de wegen gebruik hebben 

gemaakt om het gevangen wild naar de plaats van bestemming te vervoeren. 

Ook Van Everdingen stond in haar boek over Het Loo, de Oranjes en de jacht, gepubliceerd in 

1984, stil bij de argumenten om rechte jachtwegen aan te leggen.59 Naast hetgeen door Hacke 

-Oudemans was geconcludeerd, noemde zij nog als doel van de koningswegen de verplaatsing 

van relaispaarden en -honden en de bijdrage aan een doeltreffende communicatie tussen 

jagers en jachtpersoneel. Ook Willem III kon zo via deze wegen snel over grote afstanden met 

een lichte karos naar rendez-vous plaatsen gebracht worden voordat de feitelijke jacht te 

paard begon.          

Als speciaal onderdeel van de par force jacht besprak zij de zogenaamde ‘honneur du pied’, 

waarbij na het doden van het hert de rechter voorpoot, met kunstig gevlochten huidrepen, 

overhandigd werd aan de eregast. Hierbij zou het natuurlijk jammer zijn als de gasten te laat 

bij dit spektakel arriveerden.  

De voorgaande bespreking van de geringe hoeveelheid  relevante literatuur overziend, 

kunnen we de door Horsten in zijn Historische Wegenatlas geschreven openingsconclusie 

onderschrijven.60 Historisch wegenonderzoek in Nederland blijkt nog nauwelijks van de grond 

te zijn gekomen. Horsten maakte één uitzondering, namelijk met betrekking tot de hiervoor 

geciteerde Leyden, die hij per abuis in de jaren dertig van de 19e eeuw plaatste. Naast enig 

enthousiasme over zijn inzet onderkende Horsten vooral een aantal nogal speculatieve 

theorieën en opvattingen van Leyden.   

De op de dissertatie van Horsten uit 1992 gebaseerde wegenatlas behandelde met name de 

doorgaande wegen tussen grote stedelijke centra, waarbij hij geen oog had voor de (lokale) 

koningswegen. Zo toonde hij een oude topografische kaart van het gebied ten zuiden van 

Beekbergen en beschreef de kaarsrechte straatweg van Apeldoorn naar Arnhem en de licht 

                                                      
55 Ibid, 102-106. 
56 Ibid, 23-28. 
57 Ibid, 92-94. 
58 Ibid, 162. 
59 L. van Everdingen,  Het Loo, de Oranjes en de jacht (Haarlem, 1984), 103. 
60 F.H. Horsten, Doorgaande wegen in Nederland, 16e – 19e eeuw. Een historische wegenatlas (Amsterdam, 2005), 9. 
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kronkelende weg langs Hoenderloo en Deelen naar het zuiden. Maar hij  gaat volledig voorbij 

aan de op deze kaart prachtig zichtbare kaarsrechte koningsweg die evenwijdig aan de weg 

Apeldoorn-Arnhem loopt. 61 

En dan in 2009 ging men eindelijk, de oproep van Leyden volgend, het veld in. Met de 

historicus Breman, gewapend met een GPS-unit, struinen we in vijf artikelen de oost-west 

lopende koningsweg van de voormalige herberg bij Ginkel naar Het Hof te Dieren af.62 Zoals 

hij aantoonde zijn nog grote delen van deze weg in het veld zichtbaar. Hij was  in staat om in 

een bijna rechte lijn van 25 kilometer ‘als een incisie van een scalpel’ de oude route af te lopen, 

ook al was deze vervallen en overwoekerd geraakt. 

In het in 2010 gepubliceerde boek ‘Kroondomein het Loo’, geschreven door Bleumink en 

Neefjes, werd in het deel over de Veluwe als jachtrevier beschreven hoe Willem III na de vrede 

met Frankrijk (1697) begon met de verdere inrichting van zijn Veluws jachtgebied.63 Zij 

annoteerden niet, maar waarschijnlijk is deze tekst gebaseerd op ouder onderzoek.  

Willem III kocht waardelen in gemeenschappelijke bossen en enkele kleine particuliere 

terreinen, kreeg van de Staten van Gelderland in 1698 het Uddeler en het  Bleeke Meer en 

verwierf in 1701 de buurtschap Hoog Buurlo. Verder verwierf hij op de Veluwe verschillende 

jachthuizen waar hij kon overnachten en vanwaar hij zijn jachtpartijen kon beginnen en 

eindigen. Om al die jachthuizen en -paleizen snel te bereiken liet hij, volgens Bleumink & 

Neefjes, ook de infrastructuur verbeteren door het aanleggen van rechte wegen.  

De oproep tot de aanleg van deze ‘kruyswegen’ illustreerden zij met een verzoek aan alle 

holtrichters en geërfden in de Veluwse maalschappen om deze brede wegen in hun bossen 

aan te leggen voor het ‘playsier van sijn Konincklijke Majesteits harten Jaght’.64 Op deze wegen 

konden de steeds grotere jachtgezelschappen zich sneller verplaatsen en mogelijk speelde 

volgens de schrijvers ook Willems afnemende gezondheid een rol, een argument dat wij al 

eerder zijn tegengekomen. De in het boek van Bleumink & Neefjes opgenomen kaart van het 

Veluws jachtrevier toont de, hieronder door mij zwart gemaakte, veronderstelde 

koningswegen en jachthuizen (fig. 5). 

 

 

                                                      
61 Ibid, 35. 
62G. Breman, “Koningsweg Ginkel-Dieren. Een lange dunne lijn,” Nieuwe Veluwe 0 (2009): 40-43.                        
Gevolgd door “Over De Hoge Veluwe”, Nieuwe Veluwe 1 (2010): 40-43; “Over voormalig ontginningsland”, 
Nieuwe Veluwe 2 (2009): 44-47; ”Langs toppen en torens”, Nieuwe Veluwe 3 (2010): 44-47 en “Het Hof te 
Dieren”, Nieuwe Veluwe 4 (2010): 44-47. 
63 H. Bleumink en J. Neefjes, Kroondomein Het Loo, (Utrecht, 2010), 52-55. 
64 Ibid, 54. 
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Figuur 5: Het door Bleumink c.s. getekende kaartje met daarop de veronderstelde koningswegen. 
Bron:  H. Bleumink et al., Kroondomein Het Loo (2010), 53. 

We kunnen op deze kaart een deel van de reeds door Leyden getekende wegen herkennen. 

Het is niet duidelijk uit de beschrijving bij deze kaart waar deze topografische analyse op 

gebaseerd was.  

Ook in de masterscriptie van Van Heijgen uit 2015 staat een kaartje met daarop de 

koningswegen en -lanen ingetekend (fig. 6). Het vaststellen van de topografische ligging van 

deze wegen door Van Heijgen geschiedde op grond van de huidige benamingen, met ons 

inziens alle risico’s van dien. De reeds besproken ‘knik’ in de Koningsweg van Ginkel naar 

Dieren, waar de historische koningsweg rechtdoor ging, is dan ook weer zichtbaar. 
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Figuur 6: Het door Van Heijgen ingetekende kaartje met daarop de veronderstelde koningswegen 
en jachthuizen. Bron: E. van Heijgen, De Veluwe als jachtlandschap (2015), fig. 26. 
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Verder schreef ze: “De Koningsweg (over het Speulderveld, fig. 7) kan met een rechte lijn 

doorgetrokken worden naar de Nieuwe Prinsenweg, dus de kans is aanwezig dat dit ook  

aaneensluitend is geweest”.65 

 
Figuur 7: Hedendaagse Koningsweg over het Speulderveld. Bron: 26h- en 32f-top25 raster (2016).  

 

 
Figuur 8: Historische verlengde Oude Prinsenweg (Koningsweg) over het Houtdorperveld. Bron: 
TMK Nettekening (1830-1850), bladen 26-4 en 32-2. 

Proberen we deze hedendaagse Koningsweg over het Speulderveld (fig. 7) terug te vinden op 

een topografische kaart uit 1850 (fig. 8), dan zien we daar helaas geen rechte wegen lopen. 

Het is aannemelijker dat de historische koningsweg een verlengde was van de Oude 

Prinsenweg, waarvan het eerste deel in het Speulderbos nog steeds Koningsweg heet.   

Aan de rand van het bos splitst zich hiervan een weg naar het ZO af die doorloopt naar het 

Uddeler Meer. Op de Houtdorpsche Heide (nu Houtdorperveld) splitste deze koningsweg zich 

                                                      
65 E. van Heijgen,  De Veluwe als jachtlandschap: een onderzoek naar de locatiekeuze en ruimtelijke inrichting van 
jachtgebieden op de Veluwe tussen 1650 en 1930 (Masterscriptie Landschapsgeschiedenis, Rijksuniversiteit 
Groningen, 2015), 56. 
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opnieuw in een NO lopende weg richting Staverden, waarvan in het veld nog resten te zien 

zijn en in een meer oostelijk lopende weg die helemaal doorloopt tot het Uddelse Veen, 

allemaal ook bekende jachtgebieden. De hedendaagse Koningsweg over het Speulderveld is 

dus geen historische koningsweg, maar komt pas vanaf 1993 voor op een topografische kaart. 

Aan de hand van de huidige topografische kaart probeerde Van Heijgen ook andere 

koningswegen te lokaliseren. Zo ziet zij de huidige Koningsweg in Garderen (N310), 

doorlopend naar Uddel (fig. 9) aan voor een historische koningsweg.66 

 

Figuur 9: Koningsweg 
in Garderen (N 310) 
in 2017. Bron: 32f-
top25 raster (2016). 

 

 

 

Figuur 10: Zandsteeg 
in Garderen in 1931. 
Bron: Bonneblad 391 
(1931). 

 

Maar deze weg heette in 1931 nog Zandsteeg, overgaand in de Grintweg naar Uddel (fig. 10). 

Gezien het kronkelige verloop en het feit dat het dorp Garderen doorkruist wordt, is deze weg 

vast geen koninklijke jachtweg geweest.  

Dezelfde foute conclusie op basis van een hedendaagse topografische kaart werd zuidelijker 

bij Papendal getrokken bij de beschrijving van de koningsweg van Doorwerth naar 

Hoenderloo.67 Zoals hierboven bij de bespreking van het materiaal van Veldhorst reeds 

vermeld, werden hier weer twee kruispunten en twee wegen verwisseld, namelijk de 

                                                      
66 E. van Heijgen, De Veluwe als jachtlandschap: een onderzoek naar de locatiekeuze en ruimtelijke inrichting van 
jachtgebieden op de Veluwe tussen 1650 en 1930, 56. 
67 Ibid, 57. 



26 
 

historische en de hedendaagse. Van Heijgen schreef dat de koningsweg nog terug te vinden is 

bij de voormalige boerderij Reijerskamp op het kruispunt van de (nieuwe) Koningsweg en de 

Amsterdamse weg (N224) en vandaar naar het noorden loopt waar het de (nieuwe) 

Koningsweg van Dieren kruist.                        

Verder schreef zij: “Vanaf deze kruising naar het noorden richting Hoenderloo is geen spoor 

meer te bekennen van de oude weg. Deze weg moet gelopen hebben door het huidige 

nationale park de Hoge Veluwe, wat misschien ook kan verklaren waarom deze sporen niet 

meer zichtbaar zijn”.68    

Een conclusie die volgens ons omgekeerd kan worden: juist omdat de Hoge Veluwe als 

voormalig afgesloten jachtgebied de tand des tijds doorstaan heeft, zijn bijna alle sporen van 

deze historische jachtweg met behulp van AHN, maar ook hier en daar  in het veld, nog te 

herkennen (fig. 11 en 12).   

Internationaal onderzoek naar koninklijke jachtlandschappen  

Om het onderzoek naar koningswegen in een breder Europees kader te plaatsen is ook naar 

onderzoek dat buiten Nederland is verricht gezocht. Zoals Knoll in zijn artikel uit 2004 

concludeerde heeft het historisch onderzoek lang de jacht genegeerd.69 En als er al over de 

jacht werd geschreven, dan ging het over jachttradities en -technieken en relevante 

historische wet- en regelgeving. 

Knoll verbond in zijn artikel de elitecultuur, de agrarische maatschappij en de natuurlijke 

omgeving. Hij wees specifiek op de monarchale jacht die uitblonk in extravagante 

jachttechnieken en het gebruik van enorme grote gebieden met alle ecologische en sociale 

gevolgen van dien. Hij analyseerde de jachtpraktijk, het wildbeheer, het gebruik van 

natuurlijke bronnen en de houding ten opzichte van de natuur en het wild. 

In een nominatie voor opname in de Werelderfgoedlijst van de UNESCO van het par force 

jachtlandschap van het Deense Noord-Seeland schreven Baagoe c.s. een uitgebreide 

historische inleiding .70 Zij besteedden hierin aandacht aan de invloed van principes uit de 

Barok op het landschapsontwerp. Hierbij hadden zij met name aandacht voor de Cartesische 

geometrie die werd gebruikt bij de aanleg van ingewikkelde lanensystemen in jachtbossen.  

Recent verscheen nog een bundel ter gelegenheid van de tachtigste verjaardag van Dietrich 

Denecke, historisch geograaf aan de universiteit van Göttingen, over jachtlandschappen in 

Midden-Europa.71 Centraal stond hierin het cultuurlandschap van Oost-Thüringen dat sterk 

beïnvloed is door de landsheerlijke jacht. In de inleiding werd aandacht besteed aan 

historische jachtrelicten en stervormige wegsystemen. 

Het wordt echter nu tijd de oproep van Leyden hiervoor vermeld op te volgen. We moeten 

daadwerkelijk na zorgvuldige raadpleging van de beschikbare kaarten ook het terrein op de 

                                                      
68 Ibid, 57. 
69 M. Knoll, “Hunting in the eighteenth century. An environmental history perspective,” Historical Social Research  
29-3 (2004): 10. 
70 J. Baagoe,  I.M. Grundahl  &  H. Serup (eds.),  Nomination of the par force hunting landscape in North Zealand 

for inclusion on the World Heritage List (Horsholm, Denmark, 2013).        
71 H.T. Porada, M. Heinze en W. Schenk (eds.), Jagdlandschaften in Mitteleuropa (Bonn, 2015). 
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Veluwe onderzoeken. En daarbij moeten we hedendaagse  Koningswegen mijden en op zoek 

gaan naar ‘echte’ historische koningswegen. 

 
Figuur 11: Voormalige koningsweg over het Deelense Veld, Nationaal Park De Hoge Veluwe. Bron: 
eigen foto. 

 

1.3 Methodologisch kader 

Het gevolg van het ontbreken van een Nederlandse onderzoekstraditie is ook het ontbreken 

van een methodologisch kader voor historisch wegenonderzoek. Bijna alle aanwezige 

literatuur gaat uit van inductief onderzoek op basis van historische bronnen, kaarten en 

toponiemen. Maar we hebben in het voorgaande gezien dat het afgaan op hedendaagse 

toponiemen in het geval van koningswegen vaak leidt tot verkeerde conclusies. 

Bij gebrek aan historische bronnen en kaarten leidt inductief onderzoek al snel tot 

onvoldoende resultaat en is het de overweging waard te bezien of deductieve 

onderzoeksmethoden beter bruikbaar zijn. Bij deductief wegenonderzoek gaat men er van uit 

dat wegen niet zo maar in het landschap werden aangelegd.  Zij moesten altijd een logisch te 

verklaren verloop vertonen, bepaald door de geomorfologie van het landschap en de 

eigenschappen van de plaatsen die door de weg verbonden werden of waar de weg naar toe 

ging. Het wegenpatroon wordt zo dus in meer of mindere mate voorspelbaar.  

Al in 1979 brak de Göttinger historisch geograaf Denecke in een artikel over onderzoek naar 

middeleeuwse wegen een lans voor een veel bredere aanpak van regionaal wegenonderzoek, 
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in de vorm van een ‘interdisziplinären Zusammenarbeit’.72 Hij pleitte voor een geïntegreerde 

aanpak met verschillende inductieve en deductieve onderzoeksmethoden en zette zich af 

tegen traditionele wetenschapssystemen met de daarbij behorende organisaties, die weinig 

ruimte boden voor complexe vraagstellingen binnen verschillende disciplines.  

Hij gaf een overzicht van vijf methoden en zeven bronnen die gecombineerd moesten leiden 

tot een maximaal resultaat. Als bronnenmateriaal noemde hij historisch geografisch 

veldonderzoek, luchtfotografie, archeologische opgravingen, geografische en cartografische 

archieven, toponiemen, rechtsgeschiedenis en economisch-, politiek- en sociaalhistorische 

bronnen.            

Als reconstructiemethoden beschreef hij het verbinden van gedocumenteerde wegdelen, de 

theoretische deductieve methode op basis van reliëf, waterlopen en vestigingsplaatsen, de 

retrogressieve methode van 17e-19e-eeuwse historische cartografie, reconstructie op basis 

van kartering van wegrelicten en een combinatie van deze vier.  

Een geheel nieuwe manier van wegenonderzoek is binnen ons bereik gekomen door recente 

ontwikkelingen van geografische informatiesystemen (GIS) en de beschikbaarheid van 

softwaretechnieken, waarmee geavanceerde digitale hoogtemodellen vanuit de AHN-data 

(Actuele Hoogtebestand Nederland) bewerkt kunnen worden. De AHN-data worden 

verkregen met behulp van Airborne Laser Scanning  (ALS).    

Hiermee ontwikkelde Vletter, promovendus aan de Universiteit van Wenen, in samenwerking 

met de Rijksuniversiteit Groningen, een methode die de zichtbaarheid van historische wegen 

aanmerkelijk verbeterde.73 Hij gaf in zijn artikel uit 2015 een voorbeeld van deze 

visualisatietechniek (openness) van een koningsweg in nat heideland op De Hoge Veluwe 

(Deelense Veld) die op een normale luchtfoto onzichtbaar was (fig. 12). 

                                                      
72D. Denecke, “Methoden und Ergebnisse der historisch-geographischen und archäeologischen Untersuchung 
und Rekonstruktion mittelalterlicher Verkehrswege,“ in, Geschichts-wissenschaft und Archäeologie, 
Untersuchungen zur Siedlungs-, Wirtschafts- und Kirchengeschichte, eds. H.Jankuhn & R.Wenskus (Sigmaringen, 
1979), 433. 
73 F.W. Vletter, “A workflow for (semi) automatic extraction of roads and paths in forested areas from Airborne 
LaserScan date,” AARGnews, 50 (2015): 33-40. 
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Figuur 12: Koningsweg het Deelense Veld (Hoge Veluwe). Linksboven op een luchtfoto, rechtsboven 
met openness gebaseerd op ALS data. Linksonder hetzelfde beeld op TMK 1850 en rechtsonder op 
een geografische kaart. Bron: F.W. Vletter, A workflow for (semi) automatic extraction of  roads and 
paths in forested areas from ALS data (2015). 

Op de 19e-eeuwse kaart (fig. 12, linksonder) was deze weg nauwelijks ingetekend, terwijl 

volgens Vletter met de ALS-kaart in de hand deze weg wel terug te vinden was.74 Dit voorbeeld 

toonde niet alleen de kracht van deze techniek, maar gaf ook extra informatie. Zo kan je 

enerzijds het belang van wegen op historische kaarten onderzoeken en anderzijds iets te 

weten komen over het gebruik van de wegen.               

De recente masterscriptie van Van Heumen over karrensporen op de Hondsrug toonde 

opnieuw de grote waarde van deze methode.75 

Aangezien de koningswegen rechte lijnen door het landschap vormen, lijkt het erop dat reliëf 

en natheid van het landschap bij de aanleg nauwelijks een  rol hebben gespeeld. En verder is 

duidelijk dat hun functie niet het verbinden van dorpen onderling of van dorpen naar de 

omliggende velden was. Misschien was slechts beperkt gebruik van deze wegen toegestaan, 

                                                      
74 Ibid, 34. 
75 R. van Heumen, In de sporen van het verleden. Een ruimtelijke analyse van historische routenetwerken in het 
Hondsruggebied op basis van karrensporen (Masterscriptie Landschapsgeschiedenis, Rijksuniversiteit Groningen, 
2018). 
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concludeerde Vletter ten slotte.76 In latere publicaties ontwikkelde Vletter deze techniek nog 

verder om een chronologisch model voor het bestuderen van historische wegen te vinden.77 

Reconstructie van historische wegnetwerken kan, bij ontbreken van historische kaarten, ook 

modelmatig worden uitgevoerd met een methode die uitgaat van het concept netwerkfrictie, 

ontwikkeld door Van Lanen.78 Door de toegankelijkheid van bepaalde gebieden in het 

landschap vast te stellen op (bijvoorbeeld) een schaal van 1-5 (1= ontoegankelijk, 5= goed 

toegankelijk) en deze waarden in te voeren in een GIS, kan men de best begaanbare route, 

het zogenaamde least-cost path, tussen twee punten laten berekenen.79    

In onderstaande tabel zijn de verschillende interdisciplinaire onderzoeksmethoden en                     

-aanpakken gegroepeerd gericht op het onderzoek van historische wegen. 

Onderzoeksmethode Onderzoeksaanpak  

Inductieve reconstructie op basis van 
relicten (bv jachthuizen, dijkjes, bruggen) 

Archiefonderzoek, kartering relicten, lokale 
(jacht-)geschiedenis 

Inductieve reconstructie op basis van 
historische kartografie 

Kartografie vanaf 1675 (zie 1.4), 
toponymisch onderzoek 

Deductieve theoretische reconstructie op 
basis van fysische geografie 

Hoogte-, bodem- en geomorfologische 
kartografie; GIS-analyse met het concept 
van netwerkfrictie (least-cost path analyse) 

Reconstructie op basis van veldwerk Kartering van (delen van) wegtracés door 
middel van visuele inspectie in het veld 

Tabel 1: Overzicht van de onderzoeksmethoden voor historisch wegenonderzoek. 

 

Figuur 13: Resten van 
het tracé van de 
koningsweg over het 
Nationaal Park De Hoge 
Veluwe, van Doorwerth 
naar Het Loo. Bron: 
eigen foto. 

                                                      
76 F.W. Vletter (2015), 34.  
77 F.W. Vletter en S.R. Schloen, “Creating a chronological model for historical roads and paths extracted from 
airborne laser scanning data,” in Digital methods and remote sensing in archaeology , eds. M. Forte en S. 
Campana (Cham, 2016), 405-434.  
78 R.J. van Lanen et al., ” Route persistence. Modelling and quantifying historical route-network stability from the 
Roman period to early-modern times (AD 100-1600): a case study from the Netherlands,” Archaeological &  
Anthropological Science. 10 (2018): 1037-1052.  
79 F.W. Vletter en R.J. van Lanen, “ Finding vanished routes: applying a multi-modelling approach on lost route 
and path networks in the Veluwe region, The Netherlands,” Rural landscapes: Society, Environment and History 
5 (2018): 1-19. 
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1.4 Afbakening van het onderzoek in tijd en ruimte 

Omdat expliciet onderzoek wordt gedaan naar jachtwegen die zijn aangelegd in opdracht van 

(Koning-)Stadhouder Willem III, ligt het eindpunt van de onderzoeksperiode vast. In 1702 viel 

de vorst namelijk met zijn paard op het landgoed bij Hampton Court. Enkele weken later 

overleed hij op 8 maart in Kensington Palace. Dit was ook het einde van een aantal 

koningswegen zoals blijkt uit het volgende.  

Op 5 augustus 1702 kwamen de malen van het Speulderbos in de Vrouwenkerk te Harderwijk 

bij elkaar en namen hun rechten terug. Zij beslisten eensgezind: “..deselve wegen aen de 

eynden te doen opgraven en aen ieder eynde enige heisters te poten om het doorvaeren te 

beletten.”80    

Deze passage had betrekking op vroege jachtwegen (hier kruiswegen genoemd), die vanaf 

1681 op verzoek van toen nog Prins van Oranje in het Speulderbos bij Putten werden 

aangelegd. Het topologisch onderscheid tussen dit soort lokale stelsels van jachtwegen en 

regionale verbindingswegen wordt in bijlage 10 verder uitgewerkt.  

Op grond van de inhoud van dit ‘Resolutienboek van het Speulderbosch’ concludeerde Van 

Heijgen dat men met de aanleg van koningswegen begon in 1681.81    

Het beginpunt van de onderzoeksperiode stel ik echter enige jaren eerder vast op het jaar 

1675. Na het rampjaar 1672 steeg de ster van de jonge Prins als bedreven organisator van 

leger en binnenlands bestuur snel, zeker nadat hem in 1674 het erfelijk stadhouderschap van 

Holland en Zeeland werd aangeboden.82 Gelderland wilde nog een stap verder gaan en besloot 

in 1675 de prins de titels Hertog van Gelderland en Graaf van Zutphen aan te bieden.83 Deze 

soevereine titels zouden hem zeker in de buitenlandse politiek geen windeieren leggen en, 

misschien voor hem persoonlijk nog wel belangrijker, zo kon hij  alle jachtrechten op de 

Veluwe naar zich toe trekken.  

Maar onder grote druk van de gewesten Holland en Zeeland moest hij de begeerde 

hertogstitel weigeren. Gelderland kreeg nu een regeringsreglement, maar wel vergezeld van 

een apart jachtgericht, dat van kracht werd op 1 februari 1675.84 Een groot aantal plakkaten 

aangaande de jacht en de bescherming van de bossen op de Veluwe volgde, waarmee Willem 

III als opperjagermeester de facto de gehele jacht op de Veluwe aan zich trok.  

Op 26 maart 1675 werd Godard van Reede (1644-1703), heer van Ginckel, wonende op kasteel 

Amerongen en later op kasteel Middachten, benoemd tot luitenant-opperjagermeester, een 

ambt dat hij tot 1701 zou bekleden.85 Het is dus voor de hand liggend dit onderzoek te starten 

vanaf dat cruciale jaar 1675. 

                                                      
80 Maalschap van het Speulderbos, Resolutieboek van de malen 1663-1845 no.2  (Arnhem, Gelders Archief: blok 
0366 Marken en maalschappen, inv.nr. 721), eigen transcriptie. 
81 E. van Heijgen, De Veluwe als jachtlandschap: een onderzoek naar de locatiekeuze en ruimtelijke inrichting van 
jachtgebieden op de Veluwe tussen 1650 en 1930, 56. 
82 T. Claydon, William III (Londen: 2014), 22. 
83 W. Troost, Stadhouder-koning Willem III. Een politieke biografie (Hilversum: 2001), 114. 
84 J.J. Hacke-Oudemans, Bijdragen tot de geschiedenis van de Veluwe en andere onderwerpen (Nijkerk, 1969), 159. 
85 Ibid, 159. 
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Figuur 14: Portret van Godard van Reede 
baron van Ginckel, luitenant-
opperjagermeester van het Kwartier van De 
Veluwe (1699). Bron: privé collectie. 

 

De Veluwe is van oudsher een jachtgebied van de elite en de vele natuurterreinen hebben hun 

ontstaan voornamelijk hieraan te danken.86 Naast de marken en de maalschappen met hun 

eigen beheer, werden de overblijvende heidevelden en wildernissen op grond van het aloude 

middeleeuwse foreestrecht tegelijkertijd beschouwd als landsheerlijk domein. Hier werden 

door de landsheer wel gebruiksrechten aan de marke- of malegenoten erkend, maar geen 

eigendomsrechten .  

Door de relatief  lage bevolkingspopulatiedichtheid is de wildpopulatie lang op een hoog peil 

gebleven en dit gold met name voor het grofwild, dat een scala aan landschappen als heide, 

bos en akkerlanden tot haar beschikking had.  

De Veluwe is tegenwoordig het grootste bosgebied van Nederland met de meeste aaneen- 

gesloten bossen die voornamelijk in de 19e eeuw zijn aanplant. Politiek-historisch kennen we 

de Veluwe als één van de vier kwartieren van het Hertogdom Gelre met Arnhem als hoofdstad, 

naast het kwartier van Zutphen, dat van Nijmegen en het zuidelijke Overkwartier met 

hoofdstad Roermond. De regeringsmacht werd van oudsher verdeeld tussen de Ridderschap 

en de stemhebbende steden.   

Een begrenzing van de Veluwe, zoals te zien is op de historische kaart van het kwartier van De 

Veluwe (fig. 15) is voor dit onderzoek passend omdat de door Willem III geliefde parforce jacht 

over grote afstanden binnen dit blauwe gebied werd uitgevoerd. En ook de jachtkastelen en -

huizen lagen verspreid binnen dit gebied, van Putten tot Het Loo en van Doorwerth tot Dieren. 

De zoektocht naar koningswegen zal dan ook binnen dit gebied plaatsvinden.   

                                                      
86 E. van Heijgen, De Veluwe als jachtlandschap: een onderzoek naar de locatiekeuze en ruimtelijke inrichting van 
jachtgebieden op de Veluwe tussen 1650 en 1930, 25. 
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Figuur 15: Detail van 
de kaart van het 
Kwartier van De 
Veluwe door I. Tirion 
en J. Keizer 
(Amsterdam, 1741). 
Bron: Gelders 
Archief, Arnhem. 
Kaartenverzameling 
Rijksarchief in 
Gelderland (0509), 
inv. nr. 185. 

 

1.5 Probleemstelling en onderzoeksvragen 

Uit de stand van onderzoek (1.2) kunnen we concluderen dat er weinig specifieke kennis over 

de koningswegen beschikbaar is. Naast kennislacunes is er ook regelmatig sprake van 

topografische lokalisatiefouten. Dit vraagt om gedegen inductief en deductief onderzoek met 

goede interdisciplinaire methoden.   

Het probleem is dat wij (nog) niet op grond van onderzoek in historische bronnen voldoende 

nauwkeurig weten waar de koningswegen zijn aangelegd en waar ze heden ten dage nog 

zichtbaar zijn, hoe ze in het Veluwse landschap zijn geconstrueerd en waarom ze juist op de 

beschreven trajecten zijn gepositioneerd.  

Maar alvorens wij ons op de koningswegen gaan begeven, starten we met een contextueel 

onderzoeksthema. Hierbij zal aandacht worden besteed aan onze hoofdpersoon, (Koning-) 

Stadhouder Willem III, zijn liefde voor de Veluwe als jachtgebied en aan de jachtpraktijk van 

deze Oranjevorst. 

Onderzoeksthema A 

Willen we begrip krijgen voor de gepassioneerde relatie die Willem III met de jacht in het 

algemeen en die op de Veluwe in het bijzonder had, dan moeten we ons verdiepen in zijn 

leven, zijn vrienden en zijn parforce jachten op de Veluwe. De onderzoeksvragen richten zich 
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dan ook op de context waarbinnen de koningswegen door hem en zijn jachtgezelschap 

werden gebruikt. 

1. Hoe verliepen de par force jachtpartijen op de Veluwe? 

2. Met wie en in welk seizoen ging Willem III op jacht?  

3. Waar op de Veluwe speelden de parforcejachten zich af? 

4. Waar op de Veluwe verbleef Willem III destijds tijdens de jacht? 

5. En geven historische prenten van koninklijke jachtgezelschappen een juist beeld van 

de historische situatie? 

Onderzoeksthema B                 

Het probleem van de historische tracés én locatiekeuzefactoren van de vroegere 

koningswegen (het waar) kan met de volgende onderzoeksvragen beantwoord worden, 

waarbij elke vraag tegelijkertijd verwijst naar een specifiek soort bron en/of 

onderzoeksmethode.  

1. Kan met behulp van historisch-kartografisch onderzoek een overzicht worden 

verkregen van de oorspronkelijke tracés van de koningswegen op de Veluwe. 

2. Levert de inzet van Airborn Laser Scanning (ALS) met nieuwe visualisatietechnieken als 

openness aanvullende informatie op over de toenmalige en nog zichtbare 

wegtrajecten van deze koningswegen? 

3. Leidt veldonderzoek tot een bevestiging van de met historisch-kartografisch en 

visualisatietechnieken gevonden wegtrajecten? 

4. Welke begin- en eindpunten kenden deze koningswegen? Liepen ze (kaars-)recht 

tussen jachtpaleizen en andere jachtverblijven en vermeden ze inderdaad de Veluwse 

dorpen? 

5. Zijn er in persoonlijke dagboeken en briefwisselingen van en tussen leden van het hof 

aanwijzingen te vinden over de topografische locatie en de precieze tracés van 

koningswegen? 

Onderzoeksthema C                      

Omdat er nog nooit onderzoek is gedaan naar het hoe van de aanleg van koningswegen is 

archiefonderzoek en veldonderzoek de enige mogelijkheid om dit probleem aan te pakken. 

De onderzoeksvragen dienen zich dan ook te richten op landmeetkundige, technische en 

financiële aspecten van de aanleg. 

1. Wie gaf opdracht tot de aanleg van de koningswegen en wie ontwierp ze? 

2. Wie betaalde de aanleg? 

3. Door wie werd het veldwerk uitgevoerd? 

4. Hoe vond de aanleg van de wegen precies plaats en werden daarbij ook bepaalde 

standaarden gebruikt?  

5. Welk verband is er tussen de wegtracés en het relëf van de Veluwe? Voldoen ze aan 

het ‘principle of least-effort’ of juist niet? Liepen de koningswegen (ook) over hoge 

heuvels om een goed zicht op het wild te waarborgen? Volgden ze ook geleidelijk 

stijgende droogdalen, zoals ook veel andere historische wegen in stuwwal-

landschappen?              
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Onderzoeksthema D              

Met de waarom-vraag komen we op het terrein van de culturele (jacht-)geschiedenis en 

bijbehorende onderzoeksvragen. 

1. Wat was het doel van de koningswegen voor, tijdens en na de jacht? 

2. Zijn er ook koningswegen aangelegd die alleen voor transport en niet gerelateerd aan 

de jacht werden gebruikt? 

3. Is er een relatie tussen jachthuizen en -paleizen en de ligging van koningswegen? 

 
Figuur 16. Koningsweg van de Carolinaberg naar de Prins Willemberg, Dieren. Bron: eigen foto. 
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1.6 Bronnen en methoden 

Deze studie zal nadrukkelijk een multidisciplinaire karakter vertonen, zowel voor wat betreft 

het onderzoek naar het diverse bronmateriaal als in de methoden. Hieronder zullen we de 

bronnen en onderzoeksmethoden die gebruikt zijn in volgorde van de vier onderzoekthema’s 

bespreken. 

Onderzoeksthema A                

Het eerste onderzoeksthema  betreft het leven en de jacht van (Koning-)Stadhouder Willem 

III en zal aan de orde komen in hoofdstuk 2. Naast relevant onderzoek in de over Willem III 

verschenen literatuur en biografieën zal aandacht besteed worden aan diverse literatuur over 

de Veluwe, de jacht en de paleizen.                       

Als bronmateriaal is gebruik gemaakt van een aantal bijzondere primaire bronnen. Daartoe 

lenen zich vooral de dagboeken van de secretaris van Willem III, Constantijn Huygens jr. (1628-

1697), die beschreef wanneer zijn opdrachtgever op jacht ging en met hoeveel wild hij 

thuiskwam.87 Daarnaast ligt er een schat aan informatie verborgen in de briefwisseling die 

Willem III onderhield met zijn goede vriend en jachtgenoot Hans Willem Bentinck, eerste graaf 

van Portland (1649-1709).88   

Beide primaire bronnen geven een fraaie inkijk in het dagelijks leven als het hof zich had 

verplaatst naar de jachtpaleizen op de Veluwe. Dat dit een imposant evenement geweest zou 

kunnen zijn lijkt  uit bestudering van laat 17e eeuwse prenten. Maar laten deze prenten ook 

de werkelijkheid zien? 

Tot slot zal in het tweede hoofdstuk een overzicht van kastelen en jachthuizen op de Veluwe 

worden gegeven. Als we de meest vermelde conclusie aanhouden dat koningswegen bedoeld 

waren om jachtpaleizen, -huizen en rendez-vous plaatsen zo efficiënt mogelijk met elkaar te 

verbinden, dan kunnen we na vastlegging van deze plaatsen op een kaart van de Veluwe deze 

met rechte lijnen met elkaar verbinden. Dit zo ontwikkelde theoretisch model voor de 

koningswegen zal steeds de topografische referentiekaart zijn die we bij de beantwoording 

van de vragen van het tweede onderzoeksthema (hoofdstuk 3) zullen hanteren. 

Onderzoeksthema B                   

Bij de beantwoording van de onderzoeksvragen die bij het tweede onderzoeksthema (de 

waar-vraag) in hoofdstuk 3 aan de orde komen ligt de nadruk op historische kartografie en op 

moderne topografische (GIS) technieken op basis van hedendaagse topografische kaarten. 

Topografische kaarten uit de te onderzoeken periode van de Veluwe  komen spaarzaam in de 

                                                      
87 C. Huygens jr.,  Journaal van 21 october 1688 tot 2 september 1696. Eerste deel  (Utrecht, 1876). 
Ibid, Journaal van 21 october 1688 tot 2 september 1696. Tweede deel  (Utrecht, 1877).  
Ibid, Journaal  gedurende de veldtochten der jaren 1673, 1675, 1676, 1677 en 1678 (Utrecht, 1881).         
Ibid, Journalen. Derde deel  (Utrecht, 1888).       
88N. Japikse, Correspondentie van Willem III en Hans Willem Bentinck, eersten graaf van Portland. Eerste 

gedeelte: Het archief van Welbeck Abbey, deel 1 (’s Gravenhage, 1927).                                

Ibid, Idem, deel II (’s Gravenhage, 1928).                   

Ibid, Idem. Tweede gedeelte: Uit Engelsche en Nederlandsche archieven en bibliotheken, deel I (’s Gravenhage, 1932).       

Ibid, Idem, deel II (’s-Gravenhage, 1935). 

Ibid, Idem, deel III (’s-Gravenhage, 1937). 



37 
 

archieven voor. De oudste, complete serie kaarten zijn de kadasterkaarten uit de periode 

1815-1832, die recent met het programma HisGIS online voor de provincie Gelderland 

doorzoekbaar zijn.89   

Daarnaast biedt de ‘Topografische en Militaire Kaart van het Koningrijk der Nederlanden’ als 

opvolger van de onvoldoende gedetailleerde topografische kaart van Krayenhoff (1798-1822) 

een zeer gedetailleerd overzicht van het onderzoeksgebied (1:50.000). De kaart werd 

getekend in Bonneprojectie en werd lithografisch gedrukt. Terreinverkenningen vonden 

plaats op de Veluwe tussen 1836 en 1848.90 

Om minieme hoogteverschillen in het terrein te karakteriseren is  gebruik gemaakt van de 

hoogtekaarten die online beschikbaar zijn.91            

Het programma TopoTijdreis van het kadaster biedt de mogelijkheid de topografische 

verandering over een periode van 200 jaar nauwgezet te volgen.92 Maar omdat de 

dateringsbalk vaak een onjuist beeld geeft van de topografische situatie op een bepaald 

moment, gebruiken we als bron de oorspronkelijke kaartbladen. 

Om een keuze te kunnen maken tussen de verschillende software applicaties waarmee wegen 

in het veld met AHN-beelden zichtbaar gemaakt kunnen worden, is uitgegaan van figuur 12. 

Hier toonde Vletter in zijn artikel over het zichtbaar maken van wegen in beboste gebieden 

een historische koningsweg die loopt over het Deelense Veld.93 

  
Figuur 17a: Zuidwest-noordoost lopende 
koningsweg op het Deelense Veld (Hoge 
Veluwe). Zichtbaar gemaakt met openness 
gebaseerd op ALS data. Bron: Vletter, 2015. 

Figuur 17b: Zuidwest-noordoost lopende 
koningsweg op het Deelense Veld (Hoge Veluwe). 
Zichtbaar gemaakt met het Actueel 
Hoogtebestand Nederland, AHN2, maaiveld, 
shaded relief (dynamische opmaak). Bron: 
www.ahn.arcgisonline.nl. 

Omdat geconcludeerd kan worden dat de zichtbaarheid van koningswegen voor het doel dat 

wij bij dit onderzoek voor ogen hebben niet essentieel verbeterd wordt door het gebruik van 

                                                      
89 www.hisgis.fa.knaw.nl 
90 Op www.atlassen.info/kaarten/topograf/nl_tmk/tmk.html zijn alle kaarten online toegankelijk en staat een 
overzicht van 62 kaartbladen met de jaren van verkenning, van het maken van de gravure en van uitgave. 
91 www.ahn.arcgisonline.nl  
92 www.topotijdreis.nl  
93 F.W. Vletter, A workflow for (semi) automatic extraction of roads and paths in forested areas from ALS data (2015).  

 

http://www.ahn.arcgisonline.nl/
http://www.hisgis.fa.knaw.nl/
http://www.atlassen.info/kaarten/topograf/nl_tmk/tmk.html
http://www.ahn.arcgisonline.nl/
http://www.topotijdreis.nl/


38 
 

een geavanceerde techniek als openness, is besloten gebruik te maken van het online 

aanwezige product van het Actueel Hoogtebestand Nederland (fig. 17). We zullen AHN2 op 

maaiveld nivo gebruiken voor alle afbeeldingen. Hierop passen we de bewerking ‘shaded 

relief’ met een dynamische opmaak toe. Verder zal gebruik gemaakt worden van het GIS-

pakket QGis 2.18 voor het georefereren van historische kaarten.  

Daarnaast zal in archieven gezocht worden naar aanwijzingen over de oorspronkelijke 

topografische positie van koningswegen. Alle relevante (streek-)archieven, het Gelders 

Archief, het Nationaal Archief en het Koninklijk Huisarchief zullen worden onderzocht op  

gegevens die behulpzaam kunnen zijn bij het beantwoorden van de bij dit tweede 

onderzoeksthema opgeworpen vragen. Hierbij zal vooral aandacht worden besteed aan 

resolutieboeken van marken en malen, de archieven van de Gelderse Rekenkamer en de 

relevante en beschikbare huisarchieven van adellijke woonsteden op de Veluwe.  

Veldonderzoek op plaatsen waar koningswegen gelopen moeten hebben, moet inzicht geven 

over de hedendaagse resten van historische trajecten en over de gebruikte spoorbreedte. 

Onderzoeksthema C                  

De beantwoording van de vragen die binnen het derde onderzoeksthema (de hoe-vraag) in 

hoofdstuk 4 aan de orde komen zal gezocht moeten worden in de reeds hierboven vermelde 

historische archieven. En mogelijk dat we ook in andere primaire bronnen, zoals de vermelde 

dagboeken en persoonlijke brieven, hier aanwijzingen voor kunnen vinden. 

Daarnaast zal met veldonderzoek en analyses van AHN2-beelden de huidige wegbreedte 

worden onderzocht. 

Onderzoeksthema D                 

Het vierde en laatste thema behandelt de waarom-vraag in hoofdstuk 5. Naast van relevante 

achtergrondliteratuur, zal hier voor de beantwoording van de onderzoeksvragen gebruik 

worden gemaakt van de reeds genoemde primaire historische bronnen.  

 

Figuur 18: Grenspaal 
langs de Koningsweg 
van de Carolinaberg 
naar de Prins 
Willemberg, Dieren. 
Bron: eigen foto. 
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Hoofdstuk 2 | Willem III en de jacht op de Veluwe 

 

 

 

 

 

  

Portret van Willem III, Prins van Oranje door Jan de Baen (ca. 1665-1670).  

Bron: National Trust, Dyrham Park, Gloucestershire (eigen foto). 
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“This Country is called the Veluwe in the Province of Gelderland, and one of the best hunting 

Countrys in the world, but good for little else.” 

Edward Southwall, Dagboek van een reis door  

     Nederland van 1 mei tot 27 juni 1696, 17. 

        

“He generally whilst here, hunts stag twice or thrice a week. The rendevous or places of 

starting is often at 10 or 14 miles distance.” 

Edward Southwall, 20. 

 

2.1 Inleiding 

Dit contextuele hoofdstuk draait om onze hoofdpersoon: (Koning-)Stadhouder Willem III en 

zijn passie voor de jacht. Na een korte levensschets zullen we dieper ingaan op het jachtgedrag 

van deze Oranjevorst op de Veluwe. Hierbij zal specifiek aandacht zijn voor de zogenaamde 

parforce jacht. Hoe verliep zo’n jacht over de Veluwe en met wie ging Willem III op jacht? En 

in welke jaargetijden en waar verbleef hij op de Veluwe?  

Er zijn verschillende schilderijen en prenten gemaakt van Willem III en zijn jachtgezelschap. 

De vraag is of deze een adequaat beeld geven van de historische werkelijkheid. Hopelijk 

kunnen we met behulp van persoonlijke bronnen als dagboeken en brieven een goed inzicht 

krijgen hoe het er werkelijk aan toe ging tijdens de jacht en hoe en met wat voor 

gezelschappen er gebruik werd gemaakt van de koningswegen.  

Tot slot besteden we aandacht aan de kastelen en jachthuizen op de Veluwe waar Willem III 

vaak verbleef. Als ons uitgangspunt klopt dat koningswegen rechte verbindingen vormden 

tussen deze overnachtings- en pleisterplaatsen, dan kunnen we een topografisch model 

tekenen, waar we onze (historisch) kartografische bevindingen, onze veldverkenningen en de 

informatie uit primair bronnenonderzoek aan kunnen toetsen. De uitwerking hiervan zal te 

lezen zijn in hoofdstuk 3. 

2.2 Willem III, een korte levensschets 

Willem Hendrik van Oranje werd op 14 november 1650 geboren op het Binnenhof in Den 

Haag, acht dagen nadat zijn vader Stadhouder Willem II (1626-1650) was overleden aan de 

pokken.94 Zonder vader en zonder moederliefde van Mary Henrietta Stuart (1631-1660), die 

zelfs bij orangisten niet geliefd was omdat zij weigerde Nederlands te spreken en zich liet 

voorstaan op haar titel Princess Royal, kwam de jonge Willem in een politiek geladen 

voogdijschap terecht. Mary moest de voogdij namelijk delen met Willem’s grootmoeder 

Amalia van Solms (1602-1675), de weduwe van Frederik Hendrik en met Frederik Wilhelm von 

Brandenburg (1620-1688) die getrouwd was met een dochter van Frederik Hendrik.95 

                                                      
94 T. Claydon, William III (Londen: 2014), 9. 
95 W. Troost, Stadhouder-koning Willem III. Een politieke biografie (Hilversum: 2001), 37. 
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Figuur 19: Portret van de jonge 
Willem III door Jan David de Heem. 
Bron: Musée des Beaux-arts, Lyon. 

 

De spanningen rond de jonge Willem werden nog verergerd doordat zijn moeder vanaf 1654 

het grootste deel van haar tijd in het buitenland zou doorbrengen. Na de restauratie van Karel 

II van Engeland bedacht Johan de Wit (1625-1672) het plan om Willem een opvoeding te laten 

geven onder leiding van de Staten van Holland, waarmee het ‘Kind van Staat’ was geboren.96 

Vanaf 1653 kreeg hij een eigen hofhouding en een opvoedkundig programma, dat vanaf 1666 

persoonlijk door Johan de Witt werd uitgevoerd. Willem III zou later over zijn jeugd opmerken: 

“Ik ben in tegenspoed geboren en opgevoed.”97     

Door de invasie van Frankrijk en Münster in het rampjaar 1672 kon Willem, na zijn benoeming 

tot kapitein-generaal van de Unie en Stadhouder van Holland en Zeeland, een 

doorslaggevende rol vervullen, zowel op militair als ook op politiek vlak.98 In de komende jaren 

zou hij zijn streven naar volledige soevereiniteit voorzichtig, maar met groot 

doorzettingsvermogen, tot stand brengen.   

Na zijn huwelijk met Princess Mary (1662-1694), de oudste nicht van koning Karel II en tweede 

in lijn van de Engelse troonopvolging, zag Willem zijn kansen op de Engelse troon stijgen na 

de benoeming van haar vader James II tot Koning van Engeland. Zijn massale invasie in 

Engeland in 1688 leidde tot de Glorious Revolution, waarna hem in 1689 samen met Mary de 

Engelse en Ierse kroon werd aangeboden.99 

                                                      
96 W. Troost, Stadhouder-koning Willem III. Een politieke biografie (Hilversum: 2001), 51. 
97 L. Panhuysen,  Oranje tegen de zonnekoning (Amsterdam, 2016), 50. 
98 W. Troost (2001), 85. 
99 T. Claydon (2014), 28. 
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Figuur 20: Huwelijk van Prins Willem III 
met Mary Stuart (1677). Bron: 
Rijksmuseum, Amsterdam. 

Na deze kroning voelde Willem III zich zo sterk dat hij in datzelfde jaar Frankrijk de oorlog 

verklaarde, nadat Lodewijk XIV  het Rijnland was binnengevallen.    

Vanaf dat moment zag ieder jaar (tussen 1691 en 1696) er bijna identiek uit, hetgeen goed te 

volgen is in de dagboeken van Constantijn Huygens jr. (1628-1697), zijn secretaris en in de 

briefwisseling met zijn goede vriend Hans Willem Bentinck (1649-1709). In grote lijnen reisde 

hij ieder najaar naar Londen, kwam in het voorjaar meestal in mei of zelfs al in maart weer 

naar Nederland om daarna in de zomer in de Zuidelijke Nederlanden oorlog te voeren tegen 

Lodewijk XIV. Ook daar verruilde hij waar mogelijk het krijgsgewoel om af en toe een dag te 

gaan jagen. Na wederom een tussenstop in Nederland reisde hij in oktober weer door naar 

Londen.    

Leyden heeft getracht op grond van primaire bronnen het verblijf van Willem III op de Veluwe 

gedurende deze zes jaren in een calendarium vast te leggen.100 De tijdvakken worden in 

onderstaande tabel gepresenteerd. Willem III verbleef in deze perioden afwisselend op Het 

Loo en op Het Hof te Dieren. 

jaar 1e jachtperiode (voorjaar) 2e jachtperiode (najaar) 

1691 17 – 21 maart en 18 – 1 juni 23 september – 9 oktober 

1692 31 maart – 5 mei 28 september – 9 oktober 

1693 18 april – 11 mei 1 – 10 oktober 

1694 21 – 31 mei 10 – 22 oktober 

1695 31 mei – 7 juni (?) 17 september – 7 oktober 

1696 23 mei – 2 juni 26 augustus – 5 oktober (?) 

Tabel 2: Overzicht van de tijdvakken dat Willem III op de Veluwe verbleef om daar te jagen. Bron: F. 

Leyden (1940) aangevuld met eigen onderzoek in het Koninklijk Huisarchief, Den Haag. 

 

                                                      
100 F. Leyden, “De jachttochten van den stadhouder-koning Willem III op de Veluwe,” (1940): 254-255. 
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Figuur 21: De val van Willem III van zijn 
paard, Jacobus Buys (1793). Bron: 
Rijksmuseum, Amsterdam. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Ik reed van den middagh in het perk 
en willende het paard van den stap in 
den gallop brengen, viel het op zijn 
kniën; ik meende het met den toom te 
lichten, maar het storte vor over en 
toen ter zijen en zoo viel ik op mijn 
rechter schouwer tegen de grond: ’t is 
wonderlijck, want het was gelijke 
grond”101 
 

In 1702 stierf Willem III op 8 maart, enkele dagen nadat zijn paard was gestruikeld en hij zijn 

sleutelbeen had gebroken, aan een longontsteking. Panhuysen schrijft hierover dat hij stierf 

zoals hij zijn veldslagen had geleverd: zwijgzaam en ongeduldig.102 

Bij de obductie reageerden de acht geneesheren verbaasd dat de koning met zo’n  

zwartgeblakerde inboedel nog zo lang had kunnen functioneren. Met gevoel voor drama 

schrijft Panhuysen dat diegenen die hem beter kenden minder verbaasd waren. In dit innerlijk 

had Willems vuur huisgehouden met de energie van een verterende wilskracht. Maar zijn 

geest was de baas, zijn breekbare lichaam slechts een van de vele soldaten die onder zijn bevel 

stonden.103  

  

 

 

                                                      
101 G. Bidloo, Verhaal der laatste ziekte en het overlijden van Willem de IIIde, Hoogloff: Gedachtenisze Koning van 
Groot Britanje, Vrankrijk en Ierland (Leiden: 1702), 85. 
102 L. Panhuysen,  Oranje tegen de zonnekoning, 13. 
103 Ibid, 14 
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 “The chase was his favourite recreation; and he loved it most when it was most hazardous. 

His leaps were sometimes such that his boldest companions did not like to follow him.” 

Th.B. Macaulay, The History of England from the accession of James the second, volume II 

(Philadelphia, 1849), 209. 

 

“Au nom de Dieu, Monsieur, ne me parlez plus des chasses de Lo; il faut éviter d’entendre 

parler des choses dont on seroit aussy touchéz, quants elles sont si difficiles à exécuter, 

surtout à un homme mon age.”         

Philippe, Chevalier de Lorraine, 27 december 1698 in F. Leyden, “De jachttochten van den   

stadhouder-koning Willem III op de Veluwe,” Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en 

Oudheidkunde 1-8 (1940): 244.                                            

 

“De Coningh was op de jacht en vongh een hart. De Cheurvorst was met hem en volgde 

sachtjes. “       

            Constantijn Huygens jr., Journaal van 21 october 1688 tot 2 september 1696. Tweede deel, 50. 

 

2.3 Willem III, een onvervaard jager en ruiter 

Alle biografen zijn het over één onderwerp met elkaar eens: Willem III was een meer dan 

enthousiast jager en ruiter. Zowel de frequentie van zijn jachtpartijen als de intensiviteit en 

duur ervan waren ongekend en dreven zijn omgeving tot wanhoop (zie bovenstaande citaten). 

Hij vertoonde vaak bijna onverantwoord gedrag en de overeenkomst met zijn activiteiten aan 

het front waren voor tijdgenoten opvallend.   

Daarnaast worden eigenschappen als een brandende wilskracht, grote moed, trots en 

eerzucht, een scherp verstand en een goed politiek inzicht regelmatig genoemd.104 Maar 

opmerkelijk vaak komen ook minder prettige trekjes in de biografieën voor. Willem III was 

extreem gesloten, vaak kortaf en sarcastisch (vooral onder het eten volgens Huygens jr.) en 

kon zijn boosheid en ongeduld soms niet bedwingen. Slechts een kleine groep van vrienden 

en familie kon rekenen op zijn toewijding en leden van deze groep vormden dan ook het vaste 

jachtgezelschap van Willem III.     

Al op jonge leeftijd werd hij meegenomen door zijn jagende familie, waarbij vooral de 

onwettige zoon van Prins Frederik Hendrik van Oranje,  Frederik van Nassau-Zuylestein (1624-

1672), die tot 1666 gouverneur was van de jonge Willem, een grote rol heeft gespeeld.105 Hij 

zou uitgroeien tot Willems favoriete oom. De benoeming van Nassau-Zuylestein door zijn 

moeder was eigenlijk een vreemde keuze, omdat deze oom berucht was vanwege zijn 

ruwheid.106   

                                                      
104 J.J. Hacke-Oudemans, Bijdragen tot de geschiedenis van de Veluwe en ander onderwerpen  (1969), 89; W. 
Troost, Stadhouder-koning Willem III  (2001), 35; T. Claydon, William III  (2014), 38; L. Panhuysen, Oranje tegen 
de zonnekoning  (2016), 50, 52, 95, 102, 189. 
105 T. Claydon, (2014), 15. 
106 J.A. Worp, De briefwisseling van Constantijn Huygens (1916), XXIV. 
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Op achtjarige leeftijd kreeg hij het boek La Méthode Nouvelle et Invention Extraordinaire de 

Dresser les Chevaux van William Cavendish (1592-1676).107 Dat er ook ernst met zijn 

jachtopvoeding werd gemaakt lezen we bij Japikse, die een contract uit 1663 aanhaalde met 

de valkenier van de prins en uit een contract getekend in 1666 met ‘Mons. d’Orival’ voor het 

leren van paardrijden.108 En in 1663 maakte Constantijn Huygens jr. zich grote zorgen over de 

slechte gewoonten die de dertienjarige werden aangeleerd aan het hof te Breda ‘en courant 

à la chasse qu’il aime éperdument‘ zonder dat hij voldoende geoefend was in het 

paardrijden.109  

Tegenover dit beeld van de onverschrokken jager, noemen alle biografen ook zijn weinig 

indrukwekkende postuur, zijn geprononceerde neus en met name zijn zwakke gezondheid. 

Zijn moeder noemde hem Piccinino: kleintje.110 Na zijn pubertijd kwamen een aantal gebreken 

aan het licht. Hij ontwikkelde een vergroeiing aan de wervelkolom waardoor een lichte bochel 

tussen zijn schouderbladen uitpuilde en hij scheef begon te lopen. Een metalen korset werd 

regelmatig aangebracht om dit zoveel mogelijk tegen te gaan. Zijn astma ontwikkelde zich tot 

een chronische aandoening waar veel biografen de reden in zoeken van de voorliefde voor 

het buitenleven en de jacht. En verder schreef Constantijn Huygens jr. regelmatig over 

aanvallen van hevige hoofdpijn die Willem III teisterden. 

 
Figuur 22: Jachtstoet op Het Loo, Romeyn de Hooghe (1694). Bron: CODA, Apeldoorn. 

Dit paradoxale beeld van een onverschrokken ruiter en jager met een zwakke gezondheid 

geplaagd door allerlei kwalen heeft geleid tot eigenaardige conclusies. Zo schreef Hacke-

Oudemans dat de slechte gezondheid van de prins veroorzaakt werd door de verwarring aan 

het hof na het overlijden van Willem II, waardoor de talrijke ceremoniën meer aandacht 

vroegen dan het voeden van het kind.111   

En Leyden meende de oplossing voor het vervoer van de zwakke jager te vinden op de fraaie, 

driedelige ets van Romeyn de Hooghe (fig. 22). Hieruit leidde hij af dat de jachttochten plaats 

vonden ‘en dilligence’ en niet te paard.112 En hiermee verklaarde hij ook het ontstaan van de 

koningswegen ten dienste van dit soort grootschalige jachtondernemingen met allerlei 

koetsen en karren. Ook recent verklaarde Van der Zon nog de aanleg van koningswegen met 

                                                      
107 L. van Everdingen, Het Loo, de Oranjes en de jacht, 79. 
108 N. Japikse, Prins Willem III. De stadhouder-koning. Deel I (Amsterdam, 1930), 115. 
109 J.A. Worp, De briefwisseling van Constantijn Huygens. Deel 6, p. 170 (1916). De volledige tekst van deze brief 
aan Henry de Beringhen luidt: “A mon retour en cette ville d’un pelerinage de quatre ans, moins deux jours, j’ay 
trouvé mon jadis (vroegere) petit Maistre devenu si fort et si grand, que je n’ay pu m’empescher (verhinderen) 
de gronder de ce qu’on luy laisse prendre de mauvaises habitudes en courant a la chasse, qu’il ayme éperdument 
(ontzettend veel), sans avoir commencé  de lui donner aucune instruction de manege.” 
110 L. Panhuysen,  Oranje tegen de zonnekoning , 49. 
111 J.J. Hacke-Oudemans,  Bijdragen tot de geschiedenis van de Veluwe en andere onderwerpen, 89. 
112 F. Leyden, “ De jachttochten van den stadhouder-koning Willem III op de Veluwe,” 245. 
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dezelfde argumentatie: ”De koningswegen stelden hem in staat om, ondanks zijn zwakke 

lichaam, op jacht te gaan”.113      

Laten we eens in detail naar deze etsen van Romeyn de Hooghe kijken. Zij geven een beeld 

van de aankomst van een indrukwekkende jachtstoet bij Paleis Het Loo (fig. 22). Op de linker 

ets zien we een mengeling van jagersknechten, honden en enkele nieuwsgierige vrouwen en 

kinderen (fig. 23). Rechts van het midden bevinden zich een lichte open reiskoets getrokken 

door vier paarden met daarin twee hoge, bepruikte gasten en een één-assige kar getrokken 

 
Figuur 23: Linker ets van Jachtstoet op Het Loo, Romeyn de Hooghe (1694). Bron: CODA, Apeldoorn. 

door twee paarden met daarin een groot hert met zijn kop buiten de kar hangend. Op beide 

zijschotten zijn, volgens Van Everdingen, eikentakken gestoken, omdat na het doden van het 

grootste hert het kadaver werd bedekt met eikentakken als laatste eer.114  

Achter deze stoet rijden nog twee open karren met daarin de rest van de jachtbuit: de 

kadavers van een hert en een wild zwijn. Helemaal links komt nog een open koets met twee 

paarden en met twee palfreniers aan. 

De middelste ets verbeeldt een grootse aankomst voor de poort van Paleis Het Loo (fig. 24).  

Twee hoge officieren hebben zich voor de Corps du Garde opgesteld en de manschappen 

presenteren hun wapens ter verwelkoming van de koning. Van Everdingen weet te melden 

dat een vaandrig het vaandel draagt dat Willem III heeft uitgereikt aan het garderegiment na 

de slag bij de Boyne.115 

                                                      
113 L. van der Zon, “De weg van de koning. Koningswegen op de Veluwe.” www.mijngelderland.nl  
114 L. van Everdingen,  Het Loo, de Oranjes en de jacht, 81. 
115 Ibid., 82. 

http://www.mijngelderland.nl/
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Figuur 24: Middelste ets van Jachtstoet op Het Loo, Romeyn de Hooghe (1694). Bron: CODA, 
Apeldoorn. 

Achter de koning-stadhouder op zijn fraaie jachtpaard met gecoupeerde staart, komen een 

aantal jagers te paard, waarvan enkelen op de jachthoorn blazen. Voor de stoet uit loopt de 

jagermeester met getrokken zwaard met twee aangelijnde jachthonden.   

Op de rechter ets wordt vooral een ander type jacht verbeeldt, namelijk die met valkeniers op 

reigers (fig. 25). Het ‘slaan’ van een reiger door een valk heeft De Hooghe ook nog op deze ets 

afgebeeld, rechts in de lucht. Verder zien we een aantal bepruikte dames, waarvan er twee in 

een open tentwagen met opgerolde zeilen zitten. 

 
Figuur 25: Rechter ets van Jachtstoet op Het Loo, Romeyn de Hooghe (1694). Bron: CODA, Apeldoorn. 

Naast deze fraaie serie etsen heeft De Hooghe nog een aankomst van een koninklijk 

gezelschap vereeuwigt, namelijk die op het Hof te Dieren op 18 maart 1691 (fig. 26). 
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Figuur 26: Aankomst van de koninklijke stoet van Willem III bij Hof te Dieren (detail), Romeyn de 
Hooghe (1691). Bron: Rijksmuseum, Amsterdam. 

Op deze minder bekende ets kijken we achter op een aankomend gezelschap. Voorafgegaan 

door twee ruiters zien we een koets met goed in beeld het wapen van koning Willem III. 

 

 

Figuur 27: Het wapen van koning-stadhouder 
Willem III. 

Links van de koets ontwaren we een open wagen met flessen en proviand (?) en rechts achter 

de koets zit een dame in amazonezit met een parasol te paard. Omdat hier geen jachtbuit en 

geen jachthonden zichtbaar zijn, zou hier de aankomst van een regulier transport van 

bijvoorbeeld Paleis Het Loo naar het Hof te Dieren kunnen zijn afgebeeld. 
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Op grond van bovenstaande afbeeldingen hebben Leyden en Van der Zon geconcludeerd dat 

de jacht van Willem III en zijn gezelschap ‘en diligence’ plaatsvond. Maar klopt deze conclusie? 

Mijns inziens niet. Om deze conclusie te onderbouwen hebben we de beschikking over een 

tweetal unieke bronnen, namelijk de dagboeken van Constantijn Huygens jr. en de brieven die 

Willem III schreef aan zijn boezemvriend Hans Willem Bentinck.             

Uit dit unieke bronnenmateriaal rijst een ander beeld op van de jachtroutine van de koning-

stadhouder dan uit de fraaie prenten van De Hoogh. 

  
Figuur 28: Zelfportret van Constantijn Huygens 
jr. Bron: Rijksprentenkabinet, Amsterdam. 

Figuur 29: Portret van Hans Willem Bentinck 
Simon Dubois. Bron: privé collectie. 

De vier in respectievelijk 1876 (deel I, 1688-1696), 1877 (deel 2, 1688-1696), 1888 (deel 3, 

1649-1650; 1680 & 1682-1683) en 1888 (veldtochten 1673-1678) uitgegeven dagboeken van 

Constantijn Huygens jr., de persoonlijk secretaris van Willem III, geven door zijn specifieke 

thematiek én de droge en soms laconieke stijl van de schrijver een uniek inzicht in het 

hofleven. Volgens Boersma zijn de notities van de dagboekschrijver historisch van 

buitengewoon groot belang en komt hieruit het gecompliceerde karakter van Willem III en zijn 

dagbesteding juist door de simpele directheid prachtig tot zijn recht.116 Bijzonder is dat deze 

omvangrijke teksten van in totaal 1595 pagina’s, die volgens Dekker een unieke inkijk geven 

in de microkosmos van Willem III,  nog niet systematisch geanalyseerd zijn.117   

Om inzicht te krijgen in de jachtactiviteiten van onze hoofdpersoon en in de hoop meer te 

weten te komen over de aanleg en het gebruik van koningswegen hebben we alle dagboeken 

gelezen en die passages die expliciet over de jacht gaan in de bijlagen samengebracht. 

                                                      
116 F. Boersma,”Het ongelukkige lot van een dagboekschrijver. Herwaardering voor Constantijn Huygens Jr., 
secretaris van Willem III.” Groniek 101 (1988): 46.  
117 R. Dekker, Observaties van een 17e eeuwse wereldbeschouwer. Constantijn Huygens jr. en de uitvinding van 
het moderne dagboek, 163.  
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Bijlage 2 bevat een tabel over de jaren 1673-1678, die de ‘Journalen van de veldtochten’ 

worden genoemd. Huygens jr. tekende in deze dagboeken, die 274 pagina’s bevatten, 25 keer 

aan dat Son Altesse (S.A.) op jacht ging.118 Het betrof gedurende deze periode jachtpartijen 

rond Breda en in de buurt van Soestdijk.119 Ook tijdens de veldtochten jaagde Willem III in de 

buurt van Bonn, Leuven en Bergen. Opvallend is dat deze jacht op kleiner wild plaatsvond, 

zoals op vossen, hazen, reigers en kwartels. Slechts éénmaal wordt een everzwijn in het 

Liesbos bij Breda door Huygens jr. genoemd. 

Bijlage 3 laat een vergelijkbare tabel zien die vooral betrekking heeft op het verblijf van Willem 

III in het Noord-Duitse Celle in het najaar van 1680. Hij was daar met zijn entourage op een 

diplomatieke reis om een bondgenootschap met een aantal Duitse staten te organiseren 

tegen Frankrijk. Celle ligt in de nabijheid van de Lüneburger Heide en dit gebied vertoonde 

qua geologie, begroeiing en fauna opvallende overeenkomsten met de Veluwe.                        

Direkt na aankomst wijdde hij zich al aan de jacht op allerhande wild. Van de dag na aankomst 

(23 september) tot de dag voor vertrek (14 oktober) is hij op zeventien van de twee-en-twintig 

dagen op jacht geweest. Het ging er zo wild aan toe dat Huygens over een jacht met de Hertog 

van Celle schreef dat enkele jagers over de kop waren geslagen en terug kwamen met 

bloedende schrammen in het gezicht. Het mag duidelijk zijn dat dit soort jacht te paard in 

galop dwars door bossen en struiken ging. 

 

Figuur 30: 
Jachttafereel 
met Koning 
Willem III, Dirk 
Maes (eind 17e 
eeuw). Bron: 
Paleis Het Loo. 

 

 

                                                      
118 Zo werd er in 1675 in juli bij Bergen en begin oktober bij Leuven gejaagd. Daarna vertrok Willem III naar 
Soestdijk, waar hij in een periode van 18-24 oktober vijf dagen op jacht ging. De jacht rond Breda in de jaren 
1677-1678 vond plaats eind maart en in april. 
119 J.H. Hora Siccama, Aantekeningen en verbeteringen op het register op de journalen van Constantijn Huygens 
den zoon (Amsterdam, 1915), 651. Nadat Willem III de hofstede Soestdijk had gekocht, werd hem op 13 
september 1674 door de Staten van Utrecht ‘jurisdictie der heerlyckheden’ van Soest, Baarn, Ter Eem en Eemnes 
verleend en men had ‘met een besonder contentement ende blijdtschap’ vernomen dat Sijne Hoogheidt 
‘omtrent Soest eene wiltbaen’ wilde oprichten ‘omme naer het afleggen van haeren excessiven arbeyt ende 
extreme fatigues aldaer haere ruste ende jachtvermaeck te scheppen’.   
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De bijna continue afwezigheid van Willem III aan de onderhandelingstafel bracht de Hertog 

van Waldeck er toe om Huygens jr. op 31 oktober voor de deur van de slaapkamer van Willem 

III aan te spreken. Zichtbaar boos (‘temoignant quelque chagrin’) zei hij dat de prins zich wat 

meer aan zaken in plaats van aan de jacht diende te wijden, omdat anders deze reis geen enkel 

effect zou hebben. Fijntjes sloot Huygens dit exposé af met de mededeling dat Zijne Hoogheid 

de volgende dag op een grote jacht op wilde zwijnen zou gaan.120 

In bijlage 4 lezen we dat Willem III met zijn gevolg na de invasie in Engeland en de daarop 

volgende Glorious Revolution in 1688 pas op 31 januari 1691 en nu ook als koning weer in 

Holland terugkwam. Via Den Haag vertrok hij direct naar Het Loo en vanaf dat moment kunnen 

we zijn bezigheden, reizen en jachtpartijen bijna van dag tot dag volgen totdat Huygens op 2 

september 1696 zijn dagboek stopte.  

Naarmate de tijd verstreek  lijkt Huygens wat vaker dan voorheen te verzuimen in zijn dagboek 

te schrijven en lezen we af en toe: “Vergeten aen te teeckenen”. Maar over deze gehele 

periode kwam dat slechts 25 keer voor. 

Als we ons beperken tot de jacht zijn uit de dagboeken van Huygens jr. een aantal conclusies 

te trekken. Allereerst maakte Huygens bijna nooit een aantekening over de manier waarop de 

koning zich verplaatste tijdens de jacht. De enige aantekeningen waaruit dit wel is af te leiden 

betroffen allen een verplaatsing te paard en nooit ‘en diligence’. Ook zijn lijfarts Bidloo maakte 

hier enkele maanden voor zijn overlijden melding van (bijlage 5). 

Het mag duidelijk zijn dat een koning met bloedende aambeien te paard een heel ander beeld 

geeft dan dat van het tableau dat De Hooghe in zijn etsen  laat zien. Mijn conclusie is dan ook 

dat de kunstenaar een geïdealiseerd  en propagandistisch beeld van deze koning heeft willen 

maken dat weinig met de werkelijke jachtpraktijk overeen kwam. 

 

Figuur 31: 
Jachttafereel 
met Koning 
Willem III, 
Dirk Maes 
(eind 17e 
eeuw). Bron: 
Paleis Het 
Loo. 

                                                      
120 C. Huygens jr., Journalen. Derde deel, 53.  
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2.4 De par force jacht 

Opvallend in de beschrijvingen van Huygens jr. is, dat de jacht op de Veluwe vaak een par force 

jacht was op slechts één hert. De ‘klassieke’ par force jacht verliep als volgt.121 

Enkele dagen voor aanvang van de jacht werd de verblijfplaats van het jaagbare wild bepaald 

door de ‘valets de limier’ met ervaren speurhonden (limiers)  aan lange lijnen. Vanaf de plaats 

van samenkomst van de jachtstoet (rendez-vous) werden enkele ontkoppelde honden 

gelanceerd, gevolgd door een groot deel van de meute. Tijdens de jacht hielden de jagers 

contact door het geven van hoornsignalen (trompe de chaisse). Na een meestal lange 

achtervolging werd het hert ingehaald en omringd door de honden (‘gesteld’). Na het blazen 

van de ‘Hallali’ doodde men het hert met een steek van de zogenaamde hartsvanger. Het  

kadaver werd opengesneden en de ingewanden werden als beloning onder de honden 

verdeeld. Ten slotte bood men de rechter voorpoot met op speciale wijze gevlochten huid aan 

aan de eregast (l’honneur du pied).  

Ondanks dat het dagboek van Huygens  tussen 1691 en 1696 geen compleet beeld geeft, 

omdat er ook korte perioden waren dat hij bij zijn vrouw en familie in Den Haag verbleef, komt 

het volgende beeld over de jacht van Willem III naar voren.  

Hij verplaatste zich van Den Haag naar Het Loo vaak via Soestdijk. De meeste jachtpartijen 

vonden plaats vanaf Het Loo. Af en toe reisde hij van Het Loo naar het Hof te Dieren om daar 

te gaan jagen en kwam na een paar dagen weer terug op Het Loo.   

Huygens maakte slechts één notitie dat hij zelf met een dame de jacht per koets op afstand 

bijwoonde. De meeste jachtpartijen leken zich af te spelen in klein gezelschap met vrienden 

te paard. Zoals we eerder hebben gezien ging hij zelfs met een hoge gast als de Keurvorst van 

Brandenburg in april 1692 vanaf Het Loo te paard, waarbij Huygens met gevoel voor under-

statement opmerkte  ‘De Cheurvorst was met hem en volgde sachtjes’.122 

Toch blijft het idee van grote jachtgezelschappen die in koetsen over koningswegen achter 

een hert aan snellen niet alleen in oudere, maar ook in recente literatuur, mijns inziens ten 

onrechte bestaan. Een mooi voorbeeld van deze misvatting is de beschrijving van de jacht op 

23 juli 1683 vanaf het Hof te Dieren (dus voor de bouw van het nieuwe Loo), in een brief van 

Willem III aan zijn jachtvriend Hans Willem Bentinck.123  

Leyden analyseerde deze tocht en stelde zonder onderbouwing vast dat ‘Langerhout’ slechts 

het Engelanderholt bij Beekbergen kan betekenen.124 Deze onwaarschijnlijke omweg maakte 

Leyden aannemelijk door het te verbinden met de koningsweg van Het Loo naar Doorwerth 

(fig. 32). 

                                                      
121 L. van Everdingen, Het Loo, de Oranjes en de jacht, 193. 
122 C. Huygens  jr., Journaal van 21 october 1688 tot 2 september 1696. Tweede deel, 50. Huygens schrijft dit in 
zijn dagboek op 30 april 1692 op Het Loo. 
123 Willem III schreef:  ‘Après avoir longtemps quetté, nous laissame coure un cerf  (een manlijk hert) de l’Essep 
(De Essop ten noorden van de Onzalige bossen), qui s’en alla au Berenberg (ten zuidoosten van Terlet), de là  
retourna au Bruyl (malebos Breul bij Beekhuizen), de là tout contre Doreweert, et puis au Langerhout et à Asselt 
ou nous le tuame, et revienne à Dieren à dix eures du soir’ in N. Japikse, Correspondentie van Willem III en Hans 
Willem Bentinck, eersten graaf van Portland. Eerste gedeelte, deel 1, KS 23, 13. 
124 F. Leyden,  De jachttochten van den stadhouder-koning Willem III op de Veluwe, 250. 
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Hij schreef namelijk: ‘Van de Doorweert volgt een aanzienlijke escapade naar het N., die echter 

weer in nauw verband staat met dien andere Koningsweg van Doorweert naar het Loo.125 

 

Figuur 32: De 
jachttocht op 
23 juli 1683 van 
Willem III vanaf 
het Hof te 
Dieren 
ingetekend op 
een kaart van 
Gelderland, Van 
Dam en Van 
Hekendorp 
(1741). De gele 
omweg werd 
door Leyden 
voorgesteld. 

 

  

 

Figuur 33: Idem 
op een 
afbeelding uit 
de 
masterscriptie 
van Van Heijgen 
(2015, 33).        
De gele omweg 
(fig. 32) werd 
door Van 
Heijgen 
bevestigd met 
punt 6. 

En dan te bedenken dat dit zich afspeelde in 1683, toen het Loo als jachtpaleis nog gebouwd 

moest worden en er dus nog helemaal geen koningsweg kan hebben gelopen naar Het Loo! 

Van Heijgen nam deze route van Leyden integraal over en voegde voor ‘Langerhout’ punt 6 in 

bij het Engelanderveld (fig. 33). Ook schreef zij met betrekking tot de koningswegen: 

                                                      
125 Ibid, 250. 
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‘Daarnaast valt het op dat de jachtstoet zich verplaatst tussen bos en heide, waar het duidelijk 

de koningswegen volgt.’126 

De enige historisch kartografische aanwijzing voor een perceel met een toponiem dat dichter 

bij Langerhout ligt en zich in de buurt van Doorwerth bevond, zien we op de kaart van de 

heerlijkheid Doorwerth. Op deze kaart uit 1702  werd een perceel hakhout aangeduid met de 

naam Lange Hegh (fig. 34). Maar we kunnen niet uitsluiten dat met Langerhout een langwerpig 

stuk bos elders werd aangeduid. 

 
Figuur 34: Detail van de ‘Caarte van des lantschaps heggen, gelegen onder Oosterbeeck ende 
heerlijckheyt Dorrewaart, van outs genaamt de Coenenbossen’, G. Passavant (1702). De pijlen geven 
het perceel Lange Hegh ten westen van Oosterbeek aan. Bron: Gelderse Rekenkamer, 0012, inv. nr. 
1404-0001. Gelders Archief, Arnhem. 

Volgens ons werd de par force jacht van Willem III niet gekenmerkt door grote jachtstoeten 

die zich verplaatsten langs koningswegen. Het waren relatief eenvoudige en kleinschalige 

activiteiten, waardoor hij met wat goede vrienden in staat was het hofleven met zijn sociale 

verplichtingen te ontvluchten, zoals bisschop Gilbert Burnet, zijn geestelijk raadsman, in 1724 

concludeerde127. 

Bij de par force jacht kon Willem III maximaal ondersteund worden door een groep van zestien 

mannen die rond 1700 bij hem op Het Loo in vaste dienst waren.128 Hoewel hij zijn jachtslot 

                                                      
126 E. van Heijgen, De Veluwe als jachtlandschap: een onderzoek naar de locatiekeuze en ruimtelijke inrichting 
van jachtgebieden op de Veluwe tussen 1650 en 1930, 34. 
127  G. Burnet, Bishop Burnet’s History of his own time, vol.1 (Dublin, 1724),. 379. Hij schreef in zijn boek: ‘This put 
him on a perpetual course of hunting, to which he seemed to give himself up, beyond any man I ever knew: But I 
looked on that always, as a fleeing from company and business.’ 
128 In het huisarchief van kasteel Rechteren bevindt zich een notitieboek van baron de Hompesch, jagermeester op 
Het Loo ‘aengaende de perforce jacht van Sijn Majesteijdt, waerin geschreeven de quittantien van den Serjeant, de 
Piqueurs, Valets Limies, ende Voetjaegers, begonnen op ’t Loo, 1700’. (0224.1, nr. n1729, Historisch Centrum 
Overijssel). Van Everdingen (1984) telt op pagina 89: 5 pikeurs, 6 voetjagers, 2 valets de limier en 3 noodhulpen. 
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Het Loo een paleisachtige allure gaf, werd een langdurig verblijf van gasten bepaald niet 

aangemoedigd.129 Dit was volgens Edward Southwell dan ook de reden dat Willem III de 

verdere uitbreiding van Het Loo tegenhield.130  

Bij de par force jachten stond het sportieve element voorop en zoals we bij Huygens jr. kunnen 

lezen waren deze tochten vaak ruig en langdurig en liepen ze dwars door heide en bos. Het 

jachtgezelschap bestond uit een kleine groep vertrouwelingen, zoals Hans Willem Bentinck en 

de familieleden Nassau-Zuylestein, -Ouwerkerk en -Odijk. Vrouwen gingen waarschijnlijk nooit 

mee, niet alleen vanwege de fysieke uitputting, maar ook vanwege de sfeer van  

ongecompliceerde vrolijkheid en, onder invloed van drank, ruwheid en lawaaierigheid.131 Een 

fraai voorbeeld beschreef Huygens op 3 november 1682 over zijn bezoek aan de 

Hubertusjacht in het Hoogsoerense jachthuis132. 

Het was dus een dolle boel  in dat kleine, eenvoudige jachtverblijf in Hoog Soeren waar Willem 

III vaak verbleef en qua entourage ver verwijderd van de pracht en praal getoond op de etsen 

van Romeyn de Hooghe. 

 
Figuur 35:  Hooghsoeren, Constantijn Huygens jr. (25-08-1679).  Het besproken jachtverblijf is het 
huis met de windvaan rechts van het midden. Bron: Rijksmuseum, Amsterdam. 

 

                                                      
129 H. Wassenaar, “Stadhouder Willem III als opperjachtmeester van de Veluwe: een vriend van de adel?” Virtus. 
Journal of Nobility Studies 3-1 (1995): 11.  
130 Ibid, 11. 
131 Ibid, 12. 
132 ‘Reeds ten 10 uuren naer Hooghsoeren daer met den doncker aenkwam. Hoorde het geraes van St Huybert, 
S.H. al aen tafel wesende en ging niet binnen. Lannoy (rentmeester Domeinen) wierdt van 3 knechts uyt de camer 
gedraghen. De Secretaris Beaumont (secretaris van Staat) was oock heel droncken. Syn H. willende een glas doen 
drincken aen Stirumb (graaf van Stirum) en hij niet wetende of difficulteerende stiet S.H. het hem tegen ’t aensicht 
of over de kleeren, daer hij uyt de weegh liep en kreet van spijt.’ In : C. Huygens jr., Journalen. Derde deel, 79-80. 



57 
 

2.5 Kastelen en jachthuizen 

Eeuwenlang viel het jachtrecht ten deel aan de adel en de landsheer. Het maakte namelijk 

deel uit van het aloude foreestrecht zoals dat reeds sinds de  Karolingische tijd van kracht was 

en waarbij het recht op de niet ontgonnen gronden in handen was van de koning of onder 

hem ressorterende territoriale landsheer.133 Naast de Veluwse marken en maalschappen, 

werden de daar buiten liggende heidevelden en bossen beschouwd als landsheerlijk domein, 

waar de gebruiksrechten van de landsheer werden erkend.134  

Toen na de 80-Jarige Oorlog de gebieden rond Breda en Den Haag, waar door de Oranjes veel 

gejaagd werd, intensiever werden ontbost en ontgonnen, daalde de wildstand sterk. De vader 

van Willem III, Stadhouder Willem II, die als Stadhouder van Gelderland het jachtrecht in dat 

gewest bezat, ging op zoek naar nieuwe jachtgronden en kwam uit op de bijna onbewoonde 

en wildrijke Veluwe.135 Dit was voor hem een ideaal jachtgebied voor de urenlange 

achtervolgingen van het wild te paard. 

Op 2 september 1647 kocht Willem II voor 148.886 Carolusgulden het huis Hof te Dieren van 

de Balije van de Duitse Orde.136 Spoedig nadien werd een wildbaan rond het jachtslot 

aangelegd. Om het enigszins verdeelde bezit geografisch af te ronden, kocht Willem II in 1647 

ook nog een aantal landgoederen en bosgebieden rond Dieren. Het ging hierbij met name om 

delen van het Dierense en Ellecomse Bos en tegenover kasteel Middachten een deel van het  

Rhederbos.137 Op de aldaar gelegen Rouwenberg bevond zich een klein jachthuis. 

 

 

Figuur 36: Syn 
Hoogheyts 
Wildbaen tot 
Dyren, Nicolaas 
van Geelkercken 
(1648). Bron: 
Topografisch-
historische Atlas 
Gelderland 1551, 
inv. nr. 2194. 
Gelders Archief, 
Arnhem. 

 

                                                      
133 W.A. van Spaen van Hardenstein, Verhandeling over ’t Recht van de Jagt op Veluwen (1784) in J.J.Hacke-
Oudemans, Bijdragen tot de geschiedenis van de Veluwe en andere onderwerpen, (1969): 72-76. 
134 J.J. Hacke-Oudemans, Bijdragen tot de geschiedenis van de Veluwe en andere onderwerpen, (1969): 61-71. 
135 M. van Sevenhoven, “Uit de geschiedenis van het nationale park Veluwezoom,” Bijdragen en mededelingen 
Gelre, 52 (1952): 6. 
136 Beschrijving van de inventaris van de Nassause Domeinraad, inv. nr. 1.08.11, 291. 
137 Ibid, 292. 
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Rond dit bezit van ongeveer 1200 ha werd een meer dan manshoge houten omheining 

aangelegd (‘heyningh of planketsel hoogher dan een manslengte’) met twee poorten waar de 

Heerestraat van Arnhem naar Zutphen doorheen liep (fig. 36).138 

 

Figuur 37: Het 
Huis te Dieren, 
Pieter Schenck 
(ong. 1700). Bron: 
Universiteits-
bibliotheek, 
Leiden. 

Binnen deze wildbaan werden ongeveer 300 reeën uitgezet die per boot waren aangevoerd 

uit het park van het jachtslot Honselersdijk bij Naaldwijk. De omheining werd tot groot 

verdriet van de jonge Prins Willem III in 1660 weer afgebroken en het hout werd verkocht.139   

Het domein werd beheerd door een rentmeester, die tussen 1685-1724 in de persoon van 

Matthias Sluijter (1685-1724) ook rentmeester van Het Loo was.140 De verpachting geschiedde 

te Dieren ten overstaan van een lid van de Nassause Domeinraad en de schout van Rheden.  

Het Nassause domein Het Loo bestond uit twee delen, namelijk Het Loo en omgeving en de 

Hoogsoerense bossen.141 De eerste belangrijke acquisitie in Hoog Soeren vond plaats in 1677, 

toen het relatief kleine jachthuis en bijbehorend land werd aangekocht door De Gelderse 

Landdag ten behoeve van Willem III.142 De verkoper was Jacob Baron van Wassenaer.143 Hij 

liet het huis het jaar erop grondig verbouwen (fig. 38). 

  

                                                      
138 L. van Everdingen, Het Loo, de Oranjes en de jacht, 31. 
139 Beschrijving van de inventaris van de Nassause Domeinraad, inv. nr. 1.08.11, 292. 
140 Ibid, 294. 
141 Ibid, 322. 
142 Ibid, 322. 
143 L. van Everdingen, 48-50. 
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Figuur 38: Links een (ver-)bouwtekening van het jachthuis te Hoog-Soeren (1677). Bron: Gelderse 
Rekenkamer 0012, inv. nr. 0K316. Gelders Archief, Arnhem. Rechts een foto van dit huis uit 1900. 
Bron: P003015, CODA Apeldoorn. 

De oude middeleeuwse havezate Het Loo met het omringende gebied werd door Willem III in 

1684 gekocht van Johan Carselis van Ulft genaamd Doornick voor 90.000 Carolusgulden.         

Voor deze aankoop had Willem III in 1681 nog een zogenaamde kruisweg laten aanleggen door 

het Speulderbos, waar we later uitgebreid op zullen terugkomen. 

Nog voor zijn invasie in Engeland (1688) liet hij, onder toezicht van zijn vertrouweling Hans 

Willem Bentinck, een nieuw jachtslot bouwen naast het oude Loo door bouwmeester Jacob 

Roman (1640-1716), die reeds ervaring met de Oranjes had opgedaan in Zeist, Honselersdijk 

en Dieren.144 Het woongedeelte van het nieuwe Loo kwam gereed in 1686, waarbij alle 

decoraties werden verzorgd door Daniël Marot (1661-1752). 

 

Figuur 39: Paleis 
Het Loo in 
vogelvlucht, 
Romeyn de Hooghe 
(rond 1700). Bron: 
Paleis Het Loo. 

 

                                                      
144 Beschrijving van de inventaris van de Nassause Domeinraad, inv. nr. 1.08.11, 322. 
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Naast extra waardelen in het Hoogsoerense Bos werd in 1692 het Asselsche Bos verworven 

en in 1698 werd ten behoeve van de jacht het grondgebied uitgebreid met het Grote en het 

Kleine Meer bij Uddel (nu Uddelermeer en Bleeke Meer).145 Hier liet Willem III een jachthuis 

met ruime stallen voor 40 paarden bouwen. 

 

Figuur 40: Huize 
Meerveld bij het 
Uddelermeer  (rond 
1900). Bron: CODA, 
Apeldoorn. 

Samen met Het Loo maakte hij hier een eenheid van door de aankoop van de nog resterende 

vierendelen van het Hoogsoerense Bos en van het Hof te Uddel, oostelijk van het meer.  

Het goed Hoog Buurlo werd in 1701 aangekocht na toestemming door het kapittel van Xanten 

dat het recht op een jaarlijkse canon van 500 Carolusgulden kreeg.146 Ook het landgoed 

Coldenhove bij Beekbergen werd dat jaar verkregen. Helaas brandde het kasteel bij de 

restauratie geheel af en werd door het overlijden van Willem III niet meer herbouwd.147        

Als pleister-, rust- en verzamelplaatsen kunnen verder nog vermeld worden het jachthuisje op 

de Koningsberg bij Rosendael, de jachthuizen in Ede en Putten, uitspanning De Ginckel aan de 

weg naar Arnhem en de kastelen in Doorwerth en Vaassen. 

Met dit overzicht van kastelen en jachthuizen hebben we het beeld van het jachtgebied van 

(koning-)stadhouder Willem III nader ingevuld. We kunnen nu in het volgende hoofdstuk de 

hypothese toetsen of koningswegen rechte verbindingswegen waren tussen deze pleister-, 

verzamel en overnachtingsplaatsen op de Veluwe. 

  

                                                      
145 J.J. Hacke-Oudemans, Bijdragen tot de geschiedenis an de Veluwe en andere onderwerpen, 100. 
146 Beschrijving van de inventaris van de Nassause Domeinraad, inv. nr. 1.08.11, 323. 
147 www.kasteleninnederland.nl  

http://www.kasteleninnederland.nl/
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Figuur 41: Gesigt van 
s’Koninks Lusthuys 
op de Bergh genaemt 
de Koningserg en 
Nimweegen in’t 
Verschiet (1718). 
Bron: Topografisch-
historische Atlas 
Gelderland 1551, inv. 
nr. 2342. Gelders 
Archief, Arnhem. 

 

2.6 Conclusie 

In dit hoofdstuk hebben we kennis gemaakt met onze hoofdpersoon, (Koning-)Stadhouder 

Willem III en zijn grote passie: de par force jacht op de Veluwe. Uit de dagboeken van zijn 

persoonlijk secretaris Constantijn Huygens jr. en uit de correspondentie met Hans Willem 

Bentinck rijst een beeld op dat nogal afwijkt van dat geschetst door eerdere onderzoekers. 

Zoals wij hebben kunnen lezen verliepen de par force jachten met een kleine groep van intimi 

en/of gasten nogal ruig dwars door bos en heide. Zij duurden vaak één of meerdere dagen. 

Van een jacht en diligence lijkt dan ook geen sprake, ook niet toen de gezondheid van Willem 

III verslechterde.  

De jacht speelde zich over de gehele Veluwe af en men maakte voor pauzes en overnachting 

gebruik van de verspreid liggende jachthuizen en andere pleisterplaatsen. Na zijn kroning tot 

koning van Engeland vertoefde hij meestal in het voor- en najaar op Paleis Het Loo om van 

daaruit te jagen.  

De bekende en vaak gereproduceerde etsen van Romeyn de Hooghe laten een aankomst zien 

van een imposante jachtstoet voor Paleis Het Loo. Het wemelt van de koetsen, paarden, 

honden, karren, terwijl een indrukwekkende groep militairen ter verwelkoming staat 

opgesteld. 

Maar over dit soort uiterlijk vertoon lezen wij nooit enige aantekening in de dagboeken van 

Constantijn Huygens jr. Het beeld dat hij schetste was dat van een koning die in weer en wind 

te paard ’s avonds laat bij Het Loo terugkwam. Het lijkt dan ook onjuist om de 

propagandistische beelden van De Hooghe te gebruiken om een reëel beeld te krijgen van het 
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verloop en de outillage van de jachttochten van Willem III. En deze conclusie heeft ook 

consequenties voor het beeld dat wij van de koningswegen hadden als brede, door vele 

koetsen bereden verbindingswegen. 

 
Figuur 42: Kasteel Doorwerth, tekening van Jan de Beyer (1744). Bron: Het Nederlands 
Jachtmuseum Kasteel Doorwerth. 
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Hoofdstuk 3 | Reconstructie van de tracés van de 

koningswegen: model en werkelijkheid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Karitzkyweg. Bron: eigen foto 



65 
 

3.1 Inleiding: een model voor de koningswegen            

Het tweede onderzoeksthema B behelst het probleem van het terugvinden van de historische 

tracés en van de locatiekeuzefactoren van de koningswegen. Bij de beantwoording van deze 

‘waar-vraag’ zullen concrete waarnemingen getoetst worden aan een theoretisch model. 

 
Figuur 43: Detail van de kaart van het kwartier Veluwe, I. Tirion en J. Keizer (Amsterdam, 1741) met 
ingetekende jachtpaleizen, jachthuizen en rendez-vous-plaatsen verbonden door rechte lijnen. 
Bron: Gelders Archief, Arnhem. Kaartenverzameling Rijksarchief in Gelderland (0509), inv.nr. 185. 

Als we de eerdere veronderstelling aanhouden dat koningswegen bedoeld waren om 

jachtpaleizen, jachthuizen en rendez-vous plaatsen in rechte lijnen met elkaar te verbinden, 

dan kunnen we op een kaart van de Veluwe de koningswegen modelmatig intekenen (fig.43). 

Naast deze rechte verbindingslijnen zullen we ook aandacht besteden aan relevante 

plaatselijke aftakkingen en zijwegen.             

De vraag die beantwoord dient te worden is of dit model dekkend te maken is met de 

historische werkelijkheid. En liepen de koningswegen wel kaarsrecht tussen jachtkastelen en 

jachthuizen buiten de Veluwse dorpen om? 
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Bij de aanpak van deze vraagstelling zullen verschillende onderzoeksmethoden gebruikt 

worden. In archieven zal gezocht worden naar dagboeken, brieven, rekeningen en andere 

primaire bronnen die een indicatie kunnen geven over de topografische ligging van bepaalde 

tracés van de koningswegen. Met behulp van historische kartografie en moderne vormen van 

kartografisch onderzoek, gebaseerd op ALS-data, zullen tracés in verleden en heden 

onderzocht worden. En uiteindelijk zal met veldonderzoek getracht worden een bevestiging 

van de juiste ligging van de koningswegen te krijgen. 

Bij de opbouw van dit hoofdstuk zullen we respectievelijk de volgende koningswegen nader 

onder de loep nemen:  

 de vroege jachtwegen in het Speulderbos en de koningsweg tussen het jachthuis in 

Putten en het Uddelermeer (par. 3.2); 

 de koningswegen van Het Loo naar het Uddelermeer (par. 3.3); 

 de koningsweg van Het Loo naar het Hof te Dieren  (par 3.4); 

 de koningsweg van het Hof te Dieren naar het jachthuis in Ede (par 3.5); 

 de koningsweg van Het Loo naar kasteel Doorwerth (par 3.6); 

 de koningsweg van het Hof te Dieren naar het jachthuis op de Rouwenberg (par. 3.7); 

 de koningsweg over het Rozendaalse Veld naar Hoenderloo en die van Het Loo naar 

kasteel Cannenburgh (par. 3.8). 

In paragraaf 3.2 zal aandacht besteed worden aan de eerste rechte wegen die op verzoek van 

de jonge (toen nog) Prins Willem III op de Veluwe zijn aangelegd ten behoeve van de jacht. Dit 

zijn de jachtwegen (toen ‘kruysweghen’ genoemd) door het Speulder- en Sprielderbos bij 

Putten, die we heden ten dagen onder andere nog  als Oude en Nieuwe Prinsenweg kunnen 

herkennen.                    

Deze kruiswegen, die in verschillende richtingen door het bos lopen, zijn te vergelijken met 

jachtwegen in een sterrebos. Het waren in strikte zin dus geen koningswegen. Zij waren 

bedoeld om tijdens de jacht goed zicht op het wild te houden en een snelle verplaatsing 

binnen het bos mogelijk te maken.    

Om de koningswegen  tussen Het Loo en het Uddelermeer te onderzoeken hebben we de 

beschikking over een 18e eeuwse kaart van de Heerlijkheid Het Loo die in opdracht van 

Stadhouder Willem IV door Willem Leenen werd vervaardigd. In paragraaf 3.3 zullen we deze 

verbindingswegen, die gedetailleerd op deze kaart getekend zijn, onderzoeken.  

Aangezien er regelmatig door Willem III gereisd werd tussen Paleis Het Loo en het Hof te 

Dieren zal in paragraaf 3.4 deze verbindingsweg aan een nader onderzoek worden 

onderworpen.  

De oost-west lopende koningsweg van het Hof te Dieren naar Ginkel en verder naar het 

jachthuis in Ede komt aan bod in paragraaf 3.5. Ook zal de verbinding naar het Huis te 

Rosendael worden onderzocht. Hier woonde namelijk Johan van Arnhem, landdrost van het 

kwartier van de Veluwe en goede vriend van Willem III. De vriendschap ging zo ver dat Van 

Arnhem voor eigen rekening een paardenstal voor zestien paarden ten behoeve van de jacht 
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van Willem III  liet bouwen. De onderdanige toon in zijn brief uit 1698 is opvallend voor iemand 

die zo vaak met Willem III contact had en ging jagen.148  

Omdat Willem III graag op jacht ging in de bossen ten noorden van het kasteel Doorwerth zal 

in paragraaf 3.6 de verbinding tussen Het Loo en Doorwerth nader worden onderzocht. Deze 

koningsweg liep voor een groot deel over het huidige Nationaal Park De Hoge Veluwe. Dit 

landschap is in de afgelopen drie eeuwen nauwelijks door mensenhanden aangetast.         

De verbinding van het Hof te Dieren met het jachthuis op de Rouwenberg komt in paragraaf 

3.7 aan de orde en In paragraaf 3.8 worden een aantal aftakkingen, zijwegen en andere 

bijzondere, rechte wegen nader geanalyseerd op basis van de 18e-eeuwse kaart getekend 

door Leenen van de Heerlijkheid Het Loo. En tot slot zal in de laatste paragraaf 3.9 nog 

onderzocht worden of er tussen het Hof te Dieren en Ginkel nog een koningsweg was 

aangelegd. 

Het einddoel van het deelonderzoek dat in dit hoofdstuk wordt behandeld is een kaart van de 

Veluwe met daarop het theoretisch model en daar overheen de koningswegen ingetekend die 

gevonden en bevestigd zijn met de verschillende onderzoeksmethoden. Hiermee zou het door 

ons gekozen model dekkend te maken moeten zijn met de historische werkelijkheid en 

kunnen de onderzoeksvragen beantwoord worden. 

 

 

 

 

  

                                                      
148 N. Japikse, Correspondentie van Willem III en van Hans Willem Bentinck, eerste gedeelte, deel II. ’s Gravenhage, 

1928, 706.                     

In een P.S. schrijft Johan van Arnhem op 30 april 1698: “ Sire, Ick neeme de permissie Uwe Maj. te seggen, dat 

wy van meeninge sijn en aenbestedet hebben een stal op Roosendal te timmeren van sestien peerden, evenals 

men van de brug op de plaets comt aen de rechterhant. Ick hebbe niet gedorst aen Uwe Majst. daervan een 

tekening en plan over te senden. Wy timmeren die ’t meest om beter commoditeyt aen Uwe Majst. peerden te 

geven, als wy de genade mogen hebben Uwe Maj. op Rosendal te sien.” 
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3.2 Vroege jachtwegen in het Speulder- en Sprielderbos 

Koningswegen of ‘kruysweghen’ ?  

Uitgaande van de conclusie dat koningswegen bedoeld waren voor snel transport tussen 

jachtpaleizen, jachthuizen en rendez-vous-plaatsen is het op historische en actuele kaarten 

duidelijk zichtbare ‘schaakbordpatroon’ in het Sprielderbos ten zuiden van Drie atypisch (fig. 

44). Vanaf de 19e-eeuwse gemeentelijke indeling werd het bos verdeeld tussen de gemeenten 

Putten en Ermelo. Het westelijk deel heette vanaf toen consequent het Sprielder Bos, het 

oostelijk deel het Speulderbos. 

 
Figuur 44: Het Sprieller Bosch. Bron: detail uit kaartblad 8 van M.J. de Man (1806-1811). 

Toch verdienen deze wegen onze aandacht, mede omdat het de eerste rechte jachtwegen 

waren die op verzoek van Prins Willem III op de Veluwe werden aangelegd en die herleidbaar 

gedocumenteerd zijn in de Gelderse Archieven.149 Dat dit ook eerdere historici al was 

opgevallen mag blijken uit de transcriptie van vergaderstukken van de maalschap van het 

Speulder Bosch door Leyden, Hacke-Oudemans en Van Heijgen.150  Om transcriptiefouten, die 

bovenstaande schrijvers van elkaar hebben overgeschreven, te voorkomen, heb ik een aantal 

relevante stukken in het Gelders Archief zelf getranscribeerd (zie bijlage 6).151        

                                                      
149 Resolutieboek van de malen van het Speulderbos, 1663-1845. Gelders Archief Arnhem, 0366 (Marken en 
Maalschappen), 1.58 (Maalschap van het Speulderbos), inv. nr. 721 (resolutieboek van de malen van het 
Speulderbos) en inv. nr. 734, 735. 
150 F. Leyden, “Oude wegen op de Veluwe,” (1940): 128 ev.; J.J. Hacke-Oudemans,  Bijdragen tot de geschiedenis 
van de Veluwe en andere onderwerpen, 102-106; E. van Heijgen, De Veluwe als jachtlandschap: een onderzoek 
naar de locatiekeuze en ruimtelijke inrichting van jachtgebieden op de Veluwe tussen 1650 en 1930, 56. 
151 Een grappige transcriptiefout die zowel door Hacke-Oudemans (p94) als door Van Heijgen (p56)  is gemaakt 
is ‘kruypwegh’ in plaats van het correcte ‘kruyswegh’ in het verslag van 20 oktober 1691 over de aanleg van deze 
weg door het Speulderbos. 
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De maalschap van het Speulderbos functioneerde in het ambt Ermelo. Deze maalschap had 

de zeggenschap over een van de grootste malebossen van de Veluwe van ongeveer 894 ha.152 

Het daarnaast liggende Sprielderbos behoorde tot het ambt Putten en was 585 ha groot. Het 

dagelijks bestuur van de maalschap van het Speulderbos werd gevormd door twee holtrichters 

en vier gedeputeerde maalmannen. 

 

Figuur 45: Resolutieboek 
van het Speulderbosch      
(1663-1845). Bron: 
Marken en 
maalschappen 0366, inv. 
nr. 721. Gelders Archief, 
Arnhem, eigen foto. 

Op 4 juli 1681 werd een verzoek tot de aanleg van jachtwegen van de Gedeputeerde Staten 

van de Veluwe namens de Prins van Oranje Willem III gezonden aan de malen van het 

Speulderbosch.153 Uit het antwoord van de maalschap bleek  duidelijk dat zij trachtte 

financieel het onderste uit de kan te halen door te wijzen op de ernstige gevolgen die de 

aanleg van deze 28 voet (8,8 meter) brede weg voor het bos zou hebben.154                   

Nadat landmeter Dirk Pauw de weg in het bos had uitgezet en men voor ogen kreeg wat er 

van het bos overbleef, zetten de malen zwaar in en werd de toekomst van het bos nog 

dramatischer voorgesteld. De bomen zouden bloot komen te staan aan de wind en door kou 

worden bevangen en de maalschap dreigde failliet te gaan als er onvoldoende geld door de 

                                                      
152 J.H. de Rijk, “De vergeten malebossen,” Nederlands Bosbouw Tijdschrift  (1990): 69. 
153 J.J. Hacke-Oudemans,  Bijdragen tot de geschiedenis van de Veluwe en andere onderwerpen, 102-103. Zij 
transcribeerde het antwoord van de maalschap op dit verzoek, gedateerd Harderwijk, 9 augustus 1681. De 
maalschap vergaderde in de Onze Lieve Vrouwekerk in Harderwijk. 
154 We gaan er hier van uit dat er sprake is van de Rijnlandse voet( = 0,314 m). 



70 
 

prins zou worden betaald. De reeds eerder neergelegde eis van 3000 gulden werd herhaald 

(“dat onse voorigen eijsch van 3000 gld. seer redelijkck geweest sij ”).  

In het bovenstaande resolutieboek (fig. 45) vonden we een verslag gedateerd 20 oktober 1681 

van een bijeenkomst in Apeldoorn na vele mislukte eerdere vergaderingen (“maer altoos 

vrughteloos gescheyden”). Eindelijk was er dan een akkoord de weg aan te leggen “om Sijn 

Hooghts playsir niet te kort te doen” , waarbij naast een vergoeding voor een bepaalde 

hoeveelheid hout, 200 Carolusgulden voor “afbaecken, vraghten, verteeringen etc “ werden 

verstrekt en de stobben op kosten van de Gedeputeerde Staten werden gerooid. De grond en 

het hout bleven aan de malegenoten. 

 
Figuur 46: Kruiswegen in het Speulder en Sprielder Bos. De Koningseik met de Koningstafel is 
gemarkeerd met een ster. Bron: TMK Nettekening (1830-1850), bladen 24-4 en 32-2. 

Over welke wegen ging deze discussie? Aangezien er gesproken werd over een ‘recht vierkant 

door het bos gaande’ en over een verdeling van het grote bos in vier bossen door een kruisweg 

ligt het voor de hand om uit te gaan van de op 19e-eeuwse kaarten ingetekende twee 

kruiswegen (fig. 46). De oost-west weg heet nu Oude Prinsenweg (overgaand in de 

Koningsweg naar het oosten) en de noord-zuid weg heet Solsche Passage.         

De weg van Drie naar Garderen, de Dodenweg, is waarschijnlijk een oudere weg bedoeld voor 

het vervoer van overledenen naar de begraafplaats. 
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Waar de Oude Prinsenweg overgaat in de Koningsweg stond vroeger op het kruispunt met de 

Dodenweg de Koningseik met aan de voet de Koningstafel, die beschreven werd in een artikel 

in de Geldersche Volksalmanak van 1864 door Haasloop-Werner (zie ster in fig. 46).155 Volgens 

een boekje over het Speulderbos van Staatsbosbeheer uit 1962 was dit de plek waar het 

jachtgezelschap van Willem III pauzeerde met de benen in de gegraven sleuven. Na afloop van 

de jacht was het de gewoonte een kogel in deze Koningseik te schieten.156 

 

Figuur 47: De Koningstafel aan de voet van de 
Koningseik in het Speulderbos (1864). Bron: 
Geldersche Volksalmanak. 

 

Dat dit weinig bevorderlijk voor een ongestoorde groei was mag duidelijk zijn. In 1898, ter 

gelegenheid van de inhuldiging van Koningin Wilhelmina, is hier een nieuwe eik geplant. 

Op het kruispunt bij de Koningseik begon het tracé van de Koningsweg richting Paleis Het Loo. 

Dit tracé is voor het eerst als zodanig benoemd op de topografische kaart van 1872.157 De 

Koningsweg liep over het Speulderveld naar het noordoosten door tot de weg naar Staverden 

en is goed herkenbaar op de kadasterkaart uit 1832 (fig. 48). Hierop zijn ook nog twee andere 

aftakkingen te zien die na het verlaten van het bos in min of meer oostelijke richting lopen, 

respectievelijk linksaf richting kasteel Staverden en rechtsaf richting het toenmalige jachthuis 

bij het Uddelermeer (Meerveld).  

  

                                                      
155 “Hier aan den westelijken hoek ontmoeten wij een eerbiedwaardig gedenkstuk, namelijk de Koningstafel, 
bestaande in eene langwerpige vierkante uitgraving in den grond, van tien voet lang en acht voet breed. De tafel 
bevindt zich onmiddellijk aan den voet eener eeuwenheugende eik, die drie voet dik en algemeen bekend is onder 
den naam van Konings-eik.” 
156 G. de Graaff, De ‘Koningseik’ aan de Dodenweg, www.de-veluwenaar.nl (2014).  
157 Bonneblad 391 (1872). 

http://www.de-veluwenaar.nl/
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Figuur 48: Splitsing  van de Koningsweg tussen Putten en Het Loo in drie wegen naar het oosten vanaf 
de rand van het Speulder Bos, detail kadastrale kaart (1811-1832). Bron: www.hisgis.fa.knaw.nl 

Deze twee wegen staan niet op de Krayenhoff-kaart uit 1820. Het lijkt er dus op dat we hier 

een combinatie zien van brede kruiswegen in het bos die ten behoeve van de jacht waren 

aangelegd en daarnaast ‘koningswegen’ tussen het bos en andere locaties die voor snel 

transport werden gebruikt. 

Het in de tijd gezien volgende relevante archiefstuk uit het resolutieboek is geschreven op 28 

september 1696. Het was een reactie op het verzoek van de landdrost van de Veluwe Lucas 

Wilhelm van Essen (1643-1701), namens de directeur van de Nassause Domeinraad en 

intendant van ’s Konings paleizen Henri Des Marets (?-1725), die in de notulen van de 

maalschap de heer Mareest werd genoemd. Het betrof een verzoek tot de aanleg van een weg 

door het Speulderveen en de vraag of de nauwe wegen in het Speulderbos ‘opgesnoeyt’ 

mochten worden’.158  

Zoals we ook al eerder hebben gezien was de eerste reactie van de maalschap op dit verzoek,  

negatief (“soodanigh versoeck niet conde toegestaen worden”) omdat onduidelijk was waar 

en hoe breed de weg moest worden aangelegd. En ook het opsnoeien in het bos zou tot 

schade kunnen leiden en moest dus gepaard gaan met “te eyschen behoorlycke satisfactie”.    

Maar al op 22 oktober 1696 gingen de holtrichters van Meerveld met jager Abram Straetman 

van Het Loo het Speulderveen in, waar Straetman de “wegh met baecken hadt uytgeteyckent”. 

Uiteindelijk beslisten zij dat het “geen naedeel van ons Maelen was”  mits het eigendom van 

de grond niet veranderde en “mits datter bequamene en goede dammen in de slooten aen 

wederkanten van de beecke om daer dwars over te vaeren” . Het ging hier om het oversteken 

van de Staverdense Beek.  

                                                      
158 Resolutieboek van de malen van het Speulderbos, 1663-1845. Gelders Archief Arnhem, 0366 (Marken en 
Maalschappen), 1.58 (Maalschap van het Speulderbos, inv. nr. 721 (Resolutieboek van de malen van het 
Speulderbos). 

http://www.hisgis.fa.knaw.nl/
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Het notulenboek van Meerveld vermeldde ten slotte de kosten die gemaakt werden voor het 

opsnoeien van de wegen (25-0-0), waarbij het ‘afsnoeysel’ voor 6-10-0 (6 Carolusgulden en 10 

stuivers) werd verkocht en 14 man een dag hadden gesnoeid tegen ieder 16 stuivers.159 

De weg door het Speulderveen zou wel eens de recht doorgaande weg kunnen zijn die onder 

Staverden loodrecht (‘dwars’) de Staverdense Beek kruist (fig. 49). Aan de overkant van de 

beek ligt aan deze weg een groot perceel ‘heide met veenderij’ volgens het kadaster 1832.160 

Deze weg gaat aan de andere kant van de beek verder als ‘Ouden dijk’, hetgeen ook wijst op 

een nat stuk land (fig. 50). 

 
Figuur 49: Splitsing van de Koningsweg naar Staverden en de rechtdoor lopende verlengde 
Koningsweg. Deze laatste kruiste de Staverdense Beek loodrecht en gaat verder als Ouden Dijk bij 
gele pijl. Bron: minuutplan Ermelo (1832), sectie C, blad 01. 

 

 
Figuur 50: Verdwenen overgang door de Staverdense Beek van de verlengde Koningsweg naar de 
Ouden D ijk bij gele pijl. Bron: Bonneblad 391 (1917). 

 

                                                      
159 J.J. Hacke-Oudemans,  Bijdragen tot de geschiedenis van de Veluwe en andere onderwerpen, 96. 
160 www.hisgs.fa.knaw.nl  

http://www.hisgs.fa.knaw.nl/
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In datzelfde jaar 1696 scheef Des Marets vanuit Het Loo op 31 oktober een convocatie gericht 

aan alle ‘heeren Houtrighteren en Geerffden in de respective bosschen van Veluwe en het 

Moras bij ’t Huys te Staveren gelegen’. Dit doet de suggestie postvatten dat in dat jaar al 

meerdere koningswegen in malebossen op de Veluwe waren aangelegd.  

Hij verzocht in opdracht van de koning om alle wegen in de bossen ‘te doen opruymen en 

opsnoeyen van de belemmerende en overhangende tacken’. In het moeras bij Huis te 

Staverden moest ‘eene rechte en bequamen weg tot het doorlopen der jachtpaerden’ gemaakt 

worden. Deze expliciete opmerking over jachtpaarden (en niet over jachtkoetsen) geeft weer 

steun voor onze eerdere conclusie over de jacht van Willem III te paard. 

Twee jaar later was er volgens het hof weer onderhoud noodzakelijk aan de kruisweg in het 

Speulderbos. Op 24 september verzocht jager Abram Straetman ‘wegens Sijn Konincklycke 

Majessteyt’ om de kruisweg door het Speulderbos op zijn kosten te laten afplaggen. De 

maalschap stemde hier zonder discussie mee in.  

Anders werd het in december 1698 toen dezelfde Straetman met een nieuw plan kwam. 

‘Hooghgedaghte Sijnne Kon. Majestyt’ wilde nu in ieder kwartier van het bos nog een kruisweg 

laten aanleggen van achttien voet breed, dus  een weinig smaller dan de oude kruiswegen uit 

1681. Maar dat diende dan wel op ‘Konincks kosten’ te geschieden, en, om de wind alvast uit 

de zeilen van de maalschap te nemen, ‘dat voor de schaede die de heeren Erffgenaemen en 

Maelen van dese booven gemelte bossen moghte koomen te lyden, een resonable tantum in 

gelt sal doen tellen.’       

Twee dagen later werd hier in de Vrouwenkerk van Harderwijk direct een besluit over 

genomen. De maalmannen ‘hebben het boovenstaende versoeck afgeslaegen, omdat door alle 

de Cruysweegen de bosch seer souden vernaedeelt worden’, maar kwamen wel met een 

tegenbod: de koning kon van hen het volledige eigendom van ‘den Sprielder boschen’ kopen. 

Na deze reactie werd door het hof op Het Loo, nu in persoon van opperjagermeester Baron 

De Hompesch, opnieuw op 1 april 1699 hetzelfde verzoek neergelegd bij de maalschap, nu 

voorzien van de opmerking dat er betaald ging worden van een ‘behoorlycken betaelinge in 

gelde’. Op 3 april 1699 gingen de malen akkoord.  

Maar toen kwam er een kink in de kabel. Op 3 april deden de holtrichters en gecommitteerden 

ook verslag van wederom een conferentie met De Hompesch waarbij zo te lezen viel enige 

druk door hem werd uitgeoefend. De heren van de maalschap concludeerden dat ‘nae veel 

redenen met hem gewysselt te hebben sonder dat wy hem kunnen diverteeren syn wy 

genootsaeckt geweest sijn opgestelde accoort te onderteyckenen’.  

Dit accoord besloeg vijf punten die allemaal over geld gingen. Zo moest er betaling 

plaatsvinden voor het gedeelte dat de wegen in het gehele bos uitmaakten en ook in de 

verponding van dit deel. Ook kregen zij geld voor de verkoop van het hout en werden de 

stompen op kosten van de Majesteit opgeruimd. 

Omdat de benaming Speulder- en Sprielderbos bos zowel door elkaar als gezamenlijk werden 

gebruikt en de bossen ook aaneengesloten liggen, is het onduidelijk om welk deel van het bos 

het nu precies ging. Uitgaande van de situatie na eerste aanleg in 1681 zou bovenstaand 

kunnen betekenen dat na 1698 de volgende wegen werden aangelegd: 
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Evenwijdig aan de Oude Prinsenweg, ten noorden hiervan, de Nieuwe Prinsenweg en ten 

zuiden hiervan de Peppelerweg. Loodrecht hierop en evenwijdig aan de Solsche Passage, ten 

westen hiervan, de rechtgetrokken Dodenweg  en de Harderwijkerweg (fig. 51). Met deze 

nieuwe jachtwegen ontstond een fraai schaakbordpatroon, waardoor het bos in bijna gelijke 

kwartieren werd verdeeld. 

Het liep echter niet goed af met de oorspronkelijke ‘kruysweghen’ en daaruit blijkt de weerzin 

die de maalschap gedurende al die jaren moet hebben opgebouwd tegen deze jachtwegen 

door hun bos. Bij de dood van Willem III op 8 maart 1702 namen de malen hun rechten 

namelijk terug.   

Op 5 augustus 1702 werd besloten dat, omdat het recht van eigendom en gebruik van de 

jachtwegen weer aan de erfgenamen was vervallen, ‘deselve wegen aen de eynden te doen 

opgraven en aen jeder eynde enige heisters te poten om doorvaren te beletten’. 

 
Figuur 51: De rechte laat-17e-eeuwse jachtwegen in het Sprielder- en Speulderbos. Bron: top 50 
raster www.pdokviewer.pdok.nl 

En daarmee werd bovenstaand schaakbordpatroon weer in het bos opgenomen en 

losgemaakt van haar omgeving. Toch is er in later eeuwen ongetwijfeld gebruik van de wegen 

gemaakt en zijn zij heden ten dage nog in het landschap herkenbaar. 

Verbindingen met het jachthuis bij het Uddelermeer 

Zoals we in figuur 49 hebben gezien liep het verlengde van de Oude Prinsenweg over de 

Houtdorpsche Heide (nu Houtdorpseveld) kaarsrecht naar de Staverdense Beek en verder 

over de Ouden Dijk (nu Oudedijk). We bevinden ons dan in het voormalige Uttelsche Veen. 

Deze rechte weg is nog steeds goed te zien op de hoogtekaart (fig. 52). 

http://www.pdokviewer.pdok.nl/
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Figuur 52: Verlengde van de Oude Prinsenweg naar de Oudedijk (AHN2). Bron: www.ahn.arcgisonline.nl. 

De Oudedijk maakt in het Uttelsche Veen een knik naar het zuidoosten richting Uddel (fig. 53). 

 
Figuur 53: Verlengde van de Oudedijk met de knik naar Uddel. Bron: minuutplan Apeldoorn 
(1832), sectie A, blad 01. 

Voor een snel transport naar het Uddelmeer komt nog een andere weg in beeld, namelijk de 

weg die recht naar het zuidoosten loopt van de rand van het Speulderbos naar het 

Uddelermeer (fig. 48). 

Deze weg is ook zichtbaar op de grote (260x240 cm) “Caart der Limitten van de Hooge en Vrije 

Heerlijckhijdt van het Loo” vervaardigd rond 1750 door de landmeter Willem Leenen in 

opdracht van de landdrost van de Veluwe, op voorstel van stadhouder Willem IV.161 Deze kaart 

maakt deel uit van de vaste collectie van Rijksmuseum Paleis Het Loo en is de oudste kaart 

van de huidige gemeente Apeldoorn (fig. 54).  

                                                      
161 L. Aardoom, Caart der limitten van de Hooge en Vrije Heerlijckhijdt van Het Loo ( Alphen aan den Rijn, 1989), 7. 

http://www.ahn.arcgisonline.nl/
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In zijn boek over het ontstaan van deze kaart schrijft Aardoom dat er twee kopieën van deze 

kaart zijn gemaakt.162 De tweede kopie, die in 1764 is getekend door Frederick Beyerinck, is 

volgens hem topografisch het meest nauwkeurig. Daarom hebben wij deze kaart, die bewaard 

wordt in het Nationaal Archief in Den Haag (onderdeel Genie-archief), gegeorefereerd en 

gebruikt voor verder detailonderzoek. 

 
Figuur 54: “Caart der Limitten van de Hooge en Vrije  Heerlyckhydt van het Loo”, Willem Leenen (ca. 
1762). Bron: Rijksmuseum Paleis Het Loo. 

 

                                                      
162 Ibid, 60. 



78 
 

 

Figuur 55: Linker bovenhoek van de  
“Caart der Limitten van de Hooge en 
Vrije  Heerlyckhydt van het Loo”, kopie 
F. Beyerinck (1764). Met zwarte lijn de 
weg van het Speulderbos naar het 
Uddelermeer. Gegeorefereerd met QGIS 
2.18. Bron: Nationaal Archief, Den Haag. 

Op de kaart zien we een rechte weg lopen van het Uddelermeer naar het noordwesten (fig. 

55). Deze weg valt op deze kaart buiten de heerlijkheidsgrens en zien we terug op onderstaand 

minuutplan van de gemeente Ermelo (fig. 56). Het lijkt er dus op dat het Speulderbos via twee 

wegen vanuit het jachthuis bij het Uddelermeer bereikt kon worden. 

 

Figuur 56: De rechte weg van de rand 
van het Speulderbos naar het 
Uddelermeer. Bron: minuutplan 
Ermelo (1832), sectie A, blad 01.     
www.beeldbank.cultureelerfgoed.nl 

Vergelijking met het theoretisch model 

Om de onderzochte koningswegen te vergelijken met het theoretisch model (fig. 43), zijn nog 

twee aanvullingen mogelijk. Omdat we hier geen historische kaarten voor hebben uit de 18e 

eeuw, is gebruik gemaakt van de TMK Nettekeningen gemaakt tussen 1830-1850.  

Aan het westelijk einde van de Koningsweg door het Sprielderbos loopt de weg met een knik 

naar het noordwesten richting Putten (fig. 57). 

  

http://www.beeldbank.cultureelerfgoed.nl/
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Figuur 57: Westelijk einde 
van de Koningsweg met 
de knik (NW) naar Putten. 
Bron: TMK Nettekening 
32-2 (1830-1850). 

Aan het oostelijk einde van de koningsweg bij het Uddelermeer maakt de weg op twee 

plaatsen een knik naar het noordoosten (figuur 58). 

 

Figuur 58: Oostelijk einde 
van de koningsweg bij het 
Uddelermeer. Bron: TMK 
nettekening 32-2 (1830-
1850). 

We kunnen op grond van het kaartbeeld concluderen dat de veronderstelde koningswegen 

van Putten naar het Uddelermeer en vice versa redelijk overeen komen met de theoretische 

rechte lijn tussen beide plaatsen waar jachthuizen hebben gestaan (fig. 59). 

 

Figuur 59: De konings-
wegen van Putten 
naar Staverden en het 
Uddelermeer (zwart) 
ingetekend in het 
theoretische model 
(geel). Bron: 
opentopo50. 

Vergelijken we dit met de figuur met koningswegen in het boek van Bleumink c.s. (fig. 60), dan 

lijkt het erop dat deze auteurs niet de hoofdtak van de 17e-eeuwse koningsweg hebben 

ingetekend, maar de aftakking daarvan die meer naar het noordoosten afbuigt.163 

  

                                                      
163 H. Bleumink en J. Neefjes, Kroondomein Het Loo, (Utrecht, 2010), 54. 
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Figuur 60: De koningsweg (zwart) 
ingetekend naast de theoretische 
weg (geel). Bron: H. Bleumink et 
al. (2010). 

Dit is de weg naar Staverden die vanaf 1872 Koningsweg werd genoemd en deze weg staat 

ook op de kadasterkaart uit 1832 (fig. 49). We kunnen echter niet uitsluiten dat ook deze weg 

naar Staverden in opdracht van Willem III is aangelegd. 

We laten bij deze beschouwing de wegen naar het jachthuis in Putten lopen. Over dit jachthuis 

is weinig bekend. Van Heijgen schreef dat zij niets over een exacte locatie heeft kunnen 

vinden.164 Zij verwees wel naar de Nassause domeinrekeningen waarin een opzichter van dit 

jachthuis, ressorterend onder de rentmeester van het park en de wildbaan van Het Loo, 

genoemd zou worden. 

 
Figuur 61: Aan het Uddelermeer, Christian Immerzeel (1808-1886). Bron: Rijksmuseum Paleis Het Loo. 

                                                      
164 E. van Heijgen,  De Veluwe als jachtlandschap: een onderzoek naar de locatiekeuze en ruimtelijke inrichting 
van jachtgebieden op de Veluwe tussen 1650 en 1930 (Masterscriptie Landschapsgeschiedenis, Rijksuniversiteit 
Groningen, 2015), 53. 
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“Volgens de overgeleverde reeckenige van de heere lantdrost van Veluwen soude den 

uytgaef, gedaen tzedert den jaere 1666 tot den jaere 1682, soo tot opbouw en verbeteringe  

van ’t huys, caemer, schuir en schaepschoten op ’t Uddelermeer als anders, bedraegen de 

somme van 1790 – 8 – 0.”         

Memorie over de rekening van de landdrost van de Veluwe uit 1698.165  

 

3.3 De koningswegen van Het Loo naar het Uddelermeer 

De oudste kaart van de Heerlijkheid Het Loo en de vroeg 19e eeuwse topografische kaart 

van De Man 

 
Figuur 62: Detail van het noordelijke deel van de  “Caart der Limitten van de Hooge en Vrije 
Heerlijckhijdt van het Loo”, F. Beyerinck (1764). Gegeorefereerd met QGIS 2.18. Bron: Nationaal 
Archief, Den Haag. 

Op de oudste kaart van de Hoge Heerlijkheid Het Loo (zie voor totaal beeld van het origineel 

door Leenen fig. 54) uit het midden van de 18e eeuw zien we linksboven het Uddelermeer en 

rechts Paleis Het Loo (fig. 62). 

Tussen het Uddelermeer en Het Loo vallen twee rechte stukken weg op. De oostelijke weg  

loopt van Paleis Het Loo naar het Meervelder Bosch (nu deels Koningslaan) en het westelijke 

tracé loopt van de westelijke kant van het Meervelder Bosch naar het Uddelermeer over het 

huidige Uddelsche Buurtveld. Bij deze laatste weg is op de kaart ‘Konings Trade’ geschreven.166 

Tussen beide deeltrajecten gaapt een gat ter plekke van het Meervelderbosch en het direct 

ten oosten daarvan gelegen heideterrein.  

Ruim vijftig jaar later maakte de cartograaf M.J. de Man (1765-1838) van het Korps 

Geografische Ingenieurs in de jaren 1806-1811 een serie van 39 manuscriptkaarten van de 

Veluwe op schaal 1:14.400.167 Een detail van deze kaart is hier afgebeeld (fig. 63). 

                                                      
165 N. Japikse, Correspondentie van Willem III en Hans Willem Bentinck. Eerste gedeelte: het archief van Welbeck 
Abbey, deel II (’s Gravenhage, 1928), 707. 
166 Volgens het Middelnederlandsch woordenboek (1250-1550) is trade: spoor, weg of baan. Bron: www.ivdnt.org 
167 J.A. van der Linden, Topografische en militaire kaart van het koninkrijk der Nederlanden (1981), 12. 

http://www.ivdnt.org/
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Figuur 63: De kaart tussen Het Loo en Uddel met de Koningslaan (zwart). De pijl staat bij het begin 
van de Kampsteeg naar Hoog Soeren. Bron: Detail uit kaartblad 9 van De Man (1806-1811). 

Beide kaarten tonen de rechte Koningslaan van het Paleis Het Loo pal naar het westen door 

het Hoog-Soerense bos en over het Hoog-Soerense veld. Deze Koningslaan maakte deel uit 

van het oorspronkelijke lanenstelsel en stopte begin 19e eeuw bij de Kampsteeg naar Hoog 

Soeren.  

Vanaf de aanleg van de straatweg van Amersfoort naar Apeldoorn in 1809 (nu 

Amersfoortseweg N344) sloot de Koningslaan met een bocht hierop aan.168 Het valt op dat de 

weg op de kaart uit 1764 langer rechtdoor liep om vervolgens een knik te maken naar het 

noordwesten en bijna doorliep tot aan de rand van het Meervelder Bosch. 

Het deeltraject van Het Loo naar het Meervelder Bosch 

Heden ten dag loopt de Koningslaan van het Paleis Het Loo naar het westen door tot het einde 

van het Paleispark (fig. 64 bij de pijl). Op de hoogtekaart is echter goed te zien dat de laan in 

het verleden doorliep tot waar nu de N344 loopt (figuur 65, tussen de pijlen). 

 

Figuur 64: Het ont-
brekende deel van de 
Koningslaan. Bron: top 25 
raster 
www.pdokviewer.pdok.nl 

  

 

Figuur 65: Het ont-
brekende deel van de 
Koningslaan (AHN2). Bron: 
www.ahn.arcgisonline.nl 

                                                      
168 S.L. Coppens, Biografie van de Amersfoortseweg. Landschapshistorisch onderzoek naar de route Amersfoort-
Apeldoorn vanaf de late middeleeuwen tot heden (Groningen, 2017), 62. 

http://www.pdokviewer.pdok.nl/
http://www.ahn.arcgisonline.nl/
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Vanaf dit westelijke punt loopt de Koningslaan rechtdoor naar het westen  als 

Amersfoortseweg (N344) tot deze voorbij De Echoput bij de Kampsteeg een knik naar het 

zuidwesten maakt (fig. 66).  

De vraag is nu of we een recht-doorgaande koningsweg naar het Meervelder Bosch kunnen 

vinden die overeenkomt met de ‘Oude Allee’ op de kaart uit circa 1764?  Volgens Coppens lijkt 

de weg rechtdoor te lopen naar het Aardhuis, maar dat is een jachthuis dat pas in 1891 door 

de Oranjes op de Aardmansberg werd gebouwd.169 Een andere optie is volgens haar de 

Torenberg waar ooit een observatorium heeft gestaan.170              

Beide opties lijken mij onjuist. Zij zijn wederom gebaseerd op het uitgangspunt dat 

koningswegen expliciet voor de jacht dienden en dus voor het goede uitzicht per definitie over 

de toppen van de ene naar de andere heuvel liepen. 

 

Figuur 66: 
Amersfoortseweg 
(N344) met 
daarboven de 
kronkelende weg 
naar het Aardhuis. 
Bron: top 25 raster. 

 

 
Figuur 67: Mogelijke koningsweg (zwarte pijl) in het verlengde van de Koningslaan. Bron: 
www.ahn.arcgisonline.nl 

                                                      
169 H. Bleumink en J. Neefjes, Kroondomein Het Loo, (Utrecht, 2010), 73. 
170 S.L. Coppens, 59. 

http://www.ahn.arcgisonline.nl/


84 
 

Op de moderne topografische kaart hierboven (fig. 66) is vanaf de kruising met de Kampsteeg 

een slingerende weg zichtbaar die naar het westen loopt tot het Aardhuis. Op de hoogtekaart 

(fig. 67) is daarboven een kaarsrechte weg te zien die in het verlengde loopt van de 

Koningslaan uit Het Loo en lijkt te stoppen bij een heuvel ten noordoosten van het Aardhuis. 

 
Figuur 68: Detail van het noordelijke deel van de  “Caart der Limitten van de Hooge en Vrije 
Heerlijckhijdt van het Loo”, Fred. Beyerinck (1764). Gegeorefereerd met QGIS 2.18. Bron: Nationaal 
Archief, Den Haag. 

Dit zou de 17e-eeuwse koningsweg kunnen zijn die te zien is op de kaart van de Hoge 

Heerlijkheid van Beyerinck uit 1764. De weg die van de Koningslaan naar de Paasberg loopt is 

op 19e-eeuwse kaarten niet meer terug te vinden. Maar omdat Beyerinck de grenzen tussen 

de ambten ook met een bruine lijn aangaf, is het lastig hier een onderscheid te maken tussen 

een weg, een grens of een combinatie van die twee. 

Waar vroeger de straatweg naar Amersfoort begon komt nog een interessant toponiem voor, 

dat ook door Coppens is opgemerkt.171 Het is de ‘Koningstafel’, een toponiem dat we eerder 

ook al in het Speulderbos zijn tegen gekomen (fig. 47). Ook op deze plaats lijkt het  verbonden 

te zijn aan een rendez-vous moment rond de jacht van Willem III, zoals blijkt uit onderstaand 

citaat uit het markeboek van Ugchelen.172 

  

                                                      
171 S.L. Coppens, Biografie van de Amersfoortseweg. Landschapshistorisch onderzoek naar de route Amersfoort-
Apeldoorn vanaf de late middeleeuwen tot heden (Groningen, 2017), 62. 
172 “Holtrichter en enige Arnhemse geërfden gesien hebben op den 29 meert 1691 dat de koning van Engelandt 
William, nevens de Churfurst van Beijeren, Hertog van Zelle en andere groten daer ontbeten, eer op de hertejagt 
gingen, is den boswaerder belast aldaer, synde aen de voet van de Haelsbergh een tafel te maken.” In H. Ummels, 
Ughelen door de eeuwen heen. Deel II (2003). www.ugchelen.org  

http://www.ugchelen.org/
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Het deeltraject van Uddel naar het Meervelder Bosch 

 
Figuur 69: Detail van het noordelijke deel van de  “Caart der Limitten van de Hooge en Vrije 
Heerlijckhijdt van het Loo”, Fred. Beyerinck (1764). Gegeorefereerd met QGIS 2.18. Bron: Nationaal 
Archief, Den Haag. 

Van het midden van het Meervelder Bosch loopt op de kaart van Leenen een kaarsrechte weg 

naar het noordwesten (‘Konings Trade’) richting Uddel (fig. 69). Op de originele kaart van 

Leenen uit 1762 werd deze weg ‘Konings weg’ genoemd. Deze weg loopt heden ten dage als 

Hofweg over het Uddelsche Buurtveld en is voor het eerst als ‘Grintweg’ zichtbaar op de 

topografische kaart van 1872 (fig.70 ). 

 

Figuur 70: De 
Grintweg over het 
Uddelsche 
Buurtveld (1872). 
Bron: Bonneblad 
392. 
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Op eerdere kaarten lijkt de weg wat meer slingerend over de heide te voeren, hetgeen zou 

kunnen wijzen op een verstoven en verreden oude koningsweg, die dus overeen komt met de 

Konings Trade op de kaart van Leenen. 

Vergelijking met het theoretische model 

Beide gevonden tracés kunnen nu worden ingetekend in het theoretische model van figuur 

35, hetgeen leidt tot de onderstaande kaart (fig. 71). Duidelijk is te zien dat beide 

koningswegen links en rechts van het Meervelder Bosch ophouden aan de rand van dit bos. 

Dit ondersteunt de stelling dat deze koningswegen niet voor de jacht, maar voor het transport 

naar de jachtbossen werd gebruikt. 

 
Figuur 71: De koningswegen (zwarte lijnen) ingetekend in het theoretische model (gele lijnen). 
Bron: open topo 50. 

In figuur 71 is ook nog een andere koningsweg met zwart ingetekend, namelijk die naar Hoog-

Soeren. Op grond van het theoretische model was een (gele) koningsweg getekend tussen 

Paleis  Het Loo en Hoog-Soeren, waar zoals we eerder hebben gezien een jachthuis stond dat 

veel door Willem III gebruikt werd.  

 
Figuur 72: Detail van het noordelijke deel van de  “Caart der Limitten van de Hooge en Vrije 
Heerlijckhijdt van het Loo”, Fred. Beyerinck (1764). Gegeorefereerd met QGIS 2.18. Bron: Nationaal 
Archief, Den Haag. 
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Het ligt echter voor de hand te veronderstellen dat deze koningsweg niet helemaal vanaf 

Paleis Het Loo liep, maar ergens van de Koningslaan ten oosten van de Kampsteeg aftakte naar 

het zuiden.  

En dat is goed te zien op de 18e-eeuwse kaart van Beyerinck, waar deze weg direct na het bos 

naar Hoog Soeren liep met nog een extra aftakking naar dit bos (zie pijl in fig. 72). De weg naar 

Hoog-Soeren wordt nog gebruikt, maar de aftakking naar het bos is volledig verdwenen. 

 
Figuur 73: Hoog Soerensche Veld na de brand van mei 2016. Bron: www.omroepgelderland.nl 

 

 

  

http://www.omroepgelderland.nl/
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3.4 Koningswegen van Paleis Het Loo naar de Hof te Dieren 

Kort uitstapjes naar het Hof te Dieren 

Na het gereed komen van het woongedeelte van het nieuwe Paleis Het Loo in 1686 werd dit 

jachtpaleis een verblijfplaats van waaruit Willem III een groot deel van de Veluwe kon bejagen. 

Hier vandaan maakte hij ook regelmatig uitstapjes van één of meerdere dagen naar dat andere 

jachthuis in het zuidoosten van de Veluwe: het Hof te Dieren. Hier had hij in de jaren voor de 

bouw van Paleis Het Loo regelmatig vertoefd en gejaagd als hij zich op de Veluwe terugtrok. 

In de dagboeken van Huygens jr. lezen we regelmatig over deze ritjes van Het Loo naar Dieren 

en weer terug (bijlage 7). 

Wat uit dit overzicht over de jaren 1688-1696 blijkt is dat Willem III altijd als hij op Het Loo 

was ook naar Dieren ging. Soms voor een paar dagen, maar opvallend is dat hij deze afstand 

van hemelsbreed bijna 25 km ook, zowel op 5 april 1692 als op 25 april 1693, binnen één dag 

vice versa aflegde. De afstand van Het Loo naar het Hof te Dieren werd dus jaarlijks meermalen 

afgereisd en we zouden mogen verwachten dat ten behoeve van een snel en comfortabel 

transport er een rechte koningsweg was aangelegd.    

En deze weg had ook gebruikt kunnen worden voor bezoek aan kasteel Coldenhove tussen 

Dieren en Loenen. Dit landgoed werd in 1700 door Willem III aangekocht.173 De plannen om 

ook hier een jachtslot te maken mislukten doordat het kasteel tijdens de verbouwing in 1701 

tot de grond toe afbrandde. 

 
Figuur 74: Kasteel Coldenhove, J. Stellingwerf (1700). Bron: www.kasteleninnederland.nl 

                                                      
173 www.kasteleninnederland.nl  

http://www.kasteleninnederland.nl/
http://www.kasteleninnederland.nl/
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Echter op de topografische kaart van Beyerinck uit 1764, is geen spoor van een rechte weg 

tussen Het Loo en Dieren te vinden (fig. 75). De ingetekende blauwe lijn volgt de historische 

wegen die zo dicht mogelijk bij de rechte verbindingslijn van Het Loo naar Dieren loopt. Deze 

route liep over de dorpen Beekbergen, Loenen en Zilven en volgde de oude hanzeweg van 

Harderwijk naar Doesburg (fig 76, blauwe pijlen).174 

  

                                                      
174 G.J.M. Derks, Oude handelswegen op de Veluwe. Historisch-Geografisch onderzoek naar de hanzewegen, 
hessenwegen, en postwegen (Arnhem: 2010), 16. 
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Figuur 75: Detail van het oostelijke deel van de  “Caart der Limitten van de Hooge en Vrije 
Heerlijckhijdt van het Loo”, F. Beyerinck (1764). Gegeorefereerd met QGIS 2.18. In geel de 
theoretische rechte verbinding tussen Het Loo en Dieren. In blauw de kortste verbinding gebruik 
makend van historische wegen. Bron: Nationaal Archief, Den Haag. 
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Fig. 76: Detail uit de kaart 
van de hanzewegen op de 
Veluwe. In geel de 
theoretische rechte 
verbinding tussen Het Loo 
en Dieren. De hanzeweg 
van Harderwijk naar 
Doesburg is met pijlen 
aangegeven. Bron: Oude 
handelswegen op de 
Veluwe. G.J.M. Derks, 
Arnhem (2010). 

Het lijkt dus logisch te concluderen dat er geen nieuwe koningsweg werd aangelegd omdat de 

afstand van Paleis Het Loo naar het Hof te Dieren werd afgelegd gebruik makend van de 

bestaande oude hessenweg van Harderwijk naar Doesburg. Het gehele tracé Zilven-Dieren 

heet nog altijd Harderwijkerweg. 

Werkzaamheden aan de weg bij Loenen en Zilven  

De enige primaire bron die we hebben kunnen vinden over een klein tracé van deze weg 

bevindt zich in het Gelders Archief te Arnhem.175 Het zijn opgaven van kosten opgesteld door 

                                                      
175 Gelders Archief, Arnhem. Archieftoegang 0525 (Huis Rosendael), inv. nr. 0123. Gerrit Breman was zo 
vriendelijk om behulpzaam te zijn bij het transcriberen van deze stukken. 
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verschillende schouten en rekeningen bestemd voor de landdrost van de Veluwe vanaf 1700 

(zie voor transcriptie bijlage 8).  

Het eerste archiefstuk is een specificatie van onkosten opgesteld in 1700 door G. Brienen, 

schout van Apeldoorn. Hij scheef boven de kostenspecificatie over ‘het maken van den 

Coninkx wegh door Loenen ende Silven’. 

Figuur 77: Aanhef van 
de kostenspecificatie 
voor het maken van 
de ‘Coninckx wegh 
door Loenen ende 
Silven’.176 Bron: 
archief Huis Rosendael 
0525, inv. nr. 123. 
Gelders Archief, 
Arnhem. 

 

De schout verantwoordde hierin de kosten die hij samen maakte met de schout van Rheden 

voor het toezicht op werkzaamheden aan deze weg. In de weg zat bij de Bruisbeek in Loenen 

een kom van 12 meter lang en ruim een halve meter breed waar water in bleef staan. Hierin 

werd een houten constructie gelegd, die verwijderd werd ‘uijt den nije wegh vant Loo na 

Zutphen’.  

Het tweede archiefstuk is ondertekend door Johan van Arnhem op 24 februari 1702 en betreft 

alle kosten gemaakt in de jaren 1770 en 1701. Het ging over een totaal van 960 Carolusgulden. 

Expliciet werd vermeld: ‘alle de oncosten tot het maken vande wech tussen Dieren en het Loo, 

ten dienste van sijne Majesteijt en andere passanten’.    

De Heer van Rosendael verzocht en kreeg van het kwartier van de Veluwe 500 Carolusgulden, 

dus waarschijnlijk had hij het gehele bedrag voorgeschoten. Het verschil van 460 

Carolusgulden werd gelijkelijk verdeeld tussen het ambt Apeldoorn en Rheden, hoewel er nog 

fijntjes vermeld werd dat ‘de meeste oncosten sijn geschiet in het Ampt van Rhede en de 

weijnichste in het Ampt van Apeldoorn’.  

Het derde archiefstuk, gedateerd 21 maart 1700, gaat over het aanbesteden van de weg ten 

zuiden van Het Loo door de schout van Arnhem in opdracht van Van Arnhem. Om de weg op 

te nemen vertrok de schout met de werkbaas Jan Gijsberts naar Silven bij Loenen. Ten huize 

van ene Jan Bressers (een herberg?) troffen ze de schout van Apeldoorn.   

De overige in het archief van Huis Rosendael aanwezige stukken betreffen verklaringen van  

verschillende personen over de controle van kunstwerken in de weg. 

  

                                                      
176 De transcriptie luidt: “Specificatie van gedane verschodt ende vacatien gedaen ende voorge..lls over het maken 
van den Coninckx wegh door Loenen en Silven.” 
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Figuur 78: De Bruisbeek ten westen van 
Zilven ingetekend op de topografische 
kaart. Bron: top 25 raster, blad 33d. 

Figuur 79: Idem ingetekend op de TMK (1850). Bron: 
TMK blad 33. 

Geven deze bronnen nu een indicatie waar de weg van Dieren naar Het Loo heeft gelopen? 

Waarschijnlijk ging het in de bronnen over verbeteringen en onderhoud aan een bestaande, 

lokale weg door Loenen en Zilven, die ook door “andere passanten” werd gebruikt. In 

tegenstelling tot andere koningswegen liep deze weg door de dorpen (“Coninckx wegh door 

Loenen en Silven”).  

De enige topografische indicatie in de rekeningen is de Bruisbeek bij Silven, waar een houten 

constructie moest worden aangebracht om een natte kom te passeren. Deze ‘Bruisbeek’ is 

heden ten dage een weg die ten westen van Zilven in noord-zuid richting loopt (fig. 78). Op de 

Topografisch Militaire Kaart loopt deze weg door een gebied aangeduid met de benaming ‘De 

Modderkolk’ (fig. 79). Dit moet haast wel het gebied zijn waar de werkzaamheden aan de weg 

werden uitgevoerd.            

Ook op de kaart van Beyerinck uit 1764 (fig. 80) is een noord-zuid lopende weg te zien langs 

een nat gebied waarin bronnen aanwezig zijn ten gevolge van de afwatering van het hoger 

gelegen bosgebied ten westen van Zilven. Zoals in figuur 76 te zien maakte deze weg 

waarschijnlijk onderdeel uit van de historische hanzeweg van Harderwijk naar Doesburg. 
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Figuur 80. De ‘Coninkx wegh’ bij Zilven (zie 
pijl) op een detail van de  “Caart der Limitten 
van de Hooge en Vrije Heerlijckhijdt van het 
Loo”, Fred. Beyerinck (1764). Gegeorefereerd 
met QGIS 2.18. Bron: Nationaal Archief, Den 
Haag. 

 

3.5 De Koningsweg van het Hof te Dieren naar het jachthuis in Ede 

Het oostelijk deel van Dieren naar Ginkel 

Misschien wel de bekendste, en zeker vandaag meest bereden, Koningsweg is die tussen het 

Hof te Dieren en het jachthuis in Ede. Het tracé bestaat heden ten dage uit drie delen (fig. 80). 

Het meest westelijke deel heet Otterloseweg (1), die bij de kruising met de Kemperbergerweg 

overgaat in de Koningsweg (2). Ook na de kruising met de Hoenderloseweg blijft het 

Koningsweg heten (3). Deze gaat onder de A50 door in een gebied dat Koningsheide heet en 

vervolgt naar het oosten als zandweg met fietspad die grotendeels over het Rozendaalse Veld 

loopt (4). De weg stopt bij de brandtoren op de oostelijke gemeentegrens van Rosendael, 

vroeger ‘Kop van de Koningsweg’ genoemd. 

 
Figuur 81: De Koningsweg van Ginkel naar Dieren ten noorden van Arnhem.  

Bron: top25 raster. www.pdokviewer.pdok.nl 

We hebben hiervoor (1.2 Stand van onderzoek) al beschreven dat de knik naar het zuidwesten 

bij de Hoenderloseweg (van 2 -> 3) is ontstaan in 1849 (fig. 3). Deze 19e-eeuwse verlegging 

van de oorspronkelijke koningsweg heeft een aantal onderzoekers op het verkeerde been 

gezet, zoals we eerder hebben geconstateerd. 

http://www.pdokviewer.pdok.nl/
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Kunnen we nog resten van de oude, rechtdoor lopende koningsweg terugvinden in het 

terrein? Zoals in figuur 82 te zien is, kan deze gehele koningsweg (bijna) nog gereconstrueerd 

worden met behulp van de AHN-kaarten.  

De koningsweg is hier  ingetekend vanaf het kruispunt met de koningsweg van Doorwerth naar 

Het Loo in het westen tot de ‘knik’ bij de Oranjekazerne in het oosten. Ook hier is de foutieve 

naamgeving weer een bron van historisch misverstand geweest. De noord-zuid lopende 

historische koningsweg liep namelijk westelijk van de weg die nu langs de grens van het 

Nationaal Park De Hoge Veluwe loopt en -heel verwarrend- de  ‘Oude Koningsweg’ heet. Het 

historische kruispunt ligt nu in het bos ten zuiden van het Aalderinksveld.   

 
Figuur 82: De historische koningsweg van de ‘Oude Koningsweg’ in het westen naar de aansluiting 
met de N311 bij de Oranjekazerne in het oosten. Zichtbare tracés zijn zwart ingetekend; de gele 
weg is de huidige Koningsweg (N311). Bron: www.ahn.arcgisonline.nl 

Op alle tot ons beschikking staande historische kaarten is deze koningsweg afgebeeld. De 

oudste 19e-eeuwse kaart is de zeer gedetailleerde  ‘Topographische kaart van de omstreken 

van Arnhem’ getekend door G.J. Dibbets en uitgegeven bij Nijhoff in 1821 (fig. 83). 

 
Figuur 83: Detail van de kaart van G.J. Dibbets (1821). Bron: Kaartenverzameling Gemeente 
Arnhem, 1506, inv. nr. 1111. Gelders Archief, Arnhem. 

Naast de oost-west lopende Koningsweg vanaf De Ginkel richting Dieren zijn op deze kaart van 

links naar rechts de volgende wegen zwart ingetekend: een deel van de koningsweg van 

Doorwerth naar Het Loo (1), de Ringallee van Rosendael (2), de weg die langs de oostelijke 

gemeentegrens van Rosendael loopt (3), een naamloze oost-west lopende weg (4) en de weg 

van de Prins Willemberg naar de Rouwenberg (5).   

De Koningsweg naar Dieren stopte, net als nu, bij de grens van de Heerlijkheid Rosendael (Kop 

van de Koningsweg). 

Zoals op de kaart van de Heerlijkheid Rosendael van Elshoff uit 1721 is te zien, waren de 

Ringallees, die in de 19e eeuw de gemeentegrenzen van Rosendael vormden in de 18e eeuw 

nog niet aangelegd (fig. 84). De Koningsweg liep volgens deze kaart voorbij de grens van de 

Heerlijkheid en stopte bij een punt waar ‘Beukenstruijk’  bij staat geschreven (onder de 

windroos). 

http://www.ahn.arcgisonline.nl/
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Figuur 84: Geometrise Caart van de 
Heerlijkheid Roosendael, B. Elshoff 
(1721). Grenzen van de Heerlijkheid in 
geel. In zwart de belangrijkste rechte 
wegen. Bron: archief Huis Rosendael 
0525, inv. nr. 1337-0002. Gelders 
Archief, Arnhem. 

Verder liep er binnen de Heerlijkheid een weg met een getekende dubbele rij bomen van 

Rosendael naar de oost-west lopende hessenweg bij Terlet die de Koningsweg halverwege 

kruiste. Deze weg naar Terlet is op de kadasterkaart van Rosendael uit 1817 nog zichtbaar tot 

de kruising met de Koningsweg (fig. 84). Maar vier jaar later is op de kaart van Dibbets (fig. 83) 

ook deze weg verdwenen.   

Opvallend is dat op de kaart van Elshoff uit 1721 nog een Koningsweg staat, die bijna 

evenwijdig naar het noorden liep met de hierboven genoemde weg naar Terlet (fig. 84). Deze 

weg begon buiten de grens van de Heerlijkheid bij het einde van de Koningsweg naar Dieren 

(bij ‘Beukenstruijk’). Volgens Van Heijgen liep deze weg naar Hoog Buurlo.177 Ook van deze 

weg is op 19e-eeuwse kaarten niets meer terug te vinden (fig. 85). Wel is deze weg nog door 

Leenen ingetekend op zijn kaart uit ca. 1750 van de Hoge Heerlijkheid het Loo (fig. 96). 

 

                                                      
177 E. van Heijgen, De Veluwe als jachtlandschap. Een onderzoek naar de locatiekeuze en ruimtelijke inrichting van 
jachtgebieden op de Veluwe tussen 1650 en 1930 (Masterscriptie Landschapsgeschiedenis, Rijksuniversiteit 
Groningen, 2015), 57. 
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Figuur 85: Verzamelplan van de gemeente 
Rosendael (1817). De koningsweg naar het 
noord-westen (naar Hoog Buurlo) stopte bij 
de Koningsweg van Dieren naar Ginkel. 
Gemeentegrenzen in geel. Bron: 
www.beeldbank.cultureelerfgoed.nl 

Laten we nu nader het oostelijke tracé van de Koningsweg van de ‘Kop van de Koningsweg’ 

naar de Prins Willemberg in Dieren onderzoeken. Hoewel al in 1821 op de kaart verdwenen 

geeft het gebruik van de AHN-hoogtekaart een goed beeld van het verloop van deze weg (fig. 

86).  

 
Figuur 86: De Koningweg van de ‘Kop van de Koningsweg’ naar de Prins Willemberg. Zichtbare 
tracés zijn zwart ingetekend. Bron: www.ahn.arcgisonline.nl 

Het blijkt dat bijna de gehele Koningsweg tot de Prins Willemberg en ook verder oostelijk naar 

de Carolinaberg goed zichtbaar te maken is. Westelijk van de Prins Willemberg is een deel 

onder een akker bij de Carolinahoeve verdwenen (fig. 87).  

  

http://www.beeldbank.cultureelerfgoed.nl/
http://www.ahn.arcgisonline.nl/
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Door de Onzalige Bossen is het tracé weer goed zichtbaar en lijkt zich niets aan te trekken van 

de smeltwaterdalen. Alleen het gehele tracé over het Worth-Rhederzand is waarschijnlijk 

ondergestoven en verdwenen onder het zand.   

 

 
Figuur 87: De Koningsweg bij de Carolinahoeve en de Prins Willemberg.  Zichtbare tracés zijn zwart 
ingetekend. Bron: www.ahn.arcgisonline.nl 

Zoals we op de kaart van Dibbets uit 1821 (fig. 83) hebben gezien is de kaarsrechte koningsweg 

getekend tot Ginkel. Hier was volgens de 19e-eeuwse aardrijkskundige Van der Aa van oudsher 

een pleisterplaats voor postkoetsen van Amsterdam naar Arnhem.178 Het is aannemelijk dat 

ook in Willem’s tijd hier een rendez-vous plaats voor de jacht was, gezien zijn brief aan Hans 

Willem Bentinck van 1 mei 1693.179 

Op de kaart van het Reemsterveld van B. Elshoff uit 1722 staat een deel van de koningsweg 

ingetekend (fig. 88). De naam die Elshoff aan deze weg gaf was “Koningsweg van Ginckel door 

den Heerlijkheijd Rozendaal naar de Beuken Struijk”. Dit suggereert dat de Koningsweg bij 

Ginkel stopte en niet doorliep naar het jachthuis in Ede. Ook op de kaart van Dibbets uit 1821 

lijkt de weg voor de buurtschap De Ginkel te stoppen. 

 
Figuur 88: Detail van de kaart van het Reemsterveld met de oost-west koningsweg, B. Elshof (1722). 
Bron: archief Huis Keppel 0409, inv. nr. 1538-0001. Gelders Archief, Arnhem. 

Latere kadasterkaarten, zoals het hieronder getoonde detail van het gebied rond Oud Reemst, 

tonen hetzelfde beeld (fig. 89). 

                                                      
178 A.J. van der Aa, Aardrijkskundig woordenboek de Nederlanden, volume 4 (Gorkum, 1843): 583. 
179 N. Japikse, Correspondentie van Willem III en van Hans Willem Bentinck, eerste gedeelte, deel I. ’s Gravenhage, 
1927, 177. De transcriptie van dit gedeelte uit een brief van Willem III aan H.W. Bentinck luidde: ..; s’est ce qui 
m’oblige à faire demain le randevous au Ginckel,.. 

http://www.ahn.arcgisonline.nl/
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Figuur 89: Het meest westelijke deel van de koningsweg van Het Huis te Dieren naar Ginkel met de 
kruising met de koningsweg van Doorwerth naar Het Loo. Detail kadastrale kaart (1811-1832). Bron: 
www.hisgis.fa.knaw.nl  

We hebben hierboven gezien dat tot het kruispunt met de koningsweg van Doorwerth naar 

Het Loo de weg met de AHN-kaart goed zichtbaar te maken is (fig. 86). Lukt dit nu ook met het 

westelijke deel richting Ginkel en Ede ? 

Op de AHN-kaart van het gebied tussen Ginkel en het kruispunt van de beide historische 

koningswegen op het Aalderinksveld is de complete koningsweg (bijna) weer zichtbaar te 

maken (fig. 90). Alleen ten zuiden van Oud Reemst is een wegtracé compleet verdwenen waar 

in de jaren veertig van de vorige eeuw landbouwgrond is ontgonnen voor de boerderij Oud 

Reemst.180 De voormalige akkers zijn nu compleet verruigd.  

 
Figuur 90: De koningsweg van Ginkel in het westen naar het kruispunt met de koningsweg van 
Doorwerth naar Het Loo in het oosten. Zichtbare tracés zijn zwart ingetekend. Bron: 
www.ahn.arcgisonline.nl 

Ten oosten van Zuid Ginkel lijkt de koningsweg te verzanden in een bundel van sporen over 

de heide en ook westelijk richting Ede is geen enkel spoor van de koningsweg meer in het 

landschap te vinden, niet op de AHN-kaarten en ook niet op vroeg 19e eeuwse kaarten.  

Het westelijk deel van Ede naar Ginkel 

De vraag die nu gesteld kan worden is of er wel een koningsweg van Ginkel naar Ede liep? En 

was er eigenlijk wel een jachthuis in Ede? 

                                                      
180 G. Breman, “Koningsweg Ginkel-Dieren, een lange dunne lijn,” Nieuwe Veluwe 0(2009), 43. 

http://www.hisgis.fa.knaw.nl/
http://www.ahn.arcgisonline.nl/
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Uit de beschrijving van notariële aktes in bijlage 9 blijkt dat we niet alleen deze laatste vraag 

positief kunnen beantwoorden, maar dat we ook de exacte locatie en de huidige situatie van 

het voormalige jachthuis hebben kunnen bepalen. 

Liep er nu ook een koningsweg rechtdoor van Ginkel naar dit jachthuis in Ede? 

Op grond van de lijst van Heerbanen in Gelderland en Utrecht van 1736, opgesteld door de 

Admiraliteit van Amsterdam heeft Horsten het volgende opgemerkt.181 Deze lijst laat een 

verbinding zien van Amersfoort naar Arnhem over Otterlo en Ginkel. Op de woeste gronden 

ten noordoosten van Ede werd deze weg door De Man aangeduid met ‘Hessische Weg’ (fig. 

84). Deze heerbaan was dus een historische hessenweg. 

Op korte afstand westelijk en min of meer evenwijdig heeft De Man nog een zandweg 

ingetekend. Horsten concludeerde dat dit type wegen naast en evenwijdig aan hessenwegen 

op veel plaatsen voorkwamen en bedoeld waren voor het gewone wagenverkeer.  

 
Figuur 91: De wegen ten oosten van Ede. Bron: Detail uit kaartblad 12 van De Man (1806-1811). 

Zuidelijk van de weg van Ginkel naar Ede, waar op bovenstaande kaart van De Man  ‘Weg na 

Arnhem’ bij staat, ligt ook zo’n evenwijdige weg. Dit laatste tracé van de koningsweg was 

onderdeel van een historische hanzeweg richting Lunteren en Amersfoort (fig. 92). 

 

                                                      
181 F.H. Horsten, Doorgaande wegen in Nederland, 16e-19e eeuw. Een historische wegenatlas (Amsterdam, 2005), 44. 
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Figuur 92: De hanzeweg van Planken Wambuis via Zuid-Ginkel en Ede naar Lunteren. Bron: Oude 
handelswegen op de Veluwe. G.J.M. Derks, Arnhem (2010). 

We kunnen met enige voorzichtigheid nu concluderen dat de aanwezigheid van een tweetal 

wegen van Ginkel naar Ede, de voormalige hanzeweg en de weg ten zuiden daarvan, 

voldoende transportmogelijkheid voor Willem III boden. Hierdoor was de aanleg van een 

derde weg overbodig.  

Op de kaart van De Man zijn nog twee andere rechte wegen tussen een bomenrij  te zien die 

beiden leiden naar het Edesche Bosch. De ene loopt vanuit het centrum van Ede, de andere 

vanaf Huijs Kernhem (fig. 91). Ten tijde van De Man was dit neoclassicistische landhuis in 1803 

herbouwd op de fundamenten van de oorspronkelijke burcht.182 In de 17e eeuw was deze 

burcht ook als jachtkasteel bekend en werd in de tijd van Willem III onregelmatig bewoond 

door Jacob van Wassenaer tot Obdam (1645-1714), luitenant-generaal van de cavalerie van 

het staatse leger. Het ligt voor de hand dat Willem III ook hier gejaagd heeft en gebruik heeft 

gemaakt van het kasteel en dus ook van deze rechte jachtwegen.  

 

3.6 De Koningsweg van Het Loo naar kasteel Doorwerth 

De mislukte verwerving van kasteel Doorwerth 

Naast Het Loo bestonden er nog twee hoge heerlijkheden op de Veluwe; Rosendael en 

Doorwerth. Aan beiden was een heerlijk jachtrecht op grofwild verbonden.183 Zoals we in de 

                                                      
182 www.cultureelerfgoed.nl/monumenten/14459  
183 H. Wassenaar, “Stadhouder Willem III als opperjachtmeester van de Veluwe: een vriend van de adel?,” Virtus. 
Journal of Nobility Studies 3-1 (1995): 23.   

http://www.cultureelerfgoed.nl/monumenten/14459
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dagboeken van Huygens jr. en in de brieven van en aan Bentinck kunnen lezen werd er veel 

gejaagd ten noorden  van kasteel Doorwerth, ook in de jaren dat er vanaf Het Loo werd 

gestart. Het lag dus voor de hand een koningsweg dwars over de Veluwe aan te leggen om de 

relatief grote afstand van hemelsbreed ruim 31 kilometer tussen deze twee plaatsen te 

overbruggen.   

De liefde van Willem III voor Doorwerth en omgeving ging zo ver dat hij na de verwerving van 

het Uddelermeer in 1698 vanuit Kensington Palace er alles aan deed ook deze heerlijkheid  te 

verwerven. Hij schakelde hiervoor zijn goede vriend Johan van Arnhem, Heer van Rosendael, 

in en het verloop van deze onderhandelingen is goed te volgen uit de briefwisseling tussen 

beide heren.  

Kasteel Doorwerth, van oorsprong een 13e -eeuws kasteel in de uiterwaarden van de Rijn, was 

in die tijd in handen van de weduwe Ch.A. de la Trémouille, douairière von Aldenburg (1652-

1732)184.  Willem III was de voogd van haar zoon, Anton von Aldenburg, die op 15-jarige leeftijd 

in 1696 heer van Doorwerth werd.  

Van Arnhem vertrok op 12 februari 1698 naar Doorwerth om het verzoek tot overname van 

Willem over te brengen, maar zij reageerde negatief.185 Bentinck probeerde daarna een ruiling 

met een ander landgoed voor te stellen en na overleg met Willem III werd dat de Baronie van 

IJsselstein. Op 15 maart schreef Bentinck dat hij dit verzoek aan de prinses had overgebracht, 

maar daarna liepen de onderhandelingen spaak. 

 

Figuur 93: Kasteel 
Doorwerth na de 
restauratie in 1910. 
Bron: Rijksdienst 
voor Cultureel 
Erfgoed. 

                                                      
184 Charlotte Amélie de la Trémouille, prinses van Tarente was getrouwd geweest met Anton H.R. rijksgraaf von 
Aldenburg, heer van Varel, Kniphausen en Doorwerth (1633-1680), een weduwnaar met vijf dochters. Hij stierf 
al vijf maanden na de huwelijksinzegening en liet zijn zwangere weduwe achter. Haar zoon Anton werd geboren 
in 1681. In 1684 gaat zij met haar zoon op Doorwerth wonen. Bron: www.resources.huygens.knaw.nl  
185 N. Japikse, Correspondentie van Willem III en van Hans Willem Bentinck, eerste gedeelte, deel II. ’s Gravenhage, 
1928, 695-696. Johan van Arnhem schrijft aan Willem III op 12 februari 1698: “Tot gehoorsame paritie nu van 
Uwe Majesteyts orders hebbe ick daechs na den ontfanc van Uwe Majests. scryvens by de Princesse van 
Aldenburch geweest alleere, en den selven eerst vragende, of se wel genegentheyt soude hebben de heerlijckheyt 
Doreweert af te staan, antwoorde my van neen,… 

http://www.resources.huygens.knaw.nl/
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De douairière stuurde haar zoon, die in Utrecht studeerde, tijdens de paardenmarkt naar 

IJsselstein en die constateerde niet alleen de vervallen staat van het kasteel, maar ook de 

inwoning van de plaatselijke drost, voldoende redenen om verder van de ruil af te zien.186  

Uit het feit dat Willem III vanuit Engeland zoveel persoonlijke aandacht aan dit mislukte 

project gaf blijkt wel zijn passie voor de uitbreiding van zijn Veluws jachtrevier, zelfs vanaf Het 

Loo helemaal tot Doorwerth. Maar waarschijnlijk werd er door de douairière nauwelijks 

gejaagd en gedoogde zij Willem III met zijn jachtgezelschap op haar bezittingen en in haar 

kasteel.187 Bouwer heeft het in zijn boek over de zuidwest-Veluwe over de  glorietijd van 

Doorwerth rond 1700, omdat er toen veel vorstelijke personen op het kasteel verbleven.188 

De langste koningsweg dwars over de Veluwe 

In voorliggende hoofdstukken hebben we de koningsweg van Het Loo naar Doorwerth reeds 

enkele malen gekruist. Het historische kruispunt ligt, zoals we gezien hebben, niet op het 

hedendaagse kruispunt van de Koningsweg (N311) met de Oude Koningsweg, maar westelijk 

daarvan in het bos ten zuiden van het Aalderinksveld op de Hoge Veluwe. Zowel op de kaart 

van het Reemsterveld uit 1722 (fig. 94) als op de Topografisch Militaire Kaart uit 1852 (fig. 95) 

is deze koningsweg en het kruispunt goed te zien. 

 

Figuur 94: Detail van de kaart van het 
Reemsterveld met het kruispunt van 
de beide koningswegen door B. 
Elshoff (1722). Bron: archief Huis 
Keppel 0409, inv. nr. 1538-0001. 
Gelders Archief, Arnhem. 

                                                      
186 N. Japikse, Correspondentie van Willem III en van Hans Willem Bentinck, eerste gedeelte, deel II. ’s Gravenhage, 
1928, 695-696. Johan van Arnhem schrijft aan Willem III op 30 april 1698: “Dewijl het peerdemarc te Iselsteyn 
was, heeft de graef die occasie waergenomen, om in een confluentie van veel mensen die plaats te besien, vont 
dat het een soet steetjen is, maer, oock in ’t casteel sijnde geweest, heeft hetselve seer vervallen gevonden, en 
alleenen drie of 4 gemacken wat in staet, in welcke den drost woont, waeronder een gemack, ’t geen genaemt 
wiert de camer voor de jonge Princes.”; “Als eerst dat het casteel in sulcken slechten en vervallen staet is, en 
voorts dat, den drost daer wonende, samen daerin niet wel sullen conne wonen, niet alleen omdat soo veel 
gemacken daertoe niet in staet sijn, maer oock omdat tegelij met hem in te wone, al veel ongemacke soude 
geven.” 
187 H. Wassenaar, 23. 
188 K. Bouwer, Voor profijt en genoegen: de geschiedenis van bos en landschap van de zuidwest-Veluwe (Utrecht, 
2008): 151.  
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Figuur 95: Het kruispunt van de 
beide koningswegen  oostelijk van 
Ginkel op de Topografisch Militaire 
Kaart uit 1850. Bron: TMK bladen 33 
en 40. 

 

 

Opvallend is dat deze koningsweg, die op de bovenstaande TMK werd afgebeeld van Papendal 

in het zuiden tot de kruising met de weg naar Hoog Baarlo ter hoogte van De Pampel in het 

noorden, niet getekend is op de oudere kaart van De Man uit 1806-1811.  

De oost-west koningsweg liet De Man eindigen oostelijk van Kemperberg en niet zoals 

hierboven tot vlak bij Ginkel. Was deze weg misschien voor deze onderdirecteur van het 

Depot-Generaal van Oorlog van weinig militair-strategische betekenis? We kunnen er slechts 

naar gissen. 

Ook het gebruik van hoogtekaarten uit het AHN-bestand (www.ahn.arcgisonline.nl), zoals 

hierboven aangetoond voor de koningsweg van Ginkel naar Dieren, laten de koningsweg weer 

bijna volledig zien binnen de grenzen van het Nationaal Park De Hoge Veluwe. Alleen bleek de 

zichtbaarheid in het veld minimaal te zijn (fig. 97). 

 

http://www.ahn.arcgisonline.nl/
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Figuur 97: Gezicht naar het noorden over het Aalderinksveld.   
De gele pijl staat op de plaats waar de koningsweg enigszins 
omhoog loopt tegen de helling van een smeltwaterdal. Bron: 
eigen foto. 

Figuur 96: De koningsweg over het 
Aalderinksveld (AHN2). Bron: 
www.ahn.arcgisonline.nl          

 

Na kartering hebben we in twee dagen de gehele koningsweg met behulp van GPS afgelopen 

van het kruispunt in het bos ten zuiden van het Aalderinksveld tot de kruising met de 

Delenseweg (N804) in het noorden.  

Als voorbeeld van het verschil tussen de zichtbaarheid op AHN-kaarten en in het veld zijn 

hierboven twee beelden van het Aalderinksveld getoond (fig. 96 en 97). Met enige moeite is 

rechts het verloop van de weg tegen de helling van het smeltwaterdal op te volgen, terwijl op 

de AHN-kaart links de koningsweg goed te zien is (zie ook fig. 1 voor een meer noordelijk, bijna 

verdwenen tracé).  

Buiten de grens van Het Nationaal Park De Hoge Veluwe, aan de oostzijde van de N804, is de 

koningsweg op de AHN-kaart nog maar sporadisch te zien (fig. 98). Het gebied rond 

Hoenderloo is bezaaid met moderne bungalowparken en verder naar het noorden richting 

Apeldoorn was in de 19e eeuw een enorm stuifzandgebied, het Groote Zand geheten. 

Waarschijnlijk is de historische koningsweg daar onder het zand verdwenen. 

  

http://www.ahn.arcgisonline.nl/
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Figuur 98: Het enig, nog zichtbare, noordelijke 
tracé van de koningsweg van Doorwerth naar 
Het Loo bij Hoog Baarlo richting Hoenderloo 
(AHN2). Bron: www.ahn.arcgisonline.nl 

 

 

Figuur 99: Het 
zuidoostelijke deel 
van de Hoge 
Heerlijkheid Het 
Loo op de  “Caart 
der Limitten van de 
Hooge en Vrije 
Heerlijckhijdt van 
het Loo”,             
F. Beyerinck (1764). 
Gegeorefereerd 
met QGIS 2.18. 
Bron: Nationaal 
Archief, Den Haag. 

 

http://www.ahn.arcgisonline.nl/
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Dat de overstuiving van deze koningsweg al gebeurd kan zijn in het begin van de 18e eeuw 

blijkt uit de kaart van Beyerinck uit 1764 (fig. 99). Vanaf de omgeving van Hoenderloo loopt 

een weg naar het noordoosten richting Het Loo die al snel ophoudt in een grote leegte. 

Ten westen van Ugchelen, vanaf de noordelijke rand van het Ugchelse Bos, begint weer een 

wegtracé dat dezelfde richting noordoostelijk naar Het Loo volgt (fig. 100). Aangezien 

Beyerinck bij deze weg ‘Konings Tra’ heeft geschreven, ligt het voor de hand te veronderstellen 

dat we hier een ontbrekend tracé van de koningsweg van Doorwerth naar Het Loo zien 

lopen.189 

  
Figuur 100: Detail van de kaart van Beyerinck 
getoond in figuur 92, met de Konings Tra vanaf 
de rand van het Ugchelse Bos richting Het Loo. 
Bron: Nationaal Archief, Den Haag. 

Figuur 101: Detail van de kaart van Leenen met 
dezelfde Konings Tra die hier ook door het bos 
getekend is. Bron: Rijksmuseum Paleis Het Loo. 

Op de twee jaar eerder door Leenen vervaardigde kaart van Het Loo is deze Konings Tra 

rechtdoor het bos getekend en loopt nog verder door naar het zuidwesten richting 

Hoenderloo (fig. 101). Ook is er nog een aftakking naar het oosten getekend. Heeft Beyerinck 

bij het maken van zijn kopie deze tracés over het hoofd gezien of zijn ze in het verloop van de 

twee jaren verdwenen? 

Het zuidelijk deel vanaf het kruispunt bij Oud Reemst naar Doorwerth         

We hebben hier boven kunnen constateren dat een significant deel van het noordelijke deel 

van deze koningsweg met behulp van de kaart van Beyerinck uit 1764 en met moderne 

technieken als de AHN-kaart goed te reconstrueren is. Geldt dit ook voor het zuidelijk deel 

naar Doorwerth? 

                                                      
189 Tra is net als Trade volgens het Middelnederlandsch woordenboek (1250-1550): spoor, weg of veedrift. 
Etymologisch is het afgeleid van het werkwoord ‘treden’. Maar in de bosbouw staat tra voor een brede strook 
open land (of weg met een brede berm) bedoeld als brandgang. Het is niet ondenkbaar dat de Konings Tra 
aangelegd is op plaatsen waar van oudsher tra’s met een andere functie bestonden. Bron: www.ivdnt.org  

http://www.ivdnt.org/
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Op een kaart van de Heerlijkheid Doorwerth uit 1712 (fig. 102) zien we ten noorden van het 

kasteel een sterk verkaveld heggenlandschap van hakhoutbosjes. Dit werd doorsneden door 

vele plaatselijke wegen.   

Tot Wolfheze, linksboven op de kaart, liep hier geen rechte koningsweg. Gezien de  

eigendomsverhoudingen was het, zelfs voor Willem III, waarschijnlijk te complex om hier 

dwars door een koningsweg aan te leggen. Zoals we uit het malenboek van het Speulderbos 

hebben kunnen lezen hield hij zich keurig aan de geldende rechtsregels en had respect voor 

de oude rechten van ingezetenen en geërfden. 

 

Figuur 102: Detail van de 
kaart van de ‘Limitten van 
de heerlijckheit 
Dorenwerdt’ door I. van 
Heuvel (1712). Linksonder 
kasteel Doorwerth, 
linksboven Wolfheze. Bron: 
Gelders Archief, Arnhem. 
Gelderse Rekenkamer 0012, 
inv. nr. 1668. 

Noordelijk van de spoorlijn langs Wolfheze loopt de kaarsrechte Koningsweg (N310) naar het 

noordoosten die, zoals we eerder hebben gezien, bij het kruispunt met de Otterloseweg 

(N311) over gaat in de Oude Koningsweg langs het Nationaal Park Hoge Veluwe. Eerder 

constateerden we al dat dit geen historische koningswegen zijn. De historische wegen liepen 

namelijk wat meer naar het westen parallel hieraan. De historische koningsweg staat tot 

Papendal nog op de 19e-eeuwse kaart (fig. 103) en verdwijnt daarna. 
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Figuur 103: Het meest 
zuidelijke tracé van de 
koningsweg van Het Loo 
naar Doorwerth tot de 
spoorlijn op de TMK 
(1850). De ster is 
geplaatst op de 
coördinaten waar de 
koningsweg op de AHN-
kaart stopt ten zuiden van 
het dal van de Heelsumer 
Beek (fig. 104). Bron: TMK 
blad 40. 

 

  
Figuur 104: Het zichtbare tracé van de     van 
de koningsweg  naar Doorwerth ten zuiden 
van de A12 (AHN2). Bron: 
www.ahn.arcgisonline.nl     

Figuur 105: Het laatste deel van het zichtbare tracé 
de koningsweg naar Doorwerth door het dal van de   
Heelsumer Beek (AHN2). Bron: 
www.ahn.arcgisonline.nl 

                                             

http://www.ahn.arcgisonline.nl/
http://www.ahn.arcgisonline.nl/
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Tot de A12/A50, over het terrein van ’s-Kooningsjaght, is op de AHN-kaart niets meer terug te 

vinden van deze historische weg. Maar ten zuiden van de A12 zien we op de AHN-kaart de 

weg weer in beeld komen, evenwijdig aan de A50 (fig. 104). Verder zuidelijk van de spoorlijn 

loopt een laatste tracé door het dal van de Heelsumer Beek (fig. 105). 

De weg eindigt op de AHN-kaart vlak bij een plaats die ‘Hoog Wolfheze’ werd genoemd (fig. 

102). Hier vlakbij is op deze kaart ‘Jagershuis’ aangegeven. Met enige voorzichtigheid kunnen 

we concluderen dat dit het meest zuidelijke punt van de koningsweg van Het Loo naar 

Doorwerth is geweest. 

3.7 De koningsweg van het Hof te Dieren naar het jachthuis op de Rouwenberg 

 
Figuur 106: Detail van de kaart van de ‘Adelyke Hovestate Middagten ‘ , B. Elshoff (1729).      
Bron: collectie kasteel Middachten, eigen foto. 

Op de kaart van het landgoed Middachten is te zien hoe de Rouwenberg te midden van een 
spaarzaam begroeid heidegebied lag (fig. 106). Het jachthuis met jachtopzienerswoning werd 
gebouwd in opdracht van Stadhouder Willem II. Vanaf de top had men een vrij uitzicht over 
de Veluwezoom, de IJssel en de Rijn, hetgeen aanleiding was voor korte uitstapjes vanuit het 
Hof te Dieren. Deze werden beeldend beschreven door Constantijn Huygens jr. in zijn 
dagboek.190 

Zoals te zien is op de kaart van de wildbaan van Dieren uit 1648, gemaakt door Nicolaas van 
Geelkercken, liep er een rechte weg van de top van de Steenberg (nu Carolinaberg) naar de 
Rouwenberg (fig. 107). Hoewel aangelegd in opdracht van stadhouder Willem II rekenen wij 
deze weg toch tot de koningswegen. 

                                                      
190 C.  Huygens jr., Journalen. Derde Deel, 84-85. Op drie dagen in april 1683 maakt Constantijn Huygens jr. in zijn 
dagboek een aantekening van een eigen bezoek aan de Rouwenberg en van een bezoek van Willem III.            
15 April: Was op de Rouwenbergh daer van daen de wyser van Cleef perfect konde sien.              
16 April: Was naermiddagh weder op de Rouwenbergh daer men beter als daeghs te voren konde sien.           
24 April: SH gingh met Berckesteyn naer Rouwenbergh met mijn verrekijker, maer was regenachtig, en men kon 
niet veel sien. 
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Figuur 107: Detail van kaart van ‘ Syn Hoogheyts Wildbaen tot Dyren’, Nicolaas van Geelkercken     
(1648). Met een dubbele stippellijn is de weg tussen de Steenbergh en de Rouwenbergh 
aangegeven. Bron: Gelders Archief, Arnhem. Topografisch-historische Atlas Gelderland 1551, inv. 
nr. 2194. 

 

3.8 De kaarten van Leenen en Beyerinck nader beschouwd 

Konings trades 

Naast de Konings Trade tussen Uddel en het Meervelder Bosch die we in 3.3 hebben 

besproken en de Konings Tra vanaf de rand van het Ugchelse Bos naar Het Loo besproken in 

3.6 zijn er op de kaart van Beyerinck uit 1764 nog vijf rechte wegtrace’s  te vinden die hij 

aangeduid heeft met de naam tra of trade, al dan niet voorafgegaan door ‘Konings’ (fig. 108). 

We zullen nu de zeven tracé’s nader onderzoeken analyseren of er op andere historische 

kaarten en op AHN-kaarten nog relicten van deze wegen te vinden zijn. 

De rechte weg van Uddel naar de rand van het Meervelder Bosch is op de kaarten van Leenen 

en Beyerinck identiek getekend (fig. 108, tracé 1). Alleen noemde Leenen het een ‘Konings 

Weg’ en Beyerinck schreef ‘Konings Tra’. Zoals we eerder gezien hebben loopt deze weg heden 

ten dage als Hofweg over het Uddelsche Buurtveld en is voor het eerst als ‘Grintweg’ zichtbaar 

op de topografische kaart van 1872 (fig. 70). 

Ten zuiden van deze weg liep een ‘Konings Tra’ die in het zuiden begint in een langwerpig 

gebied dat tot de dag van vandaag ‘Brummelkamer’ heet (fig. 108, tracé 2).191 In het 

Meervelder Bosch sluit deze weg aan op een, waarschijnlijk oudere, weg in het bos die op de 

grens van twee buurtschappen liep. Leenen tekende deze Tra twee jaar eerder identiek op zijn 

kaart. 

                                                      
191 Het toponiem ‘Brummelkamer’ bestaat uit twee onderdelen. Brummel = braam(bes) en een ‘kamer’ was een 
gereserveerd bosgebied, beheerd door een landsheerlijke Rekenkamer. Bron: M. Schönveld, Veldnamen in 
Nederland (Arnhem: 1950), 133. 
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Figuur 108: Het noordelijk deel van de Hoge Heerlijkheid Het Loo op de “Caart der Limitten van de 
Hooge en Vrije Heerlijckhijdt van het Loo”, F. Beyerinck (1764). Gegeorefereerd met QGIS 2.18.        
De genummerde trades of tra’s zijn met een blauwe lijn aangegeven, de eerder besproken 
koningswegen en het lanenstelsel rond Het Loo met zwarte lijnen. De gele lijn geeft de grens van de 
heerlijkheid Het Loo aan. De oranje lijnen daarbinnen waren de grenzen tussen de richterambten en 
buurtschappen. Bron: Nationaal Archief, Den Haag. 

 

 

Figuur 109: Het noordelijke deel van trade 2 
vanuit het Meervelder Bosch op de TMK (1850). 
De pijl staat bij het meest zuidelijke einde op 
deze kaart. Bron: TMK blad 33. 

1 

2 
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Op de TMK uit 1850 is het noordelijk deel van deze trade nog herkenbaar tot een punt dat nu 

iets ten zuiden van de A1 en ten noorden van de spoorlijn ligt (fig. 109). Op de hoogtekaart is 

het verloop van deze trade vanaf dit punt verder naar het zuiden nog goed te volgen (fig. 110). 

 

Figuur 110: Het tracé van trade 2 naar het zuiden 
(Brummelkamer) op de AHN 2. De pijl staat op dezelfde 
plaats als in figuur 108. Bron: www.ahn.arcgisonline.nl 

  
 
Trade 3 is hierboven al besproken, waarbij het  verschil 
tussen de kaart van Leenen en de kopie van Beyerinck 
opvallend was. (fig. 100 en 101). Op 19e-eeuwse 
kaarten werd deze weg niet meer aangetroffen. 
Gezien het groot aantal noordoost lopende wegen op 
de hoogtekaart is niet meer na te gaan of dit tracé nog 
exact terug te vinden is. 
Trade 4 was de langste op de kaart van Beyerinck en 
loopt van de Order Enk in het zuiden tot een weg vlak 
bij  Wiesel aan de rand van het Wieselsche Bosch. Ook 
Leenen tekende deze weg en noemde deze ‘Konings 
Tra’. Zowel op de 19e-eeuwse kaarten als op de 
hoogtekaart is dit tracé niet meer te volgen, mede 
door de aanleg van het paleispark en de uitbreiding 
van Apeldoorn. 

 

  

http://www.ahn.arcgisonline.nl/


114 
 

Op het noordelijk deel van de kaart, deels buiten de heerlijkheidsgrens vallend, zijn nog drie 

trade’s (5-7) op beide kaarten van Leenen en Beyerinck identiek ingetekend (fig. 111). 

 
Figuur 111: De drie noordelijke trade’s (5-7) op de kaart van W. Leenen (1762). Rechtsonder de enk 
van het buurtschap Wiesel. Bron: Rijksmuseum Paleis Het Loo. 

Ook op de hoogtekaart (AHN 2) zijn deze drie tracé’s voor het grootste deel goed te volgen. 

Hieronder is trade 5 van de rand van de enk van Wiesel tot trade 7 buiten de heerlijkheidsgrens 

ingetekend (fig. 112) Leenen noemt deze ‘Konings Tra van ’t Reebosch na ’t Wijselte’. 

 
Figuur 112: Het tracé van trade 5 van Wiesel naar het noordwesten. Bron: www.ahn.arcgisonline.nl 

5 

Wiesel 

5 
6 

7 

http://www.ahn.arcgisonline.nl/
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Van de drie trade’s is alleen deze trade 5 is nog deels herkenbaar afgebeeld op de 19e-eeuwse 

Topografisch Militaire Kaart tot de heerlijkheidsgrens (fig. 113). 

 
Figuur 113: Het tracé van trade 5 op de TMK (1850) tot de grens van de Hoge Heerlijkheid het Loo 
(gele lijn). Bron: TMK blad 27. 

 

 

Figuur 114: Het tracé van trade 7 op de AHN 2 
vanaf de aansluiting met trade 5 naar het zuiden 
tot de grens van de Hoge Heerlijkheid (gele lijn). 
Bron: www.ahn.arcgisonline.nl 

Op de historische 18e-eeuwse kaarten van Leenen en Beyerinck liep trade 7 naar het zuiden 

tot de heerlijkheidsgrens waar het Wieselsche Bosch begon. Op de hoogtekaart zien we dat 

deze weg vanaf deze grens recht doorloopt naar het zuiden (fig. 114). Het is onduidelijk of dit 

zuidelijke tracé in 1762, toen Leenen zijn kaart tekende, al verdwenen was, of dat later dit 

wegdeel in het verlengde van trade 7 naar het zuiden is doorgetrokken. Uiteindelijk komt dit 

tracé heden ten dage uit op de Amersfoortse Weg. 

7 

5 

5 

http://www.ahn.arcgisonline.nl/
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De derde trade (6) in dit gebied liep bijna evenwijdig met trade 7 van de rand van het 

Wieselsche Bosch over het Wieselsche Veld naar het noorden tot buiten de Hoge Heerlijkheid. 

Ook dit tracé is voor een groot deel nog te herkennen op de hoogtekaart AHN 2 (fig. 115). 

 

Figuur 115: Het tracé van trade 6 op de AHN 2 
van over het Wieselsche Veld tot buiten de Hoge 
Heerlijkheid Het Loo. Bron: 
www.ahn.arcgisonline.nl 

De trade’s lijken vrij willekeurig te lopen maar hebben één eigenschap gemeen: ze eindigen 

(of beginnen) allemaal, op één na bij Wiesel, aan de rand van een bos. Het ligt voor de hand 

te concluderen dat dit ook aftakkingen van de eerder behandelde koningswegen waren, die 

bedoeld waren voor korte verbindingen naar de randen van jachtbossen, zowel ten behoeve 

van de jacht zelf als ook voor het beheer van het jachtdomein. 

De koningsweg over het Rozendaalse Veld naar Hoenderloo 

Bij de behandeling van de koningswegen binnen de Heerlijkheid Rosendael  (fig. 84, kaart van 

Elshoff uit 1721) kwam een koningsweg in beeld die van de ‘Beukenstruijk’ bij de koningsweg 

van Dieren naar Ginkel in noordwestelijke richting liep en de heerlijkheid doorkruiste. Dit tracé 

zien we ook weer op het zuidelijke deel van de kaart van Beyerinck terugkomen (fig. 116). 

  

5 

6 

http://www.ahn.arcgisonline.nl/
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Figuur 116: Het zuidelijk 
deel van de Hoge 
Heerlijkheid Het Loo op 
de  “Caart der Limitten 
van de Hooge en Vrije 
Heerlijckhijdt van het 
Loo”, F. Beyerinck (1764). 
Gegeorefereerd met 
QGIS 2.18. Bron: 
Nationaal Archief, Den 
Haag. 

Deze koningsweg liep door over de Hoge Heerlijkheid richting Hoenderloo. Het lijkt logisch dat 

deze weg daar aansluiting had met de koningsweg van Het Loo naar Doorwerth. Zo ontstond 

er namelijk een driehoek van koningswegen rond Deelen (fig. 117). 

 

Figuur 117: De driehoek van koningswegen 
rond Deelen op de Topografisch Militaire Kaart 
(1850). Bron: TMK blad 33. 

De weg naar kasteel Cannenburgh te Vaassen 

Als laatste pleisterplaats in ons model moeten we nog aandacht besteden aan het ten noorden 

van Het Loo gelegen kasteel Cannenburgh bij Vaassen. Ten zuiden van dit kasteel lag een 

eendenkooi die in het bezit was van Willem III en duidelijk afgebeeld is op de kaart  van W. 

Leenen uit 1762 (fig. 118)  Omdat de eendenkooi als onderdeel van de koninklijke domeinen 

in de Hoge Heerlijkheid Het Loo moest liggen, leidde dit tot een opmerkelijke uitstulping van 

de latere gemeentegrens van Apeldoorn in noordelijke richting, een uitstulping die duidelijk 

op de kaart van Beyerinck ingetekend is (fig. 119).  

De weg die van Het Loo naar de eendenkooi  liep voerde langs De Grift. Dit afwaterings-

kanaaltje is al omstreeks 1300 gegraven.192 De bron ligt bij Ugchelen en De Grift stroomde 

door Apeldoorn en liep via Vaassen en Epe naar Heerde. 

                                                      
192 www.mijngelderland.nl  

http://www.mijngelderland.nl/
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Figuur 118: De eendenkooi bij Vaassen op 
de kaart van W. Leenen (1762). Bron: 
Rijksmuseum Paleis Het Loo. 

 

 

  
Figuur 119: Huidige locatie van de 
voormalige eendenkooi ten zuidwesten van 
Vaassen. In blauw de ingetekende weg langs 
de Grift naar de eendenkooi. Bron: Beken 
Atlas Veluwe www.gelderland.maps.arcgis 

Figuur 120: De weg van Het Loo naar de 
eendenkooi bij Vaassen op de  “Caart der 
Limitten van de Hooge en Vrije Heerlijckhijdt van 
het Loo”, F. Beyerinck (1764). Gegeorefereerd 
met QGIS 2.18. Bron: Nationaal Archief, Den Haag. 

http://www.gelderland.maps.arcgis/
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De eendenkooi werd van water voorzien door een natuurlijke beek, de Egelbeek, die 

ontsprong in het kwelgebied Korte Broek.193 Beyerinck tekende ook nog een grens rechtdoor 

onder de eendenkooi en schreef boven de lijn ‘Vaassense’ en onder de lijn ‘Wiesselse’, 

daarmee de dorpsgrenzen aangevend.  

In de 20e eeuw vestigde de Heidemij in hetzelfde gebied op de plek van de eendenkooi een 

dependance van haar visvijvers genaamd ‘De Poel’.194 Na de opheffing van de Heidemij 

werden de drooggelegde vijvers beplant met populieren (fig. 120). 

Voor transport naar het noorden vanuit Het Loo richting Vaassen door dit relatief natte gebied 

is geen nieuwe koningsweg aangelegd, maar is gebruik gemaakt van de bestaande laat-

middeleeuwse wegen, voornamelijk op de dijk langs de Grift. 

De ganzenvoet van Het Loo 

Een laatste landschapselement, hoewel niet een ‘echte’ koningsweg, dat de aandacht verdient 

is de zogenaamde ganzenvoet ten zuiden van Paleis Het Loo, die nu voor een deel is 

opgenomen in het stratenpatroon van Apeldoorn (fig. 121). 

 

Figuur 121: De 
ganzenvoet ten zuiden 
van Paleis Het Loo als 
onderdeel van het 
lanenstelsel. Bron: Detail 
uit kaartblad 9 van M.J. de 
Man (1806-1811). 

 

 

Ook op de kaart van Leenen uit 1762 is deze ganzenvoet met de andere lanen fraai afgebeeld 

(fig. 122). 

                                                      
193 www.sprengenbeken.nl  
194 ibid 

http://www.sprengenbeken.nl/
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Figuur 122: De ganzenvoet ten 
zuiden van Paleis Het Loo als 
onderdeel van het lanenstelsel 
op de kaart van W. Leenen 
(1762). Bron: Rijksmuseum Paleis 
Het Loo. 

 

De toepassing van monumentale lanen met een regelmatig plantverband van bomen van 

dezelfde soort en leeftijd past in een lange traditie van het ontwerp van de formele tuin.195 

Naast klassieke, uit de Italiaanse renaissance-architectuur overgenomen principes, bood zij in 

het Nederlandse klimaat ook heel praktisch bescherming tegen de wind.196   

Beschouwen we de criteria van de Italiaanse architect Palladio (1508-1580) uit zijn Quattro 

libri dell’ Architectura over de omgeving van een villa, dan valt op dat Het Loo aan de meeste 

uitgangspunten voldoet.197 Het jachtpaleis had de beschikbaarheid over stromend water en 

lag in een reliëfrijk landschap. En verder lag het dicht bij grote toegangswegen.  

Hierbij valt op dat de scheiding van toegangslaan (nu Koningslaan, voorheen Amersfoortse 

weg) en de hier loodrecht op lopende zichtlijn die Palladio voorstelde ook bij Het Loo is 

uitgevoerd. 

De principes van Palladio werden in Franrijk vertaald door Jacques Boyceau die in 1638 zijn 

Traité du Jardinage schreef. Pas in de tweede helft van de 17e eeuw werden deze 

uitgangspunten ook elders in Europa toegepast.   

                                                      
195 W. Overmans, “Lanen op grote ontginningslandgoederen.” Groen 11 (1987), 29. 
196 P.H.M. Debie en J. Holwerda, Historisch onderzoek lanenstelsel kasteel Renswoude (Renswoude, 2014), 20. 
197 G. Smienk en J. Niemeyer, Palladio, de villa en het landschap (Bussum, 2011), 7 en 30 . 
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In Holland herkennen we voor het eerst deze ideeën  bij de aanleg van de tuinen van 

Honselersdijk (1621) en van Huis ten Bosch (1655) door Pieter Post in opdracht van Prins 

Frederik Hendrik (1584-1647) (fig. 123).   

Na een bezoek van de Franse tuinarchitect André Mollet aan Honselaarsdijk in 1633 beschreef 

hij deze aanleg uitgebreid in zijn boek  Le Jardin de Plaisir (1651).198 Later werden deze 

principes op veel grotere schaal toegepast bij de aanleg van de tuinen van Versailles. 

 

Figuur 123: Huis ten Bosch met 
tuinen, Pieter Post (1655). Bron: 
Gemeente Archief, Den Haag. 

 

 

De ganzenvoet (Patte d’Oie) of driesprong is te herleiden naar een idee van Palladio uit 1569, 

uitgevoerd bij de villa Pisani in Bagnole.199 De Franse tuinarchitect André le Nôtre (1613-1700) 

heeft dit lanen-element verder ontwikkeld bij het kasteel van Vaux-Vicomte in 1660 en in 

Versailles in 1665. In de figuren 124 en 125 zijn de plattegronden van deze Franse tuinen met 

duidelijk ganzenvoet te vergelijken met de ganzenvoet van Paleis Het Loo in de figuren 121 en 

122. 

  

                                                      
198P.H.M. Debie, “Place-making with avenue systems, a Dutch design tradition,” in International Planning History 

Society Proceedings, ed. C. Hein, 17th IPHS Conference, History Urbanism Resilience, TU Delft 17-21 July 2016, 

V04, 298.    
199 P.H.M. Debie en J. Holwerda, 25. 
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Figuur 124: Plattegrond van de tuinen 
van Vaux-le-Vicomte. Bron: F. Hamilton, 
Gardens of illusion: the genius of André 
le Nostre (Nashville, 1980). 

 Figuur 125: Plattegrond van de tuinen van Versailles.    
Bron: F. Hamilton, Gardens of illusion: the genius of 
André le Nostre (Nashville, 1980). 

De ganzenvoet bij Het Loo is na de bouw van het paleis in 1686 door Jacob Roman verlengd 

tot een indrukwekkende 1 mijl richting het zuiden, beplant met rijen eikenbomen. Op deze 

wijze werd een verbinding gemaakt met de Oude Kerk in Apeldoorn. Deze zichtlijn  is pas vanaf 

1807 door Koning Lodewijk Napoleon als ingang gebruikt.200 

Debie heeft ook het lanenstelsel van Het Loo met dat van Versailles vergeleken (fig.126).201 
Het mag duidelijk zijn dat het ontwerp van het lanenstelsel van Het Loo door de Académie 
d’Architecture op Versailles was geënt en dat er misschien wel sprake was van een soort 
competitie onder het motto: “Wie heeft de grootste of de langste?”. 
 

                                                      
200 P.H.M. Debie, 299. 
201 Ibid, 295. 
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Figuur 126: Vergelijking van de ganzenvoeten 
van Het Loo en van Versailles.                           
Bron: P.H.M. Debie, 295. 

 
Deze concurrentiestrijd had Willem III trouwens al gewonnen met zijn Koningsfontein achter 

Paleis Het Loo, die met zijn meer dan 13 meter niet alleen hoger was dan de hoogste fontein 

van Versailles, maar ook continu kon spuiten met vers en helder water.202 Dit had hij voor 

elkaar gekregen door in 1692 enkele bronnen hoog op de stuwwal bij Asselt te kopen en vanuit 

een met leem bekleed reservoir een kilometerslange ondergrondse waterleiding van 

terracotta buizen en houten leidingen naar Het Loo aan te laten leggen.203 Uit heel Europa 

kwamen bezoekers zich verbazen over dit spectaculaire schouwspel.204 

 

3.9 Een vermeende koningsweg tussen de Hof te Dieren en Ginkel? 

Op de kaarten met ingetekende koningswegen van Leyden (fig. 2), Bleumink c.s. (fig. 5) en Van 

Heijgen (fig. 6) komt nog een koningsweg voor die vanaf de koningsweg van Dieren naar Ginkel 

bij Oud Reemst aftakt naar het noordoosten richting Deelen en vandaar verder naar het 

Loenensche Bos en Loenen. Maar was dit wel een koningsweg?  

Als we er vanuit gaan dat Leyden in 1940 als eerste auteur gebruik heeft gemaakt van de 

Topografische Militaire Kaart (TMK) en de anderen zijn conclusies hebben overgenomen, dan 

ligt een foute conclusie voor de hand. 

In figuur 127 is op de TMK een rechte weg van Oud Reemst over Deelen naar het Loenensche 

Bos te zien. Bij nader onderzoek op oudere kaarten, zoals die van De Man, de eerste 

kadasterkaarten en de kaart van Elshoff van het Reemsterveld uit 1722 (fig. 94) zijn deze twee 

rechte wegen niet terug te vinden. Dit moet dus wel een weg zijn die pas na 1832 is aangelegd 

om een verbinding met Deelen te realiseren. 

 

                                                      
202 Bleumink H. en J. Neefjes, Kroondomein Het Loo (Utrecht, 2010), 50. 
203 Ibid, 51. 
204 E. Southwell, A visit to the United Provinces and Cleves in the time of William III, described in Edward 
Southwell’s Journal 1 May-17 June 1696, 18-19. Hij kon zijn bewondering, uitgedrukt in Engelse ponden, niet op 
en schreef over de fonteinen: “There is great plenty of water which supplys the fountains all day long. The great 
fountain throws up water 50 foot high, and the beaty of it may be estimated by the charge which some talk of to 
be near 30.000 pounds. Most of the water that supplys these fountains is brought by a great expence near 5 miles 
from this palace. It is generally compulled that these has been laid out here very near 200.000 pounds. 
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Figuur 127: De 
‘foutieve’ koningsweg 
met zwart ingetekend 
op de Topografisch 
Militaire Kaart (1850). 
In blauw de koningsweg 
van Doorwerth naar 
Het Loo. Bron: TMK 
blad 33. 

 
3.10 Conclusie 

In dit hoofdstuk hebben we getracht de  tracés van de verschillende historische koningswegen 

op de Veluwe terug te vinden met behulp van laseraltimetrie (AHN) en verschillende 

historisch-kartografische en andersoortige archivalische bronnen. Op basis van de 

veronderstelling dat koningswegen rechte verbindingen tussen jachtkastelen en andere 

jachtverblijven hebben gevormd, is een theoretisch model van koningswegen opgesteld, dat 

vervolgens is ingetekend op een 18e-eeuwse overzichtskaart van de Veluwe (fig. 43).  

Hierbij vormden de jachtkastelen van Dieren en Het Loo het uitgangspunt voor meerdaagse 

verblijven. In de andere jachthuizen werd  waarschijnlijk slechts één of hooguit enkele nachten 

gelogeerd om de volgende dag de jacht weer te hervatten.  

Op een moderne topografische kaart zijn hieronder alle  koningswegen die we hebben kunnen 

reconstrueren ingetekend met zwart (fig. 128). Met rood zijn destijds reeds bestaande 

historische wegen ingetekend tussen Het Loo en respectievelijk Dieren en Vaassen die 

waarschijnlijk voor transport door Willem III werden gebruikt. 

De combinatie van historisch-kartografisch onderzoek met de inzet van laseraltimetrie (ALS) 

leverde in veel gevallen een bevestiging van historische tracés op. Een nieuwe 

visualisatietechniek als openness leverde geen aanvullende informatie op. 

Waar historische koningswegen niet in moderne wegen waren veranderd, zoals bijvoorbeeld 

op het terrein van het Nationaal Park De Hoge Veluwe,  bleek het buitengewoon lastig te zijn 

met veldonderzoek een bevestiging van het historische tracé te krijgen. 

Door het gebrek aan primaire bronnen hebben we slechts enkele topografische locaties 

kunnen afleiden uit dagboeken, brieven of rekeningen. 

We kunnen concluderen dat de zwarte getekende koningswegen tussen Dieren en Ginkel en 

tussen Het Loo en Doorwerth, voorzover traceerbaar, goed overeen komen met de rechte 

gele lijnen van het theoretisch model. 
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Tussen Het Loo en Putten is het aantal koningswegen groter, maar de meeste volgen ook daar 

de gele, theoretische lijn. De relatief korte blauw getekende Konings trade’s  lijken willekeurig 

in het landschap verstrooid, maar lopen zoals we eerder hebben geconstateerd, over het 

algemeen naar de randen van jachtbossen of ook door deze bossen heen. 

De rode lijnen zijn geen koningswegen in strikte zin, maar volgen zo goed mogelijk de twee 

historische verbindingswegen tussen Het Loo en Dieren, respectievelijk Vaassen en van Ginkel 

naar Ede. Daarbij is gebruik gemaakt van de kaart van Leenen en Beyerinck van de Hoge 

Heerlijkheid Het Loo en van de vroegste kadastrale en topografisch militaire kaarten. 

 
Figuur 128: Koningswegen (zwart), konings trade’s (blauw), historische wegen (rood) en 
theoretische wegen (geel) ingetekend op een moderne topografische kaart. De ganzenvoet bij 
Paleis Het Loo is niet ingetekend. Bron: opentopo 50. 
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Bij de weg van Dieren naar Het Loo is ook gebruik gemaakt van de historisch informatie over 

de wegverbetering in 1700. Bijzonder is dat in de historische bronnen rond deze weg wel de 

term ‘Coninx wegh’ werd gebruikt, terwijl er ook stond dat deze weg door andere passanten 

gebruikt werd. 

In hoofdstuk 4 zal dieper worden ingegaan op de relatie tussen de aanleg van de 

koningswegen en de geomorfologie van  het landschap van de Veluwe. 

We zijn in dit hoofdstuk verschillende typen koningswegen tegen gekomen met benamingen 

als tra’s of trade’s en ook typische lanen. Dit typologische onderscheid zal verder worden 

uitgewerkt in hoofdstuk 5. 
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Hoofdstuk 4 | Aanleg en onderhoud van de koningswegen: 

organisatie en uitvoering 

 

 

 

 

 

  

Jachttafereel op de Generale Caart van de Adelycke Hovestate Middagten, B. Elshoff (1729). Bron: collectie kasteel 

Middachten, eigen foto. 
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“Den 28 Septemb heeft de Heer Lantsdrost Essen uit de naem van de heer Mareest wegens 

Sijn Majessteijst plaisier tot de harten jacht door een missieve aen mijn confrater Clooster 

als holtrichter bekent gemaeckt  dat Sijn Maj. een wegh door het Spuelderveen versoght te 

moogen doorgraeven, en mede dat alle de nauwe weegen in Spuelderbosch mogen 

opgesnoeyt worden.” 

Bron: Resolutieboek van de malen van het Speulderbos. Gelders Archief Arnhem, 

0366 (Marken en maalschappen), inv. nr. 721. Eigen transcriptie. 

 

4.1 Inleiding 

Zoals uit bovenstaand citaat uit het resolutieboek van de maalschap van het Speulderbos uit 

1696 blijkt, bemoeiden verschillende autoriteiten zich uit naam van ‘Sijn Majessteijt’ met de 

koningswegen. In dit hoofdstuk zullen we onderzoeken hoe de aansturing van aanleg en 

onderhoud georganiseerd was. Daarnaast zullen we onderzoeken hoe uiteindelijk de 

uitvoering in het veld plaatsvond, of daarbij van enige standaardisatie sprake was en of er bij 

de aanleg rekening werd gehouden met het reliëf van het landschap ter plekke.  

Voordat koningswegen werden aangelegd moeten er plannen zijn gemaakt, landmetingen zijn 

uitgevoerd, kaarten zijn getekend en moet er ook nagedacht zijn over de financiering. De vraag 

is hoe deze organisatie was opgebouwd. Lag het zwaartepunt bij de leden van het hof van 

Willem III, bij zijn jachtorganisatie of toch meer bij de verantwoordelijke overheid van het 

Kwartier van De Veluwe en van de dorpen? En wie betaalde uiteindelijk de kosten van al die 

werkzaamheden?  

De enige manier om een antwoord op deze vragen te krijgen is op zoek te gaan naar 

aanwijzingen in historische bronnen. Aangezien er uitvoerend werk moest gebeuren in gebied 

dat onder verantwoordelijkheid van de marken en de maalschappen viel, zijn de 

resolutieboeken van deze organen een goede bron. We hebben in het vorige hoofdstuk al 

gezien dat het resolutieboek van de maalschap van het Speulderbos een schat aan materiaal 

over de aanleg van de kruiswegen door dat bos bood. Ook in rekeningen aanwezig in  

verschillende persoonlijke archieven, maar ook in het archief van de Nassause Domeinraad, 

de Rekenkamer en het Koninklijk Huisarchief, zouden sporen van aanleg en onderhoud van 

koningswegen aanwezig moeten zijn. 

Bij het onderzoek naar de aanleg van koningswegen in het veld zullen we ons richten op de 

twee lange, kaarsrechte wegen van het Hof te Dieren naar Ginkel en van Het Loo naar 

Doorwerth. In hoofdstuk 3 hebben we gezien dat deze beide wegen voor het grootste deel 

nog goed zichtbaar te maken zijn en dus gedetailleerd onderzocht kunnen worden.  

De vragen rond de aanleg spitsen zich toe op mogelijke standaardisatie van de wegbreedte en 

op de invloed van de geomorfologie van het landschap op de keuze van het aan te leggen 

tracé.  

We hebben eerder geconstateerd dat deze koningswegen voor snel transport dienden tussen 

jachtpaleizen en jachthutten. En dit transport werd niet uitgevoerd met grote jacht-

gezelschappen met koetsen, maar met kleine groepen jagers te paard. Het ligt voor de hand 
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te veronderstellen dat hiervoor een standaardbreedte vastlag die voor iedere koningsweg 

werd gehanteerd. Een dergelijke standaardbreedte hebben we ook al gezien bij de aanleg van 

de kruiswegen in het Speulderbos. 

De laatste vraag die beantwoord dient te worden is hoe het reliëf van het landschap invloed 

had op de keuzen die men bij de uitvoering van de koningswegen maakte. Werd er 

bijvoorbeeld bewust een tracé gekozen over hoge heuvels heen, zodat de jagers goed zicht 

konden hebben op het wild? Of werden heuvels en andere hoogten juist vermeden door de 

koningswegen zoveel mogelijk in de droogdalen aan te leggen?  Was er in het algemeen bij de 

aanleg sprake van toepassing van het ‘principle of least-effort’ of trok men zich niets van de 

plaatselijke terreinomstandigheden aan? 

De vragen rond standaardisatie van de wegbreedte kunnen beantwoord worden na  

veldonderzoek ter plekke. Ook met ALS-data zal getracht worden een indruk te krijgen over 

de huidige breedte van een aantal tracés. Op dezelfde wijze zal de relatie tussen de 

topografische locatie en de geomorfologie van het landschap op een aantal opvallende 

locaties worden onderzocht. 

Het einddoel van dit deelonderzoek is het vormen van een beeld over aanleg en onderhoud 

van koningswegen, zowel in organisatorische als in technisch uitvoerende zin.      

 

4.2 De bestuurlijke organisatie van het Kwartier van de Veluwe en van het 

jachtbedrijf van Willem III 

Inleiding                
Het platteland van de Veluwe, met uitzondering van de aparte heerlijkheden en de 

richterambten van Hattem, Oldebroek en Nijkerk, was voor 1811 verdeeld in twee 

rechtsgebieden, te weten het drostambt van de Veluwe en het richterambt van de 

Veluwezoom.205 Het Hoogadellijk Landgericht van het Kwartier van de Veluwe bestond uit 

riddermatigen van ieder ambt (de zogenaamde ambtsjonkers) en vertegenwoordigers van de 

Veluwse steden.  

Na het vertrek van de Franse troepen in 1674 zorgde Willem III er met een machtiging van de 

Staten Generaal voor dat de magistraten van de Gelderse steden werden vervangen door 

Oranjegezinden.206 Tegelijk werden er voorbereidingen getroffen om de soevereiniteit over 

het gewest onder de titel van Hertog van Gelre aan Willem III over te dragen, zoals we in 

hoofdstuk 1 hebben beschreven. Hij moest uiteindelijk deze aanbieding onder druk van 

Holland en Zeeland afslaan, maar sloeg direct terug met een nieuw regeringsreglement.207 Het 

verleende hem bevoegdheden die zijn machtiging verre zouden overschrijden, zoals het 

benoemen van de stadsmagistraten.  

                                                      
205 Gelders Archief, Arnhem. ORA Veluwe en Veluwezoom, 0203.2. Het Landdrostambt Veluwe. 
206 H. Wassenaar, “Stadhouder Willem III als opperjachtmeester van de Veluwe: een vriend van de adel?” Virtus. 
Journal of Nobility Studies 3-1 (1995): 14. 
207 E. van Heijgen, De Veluwe als jachtlandschap: een onderzoek naar de locatiekeuze en ruimtelijke inrichting 
van jachtgebieden op de Veluwe tussen 1650 en 1930, 51. 
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De Staten van Gelre benoemden hem niet alleen tot stadhouder, maar gaven hem ook het 

ambt van opperjagermeester. Dit was de facto een bevestiging  van het eind 16e eeuw 

genomen besluit van de Landschap van Gelre en Veluwe om de toenmalige stadhouder Prins 

Maurits tot dit ambt te benoemen.208 Het ambt was van ouds een landsvorstelijk, dus 

provinciaal ambt. Omdat de stadhouder niet zelf het ambt van opperjagermeester kon 

waarnemen, committeerde hij een luitenant-opperjagermeester als hoofd van de gehele 

jachtorganisatie. 

Volgens Wassenaar gaat men er ten onrechte van uit dat het bijbehorende jachtplakkaat van 

Willem III alleen voor het Veluwse kwartier gold.209 Volgens hem was het  bedoeld voor het 

gehele gewest, gezien de tekst in de kop van het plakkaat dat sprak over Gelre en Zutphen. 

Het jachtplakkaat zou  tot de dood van Willem III in 1702 van toepassing blijven in het kwartier 

van de Veluwe, terwijl het in het Zutphense kwartier enigszins verruim werd.210  

Nieuw in het jachtplakkaat was dat de jacht werd beperkt tot de leden van de Ridderschap, 

waarbij ieder gekwalificeerd lid één wildschut in dienst mocht hebben. Ieder Veluws district 

kreeg één van deze wildschutten toegewezen die als jachtpolitie fungeerden en toezicht 

hielden op de naleving van de jachtplakkaten en op de wildstand. Verkoop van geschoten wild 

was bijvoorbeeld ten strengste verboden, op straffe van verlies van het jachtprivilege.211 Een 

andere grote verandering was de instelling van het Hoog Adellijk Jachtgericht, samengesteld 

uit vijf door Willem III aangewezen riddermatigen.212  

Dit was allemaal natuurlijk tegen het zere been van de stedelijke magistraten die zich in 1676 

met een uitgebreide deductie tot de stadhouder richtten om ook hun vermeend recht op de 

jacht te vragen. Maar Willem III vroeg advies aan zijn adellijk jachtgericht en besloot het 

verbod op de jacht voor deze groep ‘burgers’ te handhaven.213 De jacht op de Veluwe bleef 

dus alleen toegankelijk voor de adel en natuurlijk ook voor de stadhouder en zijn gasten. 

                                                      
208 Gelders Archief, Arnhem. Jachtgerecht Veluwe en Veluwezoom, 0218. 
209 H. Wassenaar, 17. 
210 W.A. Spaen van Hardenstein,  “Verhandeling over ’t recht van de jagt op Veluwen,” in Bijdragen tot de 

geschiedenis van de Veluwe en andere onderwerpen, J.J. Hacke-Oudemans (1969), 82-83. 
211 H. Wassenaar, 18.   
212 Dit jachtplakkaat bevatte de volgende alinea: ‘Dat noch daarenboven in het quartier van Veluwen voornoemt 

sal werden gehouden een apart gericht over saken rakende Jagt, de personen daartoe gequalificeert ende 

excessen die daar inne soude mogen werden gecommiteert, welk Gericht bestaan zal uit vijf Adellijcke Personen, 

die daartoe bij de Erfstadthouder in der tijd sullen werden geëligeert, uit de Jonkeren van het Veluws quartier 

voorschreve, soo wel nu, als ook successivelijk bij verlatinge, vorderinge, of overlijden van diegene, die daartoe 

verkoren sijn, of enig advijs te geven in de sake daar ine hij aanklagen of geintresseert soude mogen sijn en dat 

betreffende de voorsz. jacht bij den Erfstadthouder des quartiers van Veluwen voornoemt sullen werden gemaakt, 

als deselve sal oordelen te behooren.’ 
213 W.A. van Spaen van Hardenstein, “Verhandeling over ’t recht van de jagt op Veluwen,” (1784) in Bijdragen tot 
de geschiedenis van de Veluwe en andere onderwerpen, J.J. Hacke-Oudemans (Nijkerk, 1969), 82. De beslissing 
luidde: ‘Dat Zijne Hoogheid hebbende aandagtelijk geëxamineert, de deductie, stukken en minimenten uijt naam 
en van wegen die voors: Steden tot adstructie van harer Borgeren recht tot de Jaght in Veluwen, mitsgaders de 
Informatien van den Lt. Jagermeester en Adelick jaghtgericht daer tegens geëxhibeert, niet anders heeft kunnen 
vinden, dan dat de Borgeren der voors: Steden tot de voors: Jaght niet zijn gequalificeert, en daerom verstaen dat 
deselve sig van de voors: Jaght zullen moeten abstineeren, op poene en boeten daer toe bij ’t Reglement gestelt’. 
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Op de Veluwe werd  Godard van Reede, baron van Ginckel, de latere graaf van Athlone, rond 

het begin van 1675 aangesteld als luitenant-opperjagermeester (fig. 14).214 Onder zijn gezag 

stonden twee jagermeesters die behoorden tot de Gelderse Ridderschap. Deze jonkers 

hadden onder zich een aantal jagersknechten en circa tien wildschutten. Onder de jagers-

knechten kwamen veel leden voor van het geslacht Straetman, waarvan we er één in het 

vorige hoofdstuk al zijn tegengekomen in het resolutieboek van het Speulderbos. 

Volgens Wassenaar werd door al deze maatregelen het aantal jagers op de Veluwe formeel 

beperkt. De indeling in jachtdistricten viel niet samen met de bestaande indeling van de 

ambten.215 Waarschijnlijk was deze districtsindeling ontworpen met in het achterhoofd het 

aantal jagers dat per wildschut te controleren was. Wassenaar kwam na telling op een uit de 

bronnen bekende lijst uit op een aantal van 78 namen, voor het merendeel Veluwse jonkers. 

Om de jaarlijkse personele lasten van circa drieduizend carolusgulden te financieren werden 

de kosten over een aantal  ambten van de Veluwe omgeslagen. In hoeverre deze ambten 

hierdoor voor de kosten moesten opdraaien is volgens Wassenaar niet duidelijk.216 De steden  

weigerden mee te betalen en dus zag de Ridderschap zich genoodzaakt dit deficit aan te 

vullen. Wellicht heeft de Ridderschap toch geprobeerd deze kosten onder ‘ambtslasten’ op te 

nemen zoals landdrost  Van Essen (1643-1701) aan Godard van Reede voorstelde.217 

In zijn artikel concludeerde Wassenaar dat Willem III de rechten van de heren van Rosendael, 

Doorwerth en Middachten met betrekking tot de jacht op grofwild amper kon dulden.218 Door 

zijn goede relatie met Johan van Arnhem had hij ongetwijfeld vrij spel op de heerlijkheid 

Rosendael, waar de koningsweg van Dieren naar Ginkel dwars doorheen liep. Het Doorwerth-

project mislukte, zoals we hebben gezien in hoofdstuk 3, maar daar had hij de facto volgens 

Wassenaar weinig last van.  Alleen de verhouding met Godard van Reede op Middachten bleef 

op dit punt volgens de schrijver precair.219 

Ook op een andere wijze maakte Willem III gebruik van de diensten van de Gelderse adel. Bij 

het verwerven van goederen op de Veluwe gebruikte hij de jonkers Johan van Arnhem tot 

Rosendael (1636-1716) en Sywert van Wijnbergen tot Oldenaller (?-1703) als bemiddelaars.220 

De eerste  zijn we in hoofdstuk 3 al tegengekomen bij de mislukte onderhandelingen rond de 

Heerlijkheid Doorwerth. Bij dit soort onderhandelingen werd ongetwijfeld enige druk vanuit 

het hof op grondeigenaren uitgeoefend, zoals ook landdrost Van Essen mocht ondervinden bij 

aankoop van zijn gronden rond het Uddelermeer door Willem III.221  

                                                      
214 H. Wassenaar, 14-16.  
215 Ibid, 20. 
216 Ibid, 15. 
217 Gelders Archief, Arnhem. Archief Huis Middachten 0522, inv nr. 471. Rekeningen, placaten, jachtgericht            
(1539 – 1766). Deze brief aan Godard van Reede is gedateerd 25 september 1675. 
218 Wassenaar, 24. 
219 Ibid, 24. 
220 H. Wassenaar, “Stadhouder Willem III als opperjachtmeester van de Veluwe: een vriend van de adel?” Virtus. 
Journal of Nobility Studies 3-1 (1995): 22. 
221 N. Japikse. Correspondentie van Willem III en Hans Willem Bentinck, eersten graaf van Portland. Tweede 
gedeelte, deel III (1937), 468. Willem III  schrijft aan Van Arnhem:’ U Ed. sal my ook verobligeren, om met den 
drost van Veluwen t’accorderen, is het doenlyck, wegens het Utteler Meer; offte, indien deselve het beter 
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De vele inspanningen die Johan van Arnhem zich ten dienst van Willem III getroostte, en 

ongetwijfeld ook zijn vriendschappelijk relatie met Willem en Mary, maakten hem een ideale 

kandidaat om in 1701 Lucas Willem van Essen als landdrost van de Veluwe op te volgen. 

Hadden de sleutelfiguren in de jachtorganisatie van Willem III ook de touwtjes in handen als 

het ging over de aanleg en het onderhoud van de koningswegen? Of was de organisatie 

hiervan op een andere plek neergelegd?  

Om hier enig inzicht in te krijgen moeten we trachten primaire bronnen te vinden waarin 

organisatorische aspecten van aanleg en onderhoud van koningswegen beschreven staan. De 

oudste bron die ons hier een antwoord op kan geven is het resolutieboek van het Speulderbos. 

De hier beschreven besluitvorming had betrekking op de eerder besproken aanleg van 

kruiswegen in dit bos. 

 
Figuur 129: Jachttafereel op de kaart van Platte Grond van de Heerlykheyt van Roosendaal buyten 
Arnhem, Jan Smit (1718). Bron: Rijksmuseum, Amsterdam. 

De organisatie rond de aanleg van kruiswegen in het Speulder Bos en in de bossen bij Uddel 

en Meerveld 

Zoals vermeld in paragraaf 3.2 is uit primaire bronnen het meeste bekend over de aanleg van 

kruiswegen in het Speulderbos (zie voor transcriptie bijlage 6). Op het eerste verzoek voor de 

aanleg van deze wegen in 1681 werd door de malen gereageerd met een schrijven gericht aan 

de ‘Heeren Gedeputeerden van het Kwartier van de Veluwen’. Het waren dus de leden van de 

Ridderschap, onder voorzitterschap van Johan van Arnhem, die in opdracht van Willem III in 

actie kwamen. De reactie op 20 oktober 1681 namens Willem III is geschreven door ‘Heeren 

van Oldenaller en Rosendall’ namens het college van de ‘Heeren Gedeputeerden’. Hier zien we 

dus het bovenbeschreven duo Sywert van Wijnbergen tot Oldenaller en Johan van Arnhem tot 

Rosendael namens Willem III aan het werk.  

Vijftien jaar later, op 28 september 1696, werd het verzoek tot opsnoeien van de wegen en 

tot aanleg van de weg door het Speulderveen ondertekend door de landdrost van de Veluwe, 

Lucas Willem van Essen namens Desmarets, die in deze brief Mareest werd genoemd. Deze 

                                                      
oordeelt, door de momboir; den brief, die U Ed. my heeft toegesonden, magh men wel noemen een reghte ‘conte 
d’apoticaire’; ick meen, dat het nodigh sal syn van Reekencamer d’erfpaght te verkrijgen.’ 
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Daniël Desmarets (1634-1714) was hoofdopzichter en intendant  van de gebouwen en tuinen 

van alle koninklijke buitenplaatsen, waaronder Het Loo.222    

Op 22 oktober van datzelfde jaar gaan de holtrichters met ‘jager Straetman’, geautoriseerd 

door Mareest, het Speulderveen in om daar de weg met bakens uit te tekenen. Hier werd dus 

iemand uit de jachtorganisatie geautoriseerd door een intendant van de tuinen. 

Het volgende stuk van 31 oktober 1696 is een brief van Desmarets (Mareest) aan alle 

houtrichters en geërfden van de Veluwse bossen over het opruimen en opsnoeien van alle 

wegen. Hij ondertekende met ‘D. Des Marets, Intendant-Generael van alle Syne Gebouwen en 

Plantages’.   

Een verzoek tot afplaggen van een ‘breede Cruyswegh’ door het Speulderbos gedateerd 24 

september 1698 werd dan weer direct door jager Abram Straetman wegens Willem III gedaan. 

En diezelfde Straetman verzocht op 9 december van datzelfde jaar, nadat ‘Syne Koonincklycke 

Majesteyt heeft genadight my believen te doen ordineeren’ tot de aanleg van een nieuwe 

kruisweg door het Speulderbos, nu van ‘slechts’ 18 voet in plaats van de eerdere 28 voet.  

In het voorjaar van 1699 kwam er (weer) een nieuwe opdrachtgever namens de majesteit in 

beeld. Op 1 april richtte Baron de Hompesch als ‘opperjagemeyster van Sijn Majessteyts Jaght’ 

een verzoek tot de malen om in ieder vierdepart van het Speulderbos nog een kruisweg van 

18 voet te mogen hebben. Deze Hompesch was Reinard Vincent Graaf van Hompesch (1660-

1733) die in 1686 benoemd werd tot kapitein van de garde van Willem III en ook 

opperjagermeester op Het Loo was.223  

Ook in andere bossen was onderhoud nodig. Zo lezen wij in het resolutieboek van de Uddeler 

Heegde, bewaard in het Koninklijk Huisarchief, dat er in april 1685 gesnoeid moest worden.224 

De opdrachtgever was deze keer Godard van Reede, luitenant-opperjagermeester van Willem 

III. We lezen dat ‘Door ordre van de Heer van Ginckel wegens Sijn Hoocht. tot voldoeninge van 

costen en schadegevallen met het opsnoeijen van eenige wegen door de heeghe’ tachtig 

gulden was ontvangen. Dat Willem III bij deze actie ook de kleine luiden niet uit het oog verloor 

mag blijken uit de volgende zinsnede in deze bron: ‘Sijn het snoeijsel en holt door Sijn Hoocht. 

den boswaerker vereert.’  

Ook in het Meervelderbos tussen het Uddelermeer en Het Loo werden op verzoek van de 

koning in april 1697 de wegen door het bos opgesnoeid.225 De maalschap mocht het afsnoeisel 

zelf verkopen en kreeg vijfentwintig gulden ‘ten profijte van den bosch’. Wel moesten de beide 

holtrichters van de maalschap zelf naar Het Loo om het geld op te halen en dienden een 

rekening in van één gulden en vijf stuivers ‘voor vacaties’.  

Als het op betalingen aankwam, dan lezen we in bijna alle stukken dat werkzaamheden 

verricht konden worden op ‘Syn Majessteyts Costen’. Slechts eenmaal werden de Heren 

                                                      
222 D.O. Wijnands, “De eerste kassen voor planten uit de tropen.” Onze eigen tuin 35 no.4 (1989): 35. 
223 R.J.C. Houben, “Reinard Vincent Graaf van Hompesch, vrijheer van St. Stevenswaerd, Ohe & Laeck, etc. Zijn 
familie, zijn kasteel, zijn testament en zijn dood,” Jaarboek Amici Insulae (1988). 
224 Koninklijk Huisarchief, Den Haag. Resolutieboek Uddeler Heegde,  G56, A1. 
225 Koninklijk Huisarchief, Den Haag. Resolutieboek Meervelderbosch (1637-1798) G56, C6. 



135 
 

Gedeputeerden, dus de Ridderschap, aangesproken en eenmaal werd er geschreven op  

‘Quartiers Costen’. 

De organisatie rond de verbeteringen van een tracé van de koningsweg tussen Dieren naar 

Het Loo  

De enige primaire bron die we hebben kunnen vinden over onderhoud aan een tracé van de 

weg van Dieren naar Het Loo - besproken in hoofdstuk 3 - werpt weer een ander licht op 

organisatie en aansturing.226 Deze bron troffen we aan in het archief van Huis Rosendaal, dus 

van Johan van Arnhem. De werkzaamheden werden verricht in het jaar 1700 (zie voor 

transcriptie bijlage 8). 

De aanbesteding werd door de schout van Apeldoorn samen met de schout van Rheden in het 

openbaar uitgevoerd. Ter plekke werd het toezicht op de werkzaamheden ook door  beide 

schouten uitgeoefend. Op last van de landdrost van de Veluwe Lucas Wilhelm van Essen werd 

een soort houten loopbrug van ’40 voeten lanck twee breet’ verwijderd ‘uijt den nije wegh 

vant Loo na Zutphe, nu onlangs nieuw gemaeckt op te nemen’ en verplaatst naar de Bruisbeek 

bij Loenen, waar deze ‘ten dienste van Sijne Majesteit sal worden gemaeckt’. Blijkbaar had 

voor Willem III de verbinding van Het Loo naar Dieren prioriteit boven die van Het Loo naar 

Zutphen. 

Het lijkt erop dat Johan van Arnhem, die de rol van Van Essen als landdrost van de Veluwe 

rond deze tijd overnam, de totale kosten heeft voorgeschoten en daarna een deel (500 

carolusgulden van de in totaal 960 carolusgulden) terugkreeg van het Kwartier van de Veluwe. 

De overgebleven kosten van 460 gulden werden gelijkelijk verdeeld tussen de beide ambten 

Apeldoorn en Rheden.227 Een ander wegtracé van de weg van Het Loo naar Dieren, ten zuiden 

van Het Loo, werd openbaar aanbesteed door de schout van Arnhem in opdracht van Johan 

van Arnhem.           

Bij de weg tussen Dieren en Het Loo leek het hof van Willem III geen directe rol te spelen, 

waarschijnlijk omdat het hier een openbare weg betrof die niet alleen door de koning, maar 

ook door andere passanten gebruikt mocht worden.228 Vreemd is dan wel dat in de aanhef 

van de specificaties steeds gesproken werd over ‘het maken van den Coninkx wegh door 

Loenen ende Silven’. 

 

                                                      
226 Gelders Archief, Arnhem. Archieftoegang 0525 (Huis Rosendael), inv. nr. 123. 
227 Fijntjes werd er nog wel in de rekening vermeld dat ‘hoewel de meeste oncosten sijn geschiet in het Ampt van 

Rhede en de weijnichste in het ampt van Apeldorn, soo hebben evenwel de jonkeren des Ampts Rhede wel willen 

laten profiteren aen het Ampt Apeldorn de helft’. 
228 Er werd in de rekening gesproken over ‘de oncosten tot het maken vande wegh tussen Dieren en Het Loo, ten 
dienste van Sijne Majesteyt en andere passanten’. 
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Figuur 130: Jachttafereel 
op de ‘Caarte van de 
limitten om de Vrye 
Heerlijkheijd Rosendael’, 
B. Elshoff (1721). Bron: 
Gelders Archief, Arnhem. 
Huis Rosendael 525, inv. 
nr. 1337-0002. 

 

Deze bronnen overziend moeten we constateren dat de onderhandelingen en de opdrachten 

tot werkzaamheden rond de aanleg en onderhoud van de koningswegen niet in handen waren 

van één organisatorische eenheid binnen het hof. Zowel de Ridderschap (College van 

Gedeputeerden onder voorzitterschap van Johan van Arnhem), leden van de jachtorganisatie 

als de intendant van de koninklijke gebouwen en tuinen (Daniël Desmarets) bemoeiden zich 

op verschillende momenten met aanleg en onderhoud van koningswegen, allemaal wel 

namens Willem III. 

Hieronder is een globaal organogram van de hierboven genoemde organisatorische eenheden 

van de jachtorganisatie getekend, voor zover we dat uit de bronnen konden afleiden. 

 

Willem III (Opperjagermeester) 

  

Godard van Reede (Lt.-Opperjagermeester) 

  

2 jagermeesters (jonkers) 

  

wildschutten & jagersknechten 
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In de bronnen werd Van Hompesch, kapitein van de garde op Het Loo, ook opperjagermeester 

van het Loo genoemd. Onduidelijk is of hij dan ook één van de jagermeesters was. 

Onduidelijk is ook hoe de betalingen verliepen, of Willem III persoonlijk werd aangesproken 

en wat de rol van de Nassause Domeinraad in deze was. Deze Raad- en Rekenkamer, 

bestaande uit vijf tot zeven leden, was een bestuurscollege dat het beheer voerde over alle 

domeinen van de familie Oranje-Nassau. Eind 16e eeuw werd de Domeinraad verplaatst van 

Breda naar het Binnenhof in Den Haag. Het beheer ter plekke binnen een specifiek domein 

werd door tal van rentmeesters uitgevoerd.  

Een onderzoek in de ordonantieboeken van de Nassause Domeinraad in het Nationaal Archief 

leverde geen enkel aanknopingspunt op dat te maken zou kunnen hebben met de aanleg van 

deze of andere koningswegen.229 In deze boeken, waarin iedere betaling binnen de domeinen 

werd vastgelegd, begint iedere paragraaf met de zinsnede ‘De Raad en Rekenkamer der 

Domeinen vindt goed dat de commissarissen van de tresorie aan…’, gevolgd door naam en 

uitgevoerde werkzaamheden. Deze liepen uiteen  van metselwerk bij de bouw van Paleis Het 

Loo, de aanschaf van een koperen slangbrandspuit voor het Hof te Dieren tot het maken van 

een schilderij voor boven de haard in het jachthuis aan het Uddelermeer (fig. 31). Maar 

nergens troffen we een betalingsopdracht aan die te maken had met de aanleg of het 

onderhoud van koningswegen. 

Ook een zoektocht in alle andere  relevante stukken van de Nassause Domeinraad in het 

Nationaal Archief heeft geen aanknopingspunten met de aanleg of het onderhoud van 

koningswegen opgeleverd.230 

 

4.3 Een standaardbreedte voor de koningsweg? 

De vraag of er sprake was van bepaalde standaardafmetingen voor de aanleg van 

koningswegen is na ruim driehonderd jaar moeilijk te beantwoorden. Alleen bij de aanleg van 

kruiswegen in het Speulderbos werd tweemaal een bepaalde breedte genoemd. In 1681 

werden de eerste kruiswegen aangelegd met een breedte van 28 voet. Als we er van uitgaan 

dat hier Rijnlandse voet (=31,4 cm) werd gebruikt, dan is dat maar liefst 8,8 meter.231 

Aangezien bij opmetingen in opdracht van de overheid de Gelderse landroede en –voet (31,7 

cm) werd gebruikt zou de breedte ook wel 8,9 meter geweest kunnen zijn. Bij het verzoek van 

de aanleg van nieuwe wegen in het Speulderbos in 1698 was de aangevraagde breedte 

gedaald tot 18 voet (5,7 meter).   

                                                      
229 Nationaal Archief, Den Haag. Nassause Domeinraad, ordonantieboeken (NT 00236). 
230 Nationaal Archief, Den Haag. Inventaris van het archief van de Nassause Domeinraad, 1581-1811. Nr. 1.08.11. 
231 H.K. Roessingh, “Gelderse landmaten in de 17e en 18e eeuw. Een empirische benadering,” Bijdragen en 
medelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden, 83 (1969): 57, 59-60 en 63. In Gelderland werd  voor 
landmeting zowel de Rijnlandse als de Gelderse roedemaat gebruikt als standaardmaat en veel landmeters 
gebruikten beide maten door elkaar heen. De Rijnlandse roede wordt geschat op 3,767 meter, de Gelderse op 
3,807 meter. 
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Dat dit soort brede jachtwegen ook in andere bossen werden aangelegd blijkt uit een verslag 

in het resolutieboek van het Meervelderbosch, dat te vinden is in het Koninklijk Huisarchief.232 

Hierbij past wel de opmerking dat Willem III op 6 maart 1702 was overleden. Voor wie de 

malen deze opdracht uitvoerden is dan ook onduidelijk. Ook zij moesten er namelijk van op 

de hoogte zijn geweest dat het Tweede Stadhouderloze Tijdperk (1702-1747) en daarmee 

voor de tweede maal de ‘Ware Vrijheid’ was ingetreden. Opvallend is dat deze actie in het 

Meervelderbos volledig tegengesteld was aan het ontoegankelijk maken van de wegen in het 

Speulderbos in hetzelfde jaar, beschreven in paragraaf 3.2. 

Over welke wegen in het Meervelderbos deze verbreding ging is ook niet duidelijk. Zoals op 

onderstaand detail van de kaart van Beyerinck uit 1764 te zien is, komen er een aantal 

verbindingswegen door het bos voor verbreding in aanmerking (fig. 131). 

 
Figuur 131: Gegeorefereerd detail van het Meervelderbos op de  “Caart der Limitten van de Hooge 
en Vrije Heerlijckhijdt van het Loo”, F. Beyerinck (1764). In geel de ambtsgrenzen, in blauw de 
rechte Konings Trade en in zwart de overige verbindingswegen. Bron: Nationaal Archief, Den Haag. 

 

                                                      
232 De ‘samentlycke malen’ kwamen op 26 april 1702 bij elkaar en ‘hebben geresolveert de traen 26 voeten wijt 

te maken’. Koninklijk Huisarchief, Den Haag. Resolutieboek Meervelderbosch (1637-1798), G56, C6. 
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De vraag over een mogelijke standaardbreedte voor koningswegen was door de eerder 

geciteerde historicus Leyden, mijns inziens foutief, eenduidig beantwoord.233 Deze opmerking 

werd in zijn artikel verder op geen enkele wijze met bronnenmateriaal ondersteund.  

Het lijkt erop dat hij op de Veluwe voorbeelden van rechte wegen heeft gezocht die zijn 

conclusie ondersteunden. Als typisch voorbeeld noemde hij in zijn tekst de ‘fraaie laan van 

Hoog Soeren naar de Dassenberg met prachtige beuken ter weerszijden’. Hieronder deze laan 

op een foto gemaakt rond 1940 (fig. 132).234  

 

Figuur 132: De laan tussen Hoog Soeren en de 
Dassenberg rond 1940.  Bron: Beeldarchief 
Rijkswaterstaat, ID 346052. 

Bij deze conclusie van Leyden moeten wij ons bedenken dat in het Speulderbos geen 

koningswegen als transportwegen werden aangelegd. Het ging hier om brede jachtwegen in 

het bos ten behoeve van een goed zicht en een goede communicatie tussen de jagers. 

 

Op het terrein van Het Nationaal Park Hoge Veluwe hebben wij getracht de breedte van de 

daar lopende kaarsrechte koningsweg van Het Loo naar Doorwerth in het veld op 

verschillende plaatsen op te meten. Op onderstaande foto, die gemaakt is op het 

Aalderinksveld in de zuidwest hoek van de Hoge Veluwe, staan de beide heren op een dijkje 

dat aan weerszijden van de weg loopt (fig. 133).  

                                                      
233F. Leyden, “Oude wegen op de Veluwe,”  Bijdragen en meededelingen der Vereniging Gelre, 43 (1940): 129. Hij 

concludeerde: “Zoo vinden wij later als de steeds wederkeerende schaal een breedte van 18 voeten.” 
234 Ibid, 129. 
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Figuur 133: De koningsweg van Het 
Loo naar Doorwerth op het 
Aalderinksveld. Bij de pijlen de beide 
dijkjes aan weerszijden van de weg. 
Bron: eigen foto. 

 

Over het gehele Aalderinksveld is de koningsweg goed zichtbaar te maken met de AHN-kaart 

(fig. 96). Uit figuur 133 en uit andere metingen ter plekke blijkt dat de huidige breedte van de 

koningsweg hier ongeveer vier meter is. 

 

Figuur 134: De koningsweg 
van Het Loo naar Doorwerth 
aan de zuidelijke rand van de 
Eikehoutbergen ten noorden 
van de Karitzkyweg. De pijlen 
geven de breedte van de weg 
aan. Bron: eigen foto. 

 

Ook bij een smeltwaterdal aan de zuidrand van de Eikehoutbergen is het verloop van de 

koningsweg door een del in de bijna drie meter hoge rand aantoonbaar (fig. 134). Ook hier 

werd een breedte van ongeveer vier meter opgemeten. 

 

Figuur 135: De koningsweg 
over het Deelense Veld vanuit 
zuidwestelijke richting na de 
heidebrand in 2014. Bron: foto 
T. Spek. 
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Het verloop van de koningsweg van Het Loo naar Doorwerth naar het noorden over het 

Deelense Veld vertoont een fraai beeld in het landschap (fig. 13 en 135). Maar deze huidige 

breedte kan hier mede bepaald zijn door de breedte van de plag- en maaimachine die  gebruikt 

werd om dit traject zichtbaar te maken. Op bovenstaande foto die is genomen na de brand in 

2014 zijn aan weerszijden van de weg ondiepe greppels te zien waartussen de koningsweg 

loopt met een breedte van ongeveer vier meter (fig. 135). 

De AHN-data bieden ook de mogelijkheid om de dwarsdoorsnede van koningswegen te meten 

door het maken van een hoogteprofiel loodrecht op de weg. Zowel voor de koningsweg van 

Dieren naar Ginkel als voor die van Het Loo naar Doorwerth hebben we deze techniek 

toegepast op verschillende plaatsen. Hieronder worden een viertal aansprekende 

voorbeelden afgebeeld en besproken. 
 

 
Figuur 136: Het hoogteprofiel van de koningsweg van Dieren naar Ginkel gemeten op 187600, 
449886 m (RDH, new). De zwarte balk heeft een lengte van 4 meter. Bron: www.ahn.arcgisonline.nl 

Het bovenstaande hoogteprofiel van de oost-west lopende koningsweg van Dieren naar 

Ginkel is genomen bij een doorsnijding van een ongeveer twee meter hoge wal (fig. 136). In 

het midden is de weg ongeveer acht meter breed, maar op de bodem van de wal neemt de 

breedte van de weg af. 

 
Figuur 137: Het hoogteprofiel van de koningsweg van Dieren naar Ginkel gemeten op 196830, 
450407 m (RDH, new). De zwarte balk heeft een lengte van 4 meter. Bron: www.ahn.arcgisonline.nl 

http://www.ahn.arcgisonline.nl/
http://www.ahn.arcgisonline.nl/
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Het hoogteprofiel van dezelfde weg wat meer naar het westen is  in bovenstaande figuur 

aanmerkelijk smaller (4 m) en hier slechts zo’n twintig centimeter diep (fig. 137). 

 
Figuur 138: Het hoogteprofiel van de koningsweg van Het Loo naar Doorwerth gemeten op 186645, 
452279 m (RDH, new). De zwarte balk heeft een lengte van 4 meter. Bron: www.ahn.arcgisonline.nl 

Ook de koningsweg van Het Loo naar Doorwerth lijkt zich hierboven niets aan te trekken van 

een bijna twee meter hoge heuvel en snijdt er als een scalpel dwars doorheen (fig. 138). De 

bijna één meter verdiept liggende weg in de helling van de heuvel heeft hier een breedte van 

ongeveer vier meter.                   

Verder naar het noorden lijkt de weg een breedte van amper vier meter te hebben bij een 

diepte van zo’n dertig centimeter (fig. 139). 

 
Figuur 139: Het hoogteprofiel van de koningsweg van Het Loo naar Doorwerth gemeten op 187973, 
455452 m (RDH, new). De zwarte balk heeft een lengte van 4 meter. Bron: www.ahn.arcgisonline.nl 

Dit patroon met een breedte tussen de drie en vier meter werd over het gehele traject van 

deze koningsweg met behulp van hoogteprofielen gevonden (n=8). 

In een rapport van Vletter en Spek over proefsleuvenonderzoek bij de koningsweg op het 

Deelense Veld vinden we nog een aanknopingspunt over het gebruik van deze weg.235 Bij het 

                                                      
235 F.W. Vletter en T. Spek, “Proefsleuvenonderzoek naar historische wegen op het Oud-Reemsterzand en op het 
Deelense Veld,” Onderzoeksmelding 60915 en 60916 in opdracht van het Kenniscentrum Landschap en in 
samenwerking met het Groninger Instituut voor Archeologie van de Rijksuniversiteit Groningen (2018): 1-52. 

http://www.ahn.arcgisonline.nl/
http://www.ahn.arcgisonline.nl/


143 
 

graven van een proefsleuf op het Deelense Veld is een locatie gekozen waar de weg in de 

natte heide enigszins verhoogd was aangelegd door middel van het uitgraven van twee 

greppels aan weerszijden.236 Zij concludeerden dat in de proefsleuven dwars over deze weg 

geen wielsporen van karren of koetsen zijn aangetroffen, dit in tegenstelling tot wielsporen 

die zij wel gevonden hebben op de Harderwijker route over het Oud Reemsterzand. Deze 

bevinding suggereert dat de koningsweg van Het Loo naar Doorwerth niet primair voor het 

transport met koetsen was aangelegd en werd gebruikt. En dit ondersteunt onze conclusie dat 

het transport van Willem III en zijn gezelschap te paard plaatsvond. 

Kunnen we nu de verhoogd liggende weg in het natte Deelense Veld ook terug vinden in de 

hoogteprofielen die met de AHN-kaarten kunnen worden gemaakt? In onderstaande figuur is 

een doorsnede gemaakt vlak bij een meertje genaamd de Zandfles dat in het noordoostelijke 

deel van het Deelense Veld ligt (fig. 140). 

 
Figuur 140: Het hoogteprofiel van de koningsweg van Het Loo naar Doorwerth gemeten op 187973, 
455452 m (RDH, new). De zwarte balk heeft een lengte van 4 meter. Bron: www.ahn.arcgisonline.nl 

Opvallend is het beeld van de hoogteprofielen in deze natte heide. We hadden hier een 

verhoogd aangelegde weg verwacht, maar vinden juist een verdiept aangelegde weg  met een 

breedte van ongeveer drie meter. Dit zou kunnen betekenen dat het historische profiel 

volledig verstoord is geraakt door de recente maai- en plagwerkzaamheden. 

Gezien bovenstaande voorbeelden van wegprofielen kan geconcludeerd worden dat als er al 

van een standaard breedte van koningswegen  sprake is geweest, deze breedte in de buurt 

van de vier meter heeft gelegen. En dit zou dan met name gelden voor de twee lange, rechte 

koningswegen die hierboven onderzocht zijn. Deze conclusie is ook logisch als we er van uit 

gaan dat een landmeter in de 17e eeuw bij het uitzetten van een wegbreedte gebruik maakte 

van een meetinstrument met en lengte van één Gelderse landroede (=3,81 m). Daarbij moet 

wel aangetekend worden dat een tijdspanne van meer dan tweehonderd jaar grote invloed 

kan hebben gehad op de directe omgeving van de wegen en dus ook op het huidige profiel.        

  

                                                      
236 Ibid, 24. 

http://www.ahn.arcgisonline.nl/
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4.4 Invloed van het reliëf op de aanleg van koningswegen 

Om de vragen met betrekking tot de invloed van het reliëf op de aanleg van de koningswegen 

te onderzoeken lenen de lange koningswegen van Dieren naar Ginkel en van Het Loo naar 

Doorwerth zich het beste. Zij overbruggen namelijk de grootste afstand en ogen op historische 

en op hoogtekaarten  beiden zo goed als kaarsrecht over de gehele, gereconstrueerde afstand.  

Dit zou op voorhand tot de conclusie kunnen leiden dat er bij de planning en aanleg geen 

rekening met het landschap werd gehouden. Maar was dat ook zo? Of werd er toch hier en 

daar gebruik gemaakt van smeltwaterdalen om het doorgraven van hoge stuwwallen zoveel 

mogelijk te vermijden? 

 
Figuur 141: Koningsweg tussen Dieren en Ginkel. Het met de AHN-kaart zichtbare tracé is ingetekend. 
Bron: Geomorfologische kaart van Nederland (clickable map1:50.000). Alterra, Wageningen (2008). 

Als eerste voorbeeld van de aanleg van een koningsweg door heuvelachtig stuwwalterrein 

hebben we een oostelijk gelegen tracé gekozen uit de weg van Dieren naar Ginkel (fig. 141 en 

142). De Koningsweg liep hier vanaf de Carolinaberg via de Prins Willemsberg naar het westen 

over een hoge stuwwal met dekzandkoppen naar een volgende stuwwal. Daartussen ligt een 

gebied met stuifzand, waar de weg niet meer teruggevonden kan worden (fig. 141). 

 
Figuur 142: Het tracé tussen de pijlen in figuur 118 op een AHN-kaart. Bron: www.ahn.arcgisonline.nl 

De bovenstaande AHN-kaart is een weergave van het gedeelte tussen de zwarte pijlen op de 

geomorfologische kaart (fig. 141). We zien dat de koningsweg hier kaarsrecht over de hogere 

stuwwallen loopt, zonder zich iets aan te trekken van de hoogteverschillen. En dat terwijl er 

een relatief breed smeltwaterdal bijna parallel ten noorden van deze weg loopt, dat met 

http://www.ahn.arcgisonline.nl/
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aanmerkelijk minder graafwerkzaamheden ook gevolgd had kunnen worden. Dergelijke 

kaartbeelden treffen we regelmatig bij deze weg aan. 

Ook in de andere lange koningsweg, die van Het Loo naar Doorwerth, treffen we dergelijke 

kaartbeelden aan, zoals we ook al in de afbeeldingen van de hoogteprofielen hebben gezien 

(fig. 138 en 139). 

In onderstaande figuur, vlak bij de Karitzkyweg op de Hoge Veluwe, doorsnijdt de koningsweg 

twee bijna drie meter hoge wallen ter weerszijde van een laag smeltwaterdal (fig. 143). Dit is 

de plaats waar de foto van de koningsweg (fig. 144) is genomen. Ook hier was met enkele 

bochten het tracé aanmerkelijk eenvoudiger aan te leggen geweest. 

 

Figuur 143: Het hoogteprofiel van de koningsweg 
van Het Loo naar Doorwerth gemeten op 186910, 
452920 m (RDH, new). Bron: 
www.ahn.arcgisonline.nl 

 

4.5 Conclusie 

Door gebrek aan primaire bronnen kunnen de antwoorden op de vragen naar de organisatie 

en uitvoering van de aanleg van koningswegen op slechts een beperkt aantal projecten 

worden gebaseerd. Zo hebben we bronnen kunnen vinden over de aanleg van kruiswegen in 

het Speulderbos, de verbreding van wegen in het Meervelderbos en het onderhoud aan de 

weg van Het Loo naar Dieren. Uit deze bronnen blijkt een weinig eenduidige aansturing.  

Er waren verschillende partijen betrokken bij het verkrijgen van toestemming,  bij de planning 

en bij de uitvoering. Uit de bronnen rond de verbetering van de koningsweg bij Zilven kan 

geconcludeerd worden dat deze werkzaamheden waarschijnlijk volledig in handen van 

plaatselijke aannemers en arbeiders lagen onder toezicht van de plaatselijke schout. Maar dit 

betrof een tracé dat ook door andere passanten kon worden gebruikt. 

http://www.ahn.arcgisonline.nl/
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Ook lijkt een grote persoonlijke betrokkenheid van met name de landdrost Johan van Arnhem 

een belangrijke rol te spelen. Bij de werkzaamheden aan de weg van Het Loo naar Dieren 

voorzag hij zelfs bij aanvang in de volledige betaling van alle onkosten. 

De vraag over het hanteren van standaardmaten is na ruim tweehonderd jaar lastig te 

beantwoorden. Wel lijkt de conclusie van Leyden over een standaardbreedte van bijna zes 

meter, zonder dat hij dit verder onderbouwde, aan de hoge kant. Een breedte van zes tot acht 

meter gold waarschijnlijk alleen voor jachtwegen in een bos, zoals bij de besproken 

kruiswegen in het Speulderbos en bij de verbreding van wegen in het Meervelderbos.  

De kaarsrechte koningswegen van Het Loo naar Doorwerth over de Hoge Veluwe en van 

Dieren naar Ede lijken na veldonderzoek met een breedte van zo’n vier meter duidelijk lager 

uit te vallen. Hier zou als standaardmaat de Gelderse landroede van 3,81 meter door de 

landmeters gebruikt kunnen zijn. 

 

Figuur 144: Een del in de rand van 
een smeltwaterdal bij de 
Karitzkyweg op de Hoge Veluwe 
waar de koningsweg van Het Loo 
naar Doorwerth heeft gelopen. 
Bron: eigen foto. 

 

Of de koningsweg van Het Loo naar Doorwerth regelmatig door jachtkoetsen werd bereden 

lijkt niet aannemelijk gezien de conclusies van Vletter c.s. over het ontbreken van wielsporen 

op het Deelense Veld. Dit komt overeen met onze eerdere conclusie over het transport en de 

jacht van Willem III. 
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Bij de aanleg van de wildbaan rond het Hof te Dieren door stadhouder Willem II is ervoor 

gekozen de wegen in het bos naar de Carolinaberg en de Prins Willemsberg te leiden, hetgeen 

tot een typisch sterrebosstructuur leidde. Maar  bij de aanleg van koningswegen in opdracht 

van Willem III is verder geen indicatie gevonden dat bewust toppen van heuvels werden 

opgezocht. De rechte koningswegen lijken zich niets van het toch erg geaccidenteerde reliëf 

van de Veluwe aan te trekken. Ook als er een nabij liggend smeltwaterdal gevolgd zou kunnen 

worden zonder de afstand veel te vergroten is gekozen voor een tracé rechtdoor ieder hoog 

zandobstakel. Het ‘principle of least-effort’ is bij de aanleg van deze koningswegen over de 

Veluwe dus niet toegepast. De moeite en het geld die deze omslachtige werkzaamheden 

kostten, als ook het gemak waarmee de koning in één rechte lijn op zijn doel af kon gaan,  

waren klaarblijkelijk ondergeschikt aan het doel: het maken van een zo recht mogelijke 

koningsweg.  
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Hoofdstuk 5 | Het doel van de koningswegen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Hertenjacht in bos, Jan Haeckaert (1660). Bron: Mauritshuis, Den Haag. 
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“Naedat door de Heeren van Oldenaller ende Rosendall door een missive den Malen bekent 

gemaeckt was, als dat Sijn Hooght de Heere Prince van Orangien inclinatie hadde tot beter 

exercitie van de Jaght een kruyswegh van 28 voeten door het Spuelder Bosch te mogen 

hebben.” 

Bron: Resolutieboek van de malen van het Speulderbos. Gelders Archief Arnhem,  

0366 (Marken en maalschappen), inv. nr. 721. Eigen transcriptie. 

 

5.1 Inleiding 

Zoals uit bovenstaand citaat uit 1681 blijkt was de aanleg van deze kruisweg bedoeld om de 

jacht beter te kunnen uitoefenen. Maar gold dit voor alle koningswegen? We onderzoeken in 

dit hoofdstuk de motieven die Willem III kan hebben gehad voor de aanleg van koningswegen. 

Zoals we in hoofdstuk 3 hebben geconstateerd kunnen we echter niet spreken van ‘de 

koningswegen’. Er blijken verschillende typen koningswegen te hebben bestaan. Het ligt dus 

voor de hand te veronderstellen dat bij ieder type een aparte waarom-vraag gesteld kan 

worden. Aanleg en onderhoud van een koningsweg die voor transport tussen jachtpaleizen in 

Het Loo en Dieren werd gebruikt heeft logischerwijs een ander doel gehad dan de aanleg van 

een jachtweg in het Speulderbos waar gejaagd werd. Er zal dan ook eerst een typologie van 

koningswegen worden ontworpen, waarna voor ieder type getracht zal worden de waarom-

vraag te beantwoorden. 

Bij de beantwoording van deze vragen kunnen we weer gebruik maken van zowel de primaire 

bronnen die we eerder hebben onderzocht als van de historische kaarten waar deze wegen 

op getoond werden. En ook eerder getrokken conclusies kunnen behulpzaam zijn bij de 

analyse. 

 

5.2 Typologie en mogelijke doelen van de Veluwse koningswegen 

Uit ons onderzoek tot dusverre blijkt dat er maar liefst vijf typen koningswegen op de Veluwe 

te  onderscheiden zijn, te weten de kruisweg (type 1), de klassieke koningsweg (type 2), de 

koningslaan (type 3), de koningstrade (of tra) (type 4) en de doorgaande openbare koningsweg 

(type 5). In bijlage 10 worden deze vijf typen besproken. 

 

5.3 Het doel van de koningswegen 

De verschillende typen koningswegen werden met een verschillend doel aangelegd.   

Bij de aanleg van brede kruiswegen (type 1) ging het om het gebruik tijdens de jacht. Goed 

zicht op het wild, communicatie tussen de jagers en helpers en snelle verplaatsing binnen het 

bos stonden voorop.  

Hoewel men door de breedte gebruik zou kunnen maken van grote jachtstoeten met koetsen, 

hebben we al eerder geconcludeerd dat het zeer onwaarschijnlijk is dat er door Willem III ooit 
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op deze wijze, dus ‘en dilligence’ , op grofwild gejaagd is. En ook de aanwezigheid van gasten 

in koetsen bij de jacht bleek niet uit de door ons geraadpleegde primaire bronnen. 

De lange kaarsrechte ‘klassieke’ koningswegen (type 2) waren ongetwijfeld bedoeld voor snel 

transport van de jachtpaleizen in Dieren en Het Loo naar geliefde jachtgebieden en rendez-

vous plaatsen of jachthutten. Deze wegen zullen ook gebruikt zijn voor het retourtransport 

aangevuld met karren met geschoten wild. Maar omdat Constantijn Huygens jr. bijna altijd 

schrijft over de vangst van slechts één hert na een hele dag jagen, was één (kleine) kar vast 

genoeg.                       

Gezien de breedte van met name de weg van Het Loo naar Doorwerth en het ontbreken van 

wielsporen bij onderzoek op het Deelense Veld, lijkt het gebruik van koetsen voor het 

transport niet waarschijnlijk. Dit komt overeen met de eerdere conclusie dat Huygens jr. de 

aankomst en vertrek van Willem III niet met een koets maar te paard liet plaatsvinden. 

 
Figuur 145: Toegangslaan van Apeldoorn naar Paleis Het Loo, Carolus Allard (1729). Bron: Gelders 
Archief, Arnhem. Topografisch-historische Atlas Gelderland 1551, inv. nr. 3325. 
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De koningslanen (type 3) waren een typisch voorbeeld en een vaak voorkomend onderdeel 

van de Europese tuinaanleg rond paleizen in de Baroktijd.237 Zij hadden hier niets met de jacht 

te maken, maar vormden fraaie zichtlijnen omzoomd met rijen van beuken en eiken.238 We 

treffen ze dan ook alleen aan rond het Hof te Dieren, aangelegd onder Stadhouder Willem II 

en bij Paleis Het Loo. 

De korte koningstrade’s (of tra’s) (type 4) werden gebruikt voor transport van bestaande 

(konings-)wegen naar de randen van jachtbossen. Deze wegen hielden daar dan ook meestal 

op. Omdat ze vooral op het noordelijk deel van de 18e eeuwse kaart van Leenen voorkomen,  

zijn ze waarschijnlijk aangelegd voor de jacht vanaf Paleis Het Loo. 

De weg tussen Dieren en Het Loo (type 5) had niets met de jacht te maken. Willem III maakte 

hier voor snel transport tussen de beide jachtpaleizen gebruik van bestaande, plaatselijke 

wegen, die ook door andere ‘passanten’ werden gebruikt. Omdat hij regelmatig (ook binnen 

één dag) heen en weer reed, heeft hij hier waarschijnlijk vaker van koetsen gebruik gemaakt. 

Misschien dat Romeyn de Hooghe een aankomst bij het Huis te Dieren heeft afgebeeld die 

overeen kwam met de werkelijkheid (fig. 26). Zoals we in hoofdstuk 4 besproken hebben bleek 

uit rekeningen dat Willem III wel opdracht gaf tot onderhoud en verbetering van deze voor 

hem zo belangrijke ‘openbare’ verbindingsweg tussen zijn beide jachtpaleizen in Dieren en 

Het Loo. 

 

5.4 Conclusie 

In dit hoofdstuk hebben we getracht de waarom-vraag te beantwoorden. We konden 

concluderen dat het doel van de verschillende koningswegen afhing van het type. Hierbij 

hebben we naast de lange rechte koningswegen tussen Dieren en Ginkel en tussen Het Loo en 

Doorwerth nog vier andere typen gedefinieerd.   

Naast kruiswegen in een jachtbos en korte rechte wegen naar jachtbossen toe is de openbare 

weg tussen Dieren en Het Loo in de 17e eeuw ook als koningsweg aangemerkt. Als laatste type 

hebben we de koningslanen, die volgens de Europese baroktraditie zijn aangelegd bij Paleis 

Het Loo, gedefinieerd en ook deze hadden niets met de jacht te maken. 

De lange rechte ‘klassieke’ koningswegen waren zonder uitzondering bedoeld om snel 

transport tussen jachtpaleizen,  –huizen en rendez-vous plaatsen mogelijk te maken. Het lijkt 

erop dat pragmatisme voor deze Nederlandse stadhouder voorop stond, waarbij hij bij de 

uitvoering rekening hield met eeuwenoude wetten en gebruiken van marken en 

maalschappen.  

Of zijn deze koningswegen toch een voorbeeld van de symbolische onderwerping van de 

natuur aan de macht van de soevereine vorst met een strak stelsel van geometrische lijnen? 

We hebben eerder gezien dat deze wegen dwars door stuwwallen sneden waar eenvoudiger 

een minimale omweg ook mogelijk was geweest. En we hebben ook gezien dat de tuinen van 

                                                      
237 H.T. Porada en M. Heinze, “Einfürung,” in Jagdlandschaften in Mitteleuropa, eds. H.T. Porada, M. Heinze en 
W. Schenk (Bonn, 2015), 26-38. 
238 T.C.W. Blanning, The culture of power and the power of culture (Oxford, 2002), 32. 
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Paleis Het Loo tot de topattracties van Europa behoorden en enigszins konden wedijveren met 

de tuinen van Versailles. 

Misschien was Willem III toch  diep in zijn hart een vorst die wilde wedijveren met zijn 

koninklijke buren, zeker nadat hij Koning van Engeland was geworden. Hij vocht niet alleen 

een levenslange strijd met Lodewijk XIV uit, maar probeerde misschien in de aanleg van zijn 

lange, kaarsrechte koningswegen toch iets van vorstelijke grandeur ten toon te spreiden. 

 
Figuur 146: Jachttafereel op de Caarte van de limitten om de Vrye Heerlijkheijd Rosendael, B. Elshoff 
(1721). Bron: Gelders Archief, Arnhem. Huis Rosendael 0525, inv. nr. 1337-002. 
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Hoofdstuk 6 Slotbeschouwing 

 

 

 

 

 

 

 

Koningsweg over het Deelense Veld. Bron: eigen foto. 
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6.1 Conclusies 

De belangrijkste conclusie die we kunnen trekken is dat onderzoek naar historische wegen in 

het algemeen, en dat naar koningswegen in het bijzonder, alleen goed kan worden uitgevoerd 

met een multidisciplinaire aanpak. Gedegen onderzoek van laat 17e-eeuwse bronnen, 

historische kartografie en veldonderzoek waren hierbij essentieel. Daarnaast boden moderne 

technieken als Airborne Laser Scanning (ALS) een schat aan data die met het Actuele 

Hoogtebestand Nederland (AHN) online beschikbaar waren. Met softwaretechnieken konden 

deze digitale hoogtemodellen bewerkt worden en hierbij bleek het gebruik van nieuwe 

technieken als openness voor ons doel niet noodzakelijk te zijn. De resultaten bleken zo 

nauwkeurig dat ze visueel onderzoek in het veld op maaiveldnivo overtroffen. 

Alvorens we het terra incognita van de koningswegen betraden, is in deze masterscriptie een 

overzicht gegeven van de huidige kennis van deze bijzondere en unieke wegen op de Veluwe. 

Hierbij stuitten we op een drietal misverstanden.            

Het eerste ‘historische’ misverstand, dat tot 1940 opgeld deed, had te maken met de 

oorsprong van de koningswegen. Pas in 1940 kwam (Koning-)Stadhouder Willem III 

overtuigend in beeld als opdrachtgever en werden andere mistige bronnen verworpen.         

Het tweede ‘propagandistische’ misverstand was gebaseerd op het onjuist interpreteren van 

de afbeeldingen van grote jachtstoeten met koetsen. Zoals in hoofdstuk twee beschreven 

hebben wij aangetoond dat de jachtpraktijk van Willem III anders was. Hij ging in het voor- en 

najaar te paard vanuit zijn jachtpaleizen op jacht met een klein gezelschap van jachtvrienden 

en gasten en de par force jachten verliepen door bos en heide dwars over de Veluwe.        

Het derde ‘topografische’ misverstand werd, tot in recente publicaties, veroorzaakt door de 

onjuiste conclusie dat een huidig straatnaambordje met ‘Koningsweg’ of zelfs ‘Oude 

Koningsweg’ zou wijzen op een historische koningsweg. Niets bleek minder waar. 

In het algemeen konden we concluderen dat veel conclusies gebaseerd waren op eerder 

onderzoek, zonder dat er kritisch naar primaire bronnen was gekeken. Opvallend was 

bijvoorbeeld hoe het met de hand getekende kaartje van Leyden uit 1940 een eigen leven leek 

te gaan leiden en in ietwat gewijzigde vorm regelmatig elders opdook.  

Uit de inventarisatie van historische koningswegen in hoofdstuk drie is duidelijk geworden dat 

er een vijftal typen te herkennen waren, die nader in hoofdstuk vijf werden uitgewerkt. De 

lange, rechte ‘klassieke’ koningswegen bleken redelijk dekkend te zijn met een theoretisch 

model, waarin rechte lijnen waren getrokken tussen jachtpaleizen, -huizen en rendez-vous 

plaatsen. Dit ondersteunde de ‘transporthypothese’. Ons inziens werden deze wegen dus 

gebruikt voor vervoer voor en na de jacht van Willem III met zijn jachtvrienden en gevolg te 

paard en van jachttrofeeën op een kar naar Paleis Het Loo of Huis te Dieren.  

Bij het vaststellen van de oorspronkelijke tracés bleek historische kartografie van groot belang, 

ondanks de onnauwkeurigheid die 18e-eeuwse kaarten met zich meebrengen. Jammer is 

alleen dat de beschikbaarheid van deze kaarten nogal beperkt is. Doordat 19e-eeuwse 

topografische kaarten wel ruimschoots beschikbaar waren kon vaak een bevestiging van de 

topografische ligging hiermee verkregen worden. Maar ook bleek dat eerdere auteurs vaak 

ten onrechte deze kaarten als historisch uitgangspunt, bij gebrek aan beter, hebben genomen. 

En dit leidde dan tot verkeerde conclusies. 
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Ter aanvulling op de historische kaarten bleek het gebruik van ALS-data van grote waarde te 

zijn. Het mooiste resultaat was wel het verloop van de koningsweg van Het Loo naar 

Doorwerth over het Nationaal Park De Hoge Veluwe. Hier was de koningsweg als een 

kaarsrechte  incisie in het landschap zichtbaar te maken. 

Bij een poging tot bevestiging in het veld werden vele kilometers door bos en heide afgelegd 

zonder dat we iets van een koningsweg konden terugvinden. Alleen bij doorsnijdingen van 

randen van smeltwaterdalen en heuvels was een verlaging op de juiste topografische positie 

zichtbaar.  

In hoofdstuk vier is getracht een indruk te krijgen over de organisatie van aanleg en onderhoud 

van koningswegen. Door de beperkte beschikbaarheid van primaire bronnen hebben we een 

fragmentarische indruk gekregen die er op leek te wijzen dat veel functionarissen in de 

entourage van Willem III zich hiermee bemoeiden, zowel uit de jachtorganisatie, uit de hof-

huishouding rond Paleis Het Loo als ook uit de Ridderschap van de Veluwe. Maar ook goede 

vrienden als de latere landdrost Johan van Arnhem speelden een belangrijke rol. 

Standaardisatie van de breedte van de kaarsrechte ‘klassieke’ koningswegen lijkt gebaseerd 

te zijn geweest op een breedte van één Gelderse landroede van een kleine vier meter. Deze 

koningswegen doorsneden de Veluwe zonder rekening te houden met het reliëf van het 

landschap. Zij liepen hierdoor niet via de dorpen en ook niet over hoge heuvels om beter zicht 

op het wild te hebben, zoals sommige auteurs suggereerden. Er werd dus op geen enkele wijze 

gebruik gemaakt van het ‘principle of least-effort’.   

De in hoofdstuk vijf behandelde waarom-vraag leidde voor de verschillende typen 

koningswegen tot verschillende conclusies. De achtergronden van de aanleg van de 

kaarsrechte ‘klassieke’ koningswegen, dwars door stuwwallen en heuvels, vraagt nadrukkelijk 

om nader cultureel-historisch onderzoek.      

De visie van Willem III lijkt hier niet eenvoudig onder het etiket ‘regionaal pragmatisme’ 

verklaard te kunnen worden. Als Koning van Engeland wedijverde hij niet alleen met Lodewijk 

XIV, maar wilde als soeverein vorst in de Europese baroktraditie waarschijnlijk ook het rechte 

wegenpatroon over de Veluwe als culturele symboliek inzetten. De vorst die niet alleen zijn 

onderdanen, maar ook de natuur beheerste, zoals hij dat ook al met zijn hoge fontein in het 

park van Paleis Het Loo had gepresteerd. 
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Figuur 147: Caarte van de limitten om de Vrye Heerlijkheijd Rosendael, B. Elshoff (1721) met daarop 
een tweetal rechte koningswegen. Bron: archief Huis Rosendael 0525, inv. nr. 1337-0002. Gelders 
Archief, Arnhem. 

 

6.2 Aanbevelingen 

Lopend op de voormalige koningsweg over het Deelense Veld binnen de hekken van het 

Nationaal Park De Hoge Veluwe raakten we onder de indruk van dit staaltje 17-eeuwse 

landmeetkundige uitwerking van een koninklijke visie. Mag dit in de toekomst onderstoven 

worden door levend stuifzand? Als we de in hoofdstuk één beschreven cultuurhistorische visie 

van de Hoge Veluwe volgen deels wel. We zouden hier dan ook niet alleen willen pleiten voor 

het voorkomen van het verdwijnen van dit unieke relict, maar ook voor herstel van het gehele 

traject op De Hoge Veluwe. Hoe mooi zou het zijn deze rechte, bijna onnatuurlijke  streep door 

de prachtige natuur in alle stilte te  volgen. Met de juiste informatietechnologie moet de 

wandelaar meegenomen kunnen worden op dit 17e-eeuwse avontuur, zonder dat de route 

wordt aangegeven met lelijke paaltjes met gouden kroontjes. Wij verheugen ons al op deze 

ervaring! 
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Bijlage 1 | Brief van Willem III aan Johan van Arnhem, heer van 

Rosendael, geschreven vanuit Hampton Court 11/22 juni 1700. 

 

Bron: Archief Huis 
Rosendael, 0525, inv. nr. 
131. Gelders Archief, 
Arnhem. 

 

Transcriptie: 

Het geene dat ick den gref: Schuylenburg239 heb belast U: Ed: ter handt te stellen is tot U:Ed: 

eygen gebruyck om te voldoen aen ’t geene ick voor deze aan U:Ed: hadt belooft met deselve 

wandelende in de thuyn tot Loo U:W: kan verseekert sijn dat ick alle ouasie sal waernemen om 

aende selve inde familie teekenen van mijn genegentheyt te geven. Ick kan U:Ed:niet genoegh 

seggen hoe seer ick naer de Veluwe verlang, meer als het betaemt, ick hoop met Gods hulpe 

U:W: in’t korte daer te sien en particulierlyck op den Rosendael neffens de vrouw van’t Huys 

ende gansche familie die ick alle heyl en zeegen toewensch met verseeckering vande 

continuatie van mijn opreghte genegentheyt. 

William K.  

                                                      
239 Bedoeld wordt mr. Willem van Schuylenburg, raad en rekenmeester van Willem III. 
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Bijlage 2 | Dagboek C. Huygens jr. 1673, 1675-1678  

datum plaats tekst blz 

    

02/10/1673 Rosendael S.A. fut a la chasse le matin 4 

03/10/1673 Rosendael Son Altesse fut a la chasse le matin. 4 

12/10/1673 Rosendael S.A. fut le matin a la chasse, l' apresdisnée elle donna les ordres pour lamarche 6 

  du jour suivant.  
21/11/1673 bij Bonn S.A. sortit le matin pour aller a la chasse, logeant encore à Blatzum. 23 

24/11/1673 bij Bonn S.A. alla à la chasse autour du quartier. 23 

15/07/1675 bij Bergen S.A. alla au sortir de table a la chasse au bois de Soignies. 43 

30/09/1675 Leuven La matin S.A. estant a la chasse, je fus me promener sur le chemin de Louvain. 67 

01/10/1675  Leuven Je fus me promener le matin, S.A.  Estant encor à la chasse. 67 

03/10/1675 Leuven S.A. fut a la chasse depuis le matin jusques à trois heures. 68 

18/10/1675 Soestdijk .., mais qu'autrement elle vouloit encor chasser a Zuylestein. 76 

19/10/1675 Soestdijk S.A. se trouva en peine de ce qu'il ne venoit pas de lettres de l'armee et futa ; 76 

  a chasse le matin.  
20/10/1675 Soestdijk Desmarests fit une priere, puis S.A. alla a la chasse. 76 

23/10/1675 Soestdijk S.A. fut a la chasse du renard et en tua un elle mesme. 77 

24/10/1675 Soestdijk Je fus avec S.A. à la chasse le matin et on prit un renard au taillis de Craloo. 77 

13/04/1676 Breda S.A. receut des lettres,..et alla l'apresdisnee a la chasse de l'heron.                         78 

26/03/1677 Breda Je fus avec S.A. a la chasse du heron et nous vismes un fort beau vol, et une 145 

  fort belle course d'un lievre, sur le quel on lascha aussi un faucan, mais il ne       

   fut pas pris se sauvant dans la broussaille.                                                                                         145 

27/03/1677 Breda S.A. fut a la chasse d'un sanglier au Liesbos, mais on ne le prit pas.                  145 

29/03/1677 Breda L'apresdisnée elle alla a la chasse du sanglier q'on avoit trouvé au Liesbosch,   

  ..,force bourgeois de Breda et paysans entrant dans les bois   

  et faisant beaucoup de bruit,le sanglier fut debusqué à la fin et ayant    

  donné dans lesdts filets y fut tué a coupsde fuzils et de pistolet. 146 

01/04/1677 Breda L'apresdisnée S.A. alla encor à la chasse,.., ou l'on voloit le heron. 147 

03/04/1677 Breda S.A. partit pour aller joindre les trouppes. 147 

24/08/1677 front S.A. alla tirer des cailles le matin.          211 

13/04/1678 Breda ..et arrivames sur les cincq heures et demye a Breda avec S.A., que   

  nous trouvames a la chasse de l'heron a une demy heure de la ville. 244 

14/04/1678 Breda L'apresdisnée je fus avec 's Gravemoer dans une calesche suivre   

  la chasse de l'heron, mais le vent estant trop fort on ne prit rien. 244 

15/04/1678 Breda S.A. alla pour chasser un sanglier qui ne se trouva pas, et apres alla voler l'heron. 245 

17/04/1678 Breda S.A. fut voler le matin et puis au presche Francois. 246 

23/04/1678 Breda S.A. alla a la chasse le matin a 5 heures et revint a une heure apres midy avec   

  madam la Princesse et tout son train. 249 

30/04/1678 Den Haag S.A. logea a Sorghvliet. 251 

11/05/1678 Moerdijk S.A. y arriva un peu apres de Breda. 255 

19/05/1678 Den Haag S.A. demeura a Honslaersdyck. 257 

28/07/1678 Brussel S.A. alla apres disner a Brusselles. 262 
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Bijlage 3 | Dagboek C. Huygens jr. 1680, 1682 en 1683 

datum plaats tekst blz 

23/09/1680 Celle S.A. allaà la chasse avec le Duc á 8 heures du matin; mais comme   

  le Conte de Waldec alla avec eux, il y à quelque apparence que   

  s'estoit pour parler d'affaires. 13 

25/09/1680 Epsdorf Nous partismes en suitte pour Epsdorf, un des lieux de chasse   

  de mr. Le Duc de Celle. 16 

26/09/1680 Epsdorf S.A. avec le Duc à la chasse du cerf. Les chasseurs revindrent assez tard,  

   ayant eu une chasse fort rude, plusjeurs comme Montpouillan, Ouwerkerck  

   etc. ayant fait des culbutes et plusjeurs ayants eu des egratignures  

   au visage; avec tout cela ils ne prirent point de cerf. 16 

27/09/1680 Celle Après disner S.A. fut à la chasse du lièvre, mais on n' en prit point. 18 

28/09/1680 Celle On desjeuna à 9 heures et puis S.A. alla avec le Duc à la chasse   

  qu'ils appelent en ce pays-la de Klopperjacht.  18 

30/09/1680 Celle Le Duc et S.A. furent à la chasse du cerf et en prirent deux. 20 

01/10/1680 Celle S.A. et le Duc furent encor à la clopperjacht. 20 

02/10/1680 Celle Je fus à la chasse du lièvre avec les Princes et on prit un lièvre fort près de  

   Epsdorf, qui ne dura pas plus d'un quart d'heure, après on perdit    

  une partie des chiens qui coururent après des cerfs et des biches,  

   et il ne fut plus rien fait qui valust. 22 

03/10/1680 Celle Les Princes furent à la chasse du cerf et en prirent encore deux. 22 

04/10/1680 Celle L'on fit le matin les depeches pour la Haye. L'aprèsdisné S.A. fut  

   avec la Duc à la chasse du lièvre. 23 

05/10/1680 Celle Les Princes furent à la chasse du cerf et en prirent deux. 24 

06/10/1680 Celle Les Princes ne furent  point à la chasse. 25 

07/10/1680 Celle Les Princes furent à la chasse, qui se fait en ce pays avec des toiles. 25 

08/10/1680 Celle Les princes furent à la chasse du cerf, en prirent encore deu   

  et ne revindrent au logis qu'à neuf heures et demye. 28 

10/10/1680 Celle Les Princes furent à ls chasse et prirent deux cerf,mais qui ne coururent   

  ny bien, ny longtemps, comme l'on dit qu'auroyent fait touts eeux,   

   q'on avoit chassés durant le séjour de S.A. au pays de Lunebourg. 29 

11/10/1680 Celle Les Princes alièrent à la chasse du lièvre apres disner. 29 

12/10/1680 Celle Les Princes furent à la chasse du cerf. 30 

13/10/1680 Celle L'on ne chassa point. 30 

14/10/1680 Celle Les Princes furent encor à la chasse du cerf et du sanglier. 31 

15/10/1680 Dannenberg Nous partismes avec S.A. à six heures du matin et disnasmes à Dannenberg. 31 

27/10/1680 Celle Au sortir de table on luy donna le divertissement de la chasse   

  de 60 renards et 4 petits sangliers. 47 

31/10/1680 Hannover Le conte de Waldec me parla longtemps à la porte de la chambre de S.A.  

  temoignant quelque chagrin; qu'il doubtoit, si Mr le Prince se laissant aller   

  si fort à ses divertissements et au plaisir de la chasse, pourroit bien en  

   revenir après et s'adonner aux affaires.. ; que Mr. le Prince se plaisant à    

  la chasse..; que le voyage que S.A. avoit fait, n'avoit pas produit de grands   

  effets..S.A. allant le lendemain à une grande chasse de sangliers. 53 

01/11/1680 Hannover S.A. fut à une grande chasse de sangliers à huit heures de Hanover.  
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02/11/1680 Hannover S.A. revint à 9 heures ayant faite cette grande chasse qu'ils appellent de  

  sangliers deux jours de suitte. 54 

10/11/1680 Soestdijk S.A. fut à la chasse du chevreul du costé de Naerden sans rien prendre.  

02/09/1682 
Hoog-
Soeren S.H. aen Tafel komende te Hooghsoeren. 62 

14/09/1682 Dieren Sond. gingh de Princes en al haer volck van Staveren naer dieren,   

  daer de prins daeghs te voren mede gekomen was. 63 

18/09/1682 Staveren Syn Hoocht savonts tegens syn gewoote att met de Princes. 65 

24/09/1682 
Hoog-
Soeren Dond. gingh van Hooghsoeren naer utrecht om naer Haegh te gaen. 66 

16/10/1682 Soestdijk S.H. op de jacht synde.. 70 

27/10/1682 Soestdijk Silvius seyde dat S.H. vande jacht van St Huybert eerst den 8e Nov   

  weder te Soestdijck soude komen. 77 

02/11/1682 
Hoog-
Soeren Ten dry ueren reed S.H. naer Hooghsoeren om de jacht van   

  St. Huybert te doen. 80 

04/11/1682 
Hoog-
Soeren S.H. op de varckens-jacht maer vongh niet als een marcassin.  

06/11/1682 
Hoog-
Soeren Sijn Hoocht vong een hart en Voorst met de secrt Beaumont en cameraet   

  Dorp zijnde met 7 honden vande jacht afgeraeckt vongen der nogh een. 81 

07/11/1682 
Hoog-
Soeren Vongh S.H. met de honden een groot en twee kleyne swijnen. 81 

08/11/1682 Dieren Gingh S.H. smergens naer Dieren en quam savonts wederom. 81 

15/04/1683 Dieren Joff. V Kernisse was op de Rouwenberg daer van daen de wyser   

  van Cleef perfect konde sien. 84 

23/04/1683 Dieren Was S.H. op de jacht en vongh niet. 85 

24/04/1683 Dieren S.H. gingh naemiddaghs ten 4 ueren naer Hooghsoeren om daer   

  smaendachs te jagen en dynsdaghs, soo hij seyde, wederom te komen. 85 
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Bijlage 4 | Dagboek C. Huygens jr. 1688-1696 

datum plaats tekst blz 

    

01/02/1691 Hoek v Hol De Coninck was daeghs te voren gelandt omtrent de Hoeck van Hollandt,.. 395 

20/02/1691 Den Haag ..ende liet die teeckenen eer de Con. op de jacht gingh. 401 

19/03/1691 Loo De Con. gingh te 9 ueren op harte-jacht; att op mijn camer. 407 

  Had twee harten gevangen omtrent Ee. 408 

20/03/1691 Loo De Con. was op de harte-jacht. 408 

21/03/1691 Den Haag De Con. hebbende quade tijdinghe gekregen, van dat de Franschen 408 

   desseyn op Mons hadden, vertrock smergens naer den Haegh. 408 

26/03/1691 Brabant De Con. vertrock naer Brabant ten 10 ueren. 410 

23/04/1691 Londen De Con. quam en passeerde daer een uer voor ons. (in Gravesand) 422 

13/05/1691 Maassluis ..en quamen ten 11 ueren te landt tot Maeslandt Sluys,… 430 

18/05/1691 Loo De Con. was te uytrecht gepasseert ten 11 ueren. 432 

19/05/1691 Loo De Con. aan tafel wesende en 2 harten gevangen hebbende,  

  att savonts niet, vermoeyt zijnde. 433 

21/05/1691 Dieren De Con. gingh ten 10 ueren naer Dieren. 433 

22/05/1691 Dieren Daermede gingh de Con. op de hartejacht,…De Con. quam omtrent  

   7 ueren thuys, hebbende geen hart gevangen, door desordre in de jacht,   

  ende was, soo men seyde, chagrin. 433 

23/05/1691 Dieren De Con. gingh smerg. op de haesejacht. 434 

25/05/1691 Loo De Con., hoewel het quaed en koudt weder continueerde,   

  ging op de hartejacht. 435 

28/05/1691 Loo De Con. was op de jacht. De Con. had het hart niet gevangen. 437 

30/05/1691 Loo De Con. was opden hartejacht; had twee haemorrhoides, die open   

  gegaen waeren, ende daermede van Loon meende, dat hij niet wel en  

   deed  van te gaen rijden. De Con. Quam savonts ten 7 ueren thuys,  

   sonder het hart gevangen te hebben. 438 

31/05/1691 Nijmegen Hierop (belegering Halle) resolveerde de Con. vroegh te eten en  

   terstont daernae te vertrekken. 439 

24/09/1691 Loo De Con. gingh smergens uyt schieten, en att niet thuys. 494 

25/09/1691 Loo De Con. gingh te 9 ueren op de jacht. 495 

26/09/1691 Loo De Con. was den heelen dagh uyt schieten. 495 

27/09/1691 Loo De Con. was niet op de jacht. 496 

28/09/1691 Loo De Con. was smergens op de jacht en vongh een hart. 496 

29/09/1691 Dieren De con. uytgereden om een ree te jagen, vondt er geen, en daerna 497 

  een hart gejaeght hebbende, vong hrt oock niet. 497 

01/10/1691 Dieren De Con. was op de jacht. 498 

02/10/1691 Dieren Was de Con. uyt schieten. 498 

04/10/1691 Dieren De Con. was op geen jacht, en gaf de vrouw van Ginckel een visite. 499 

05/10/1691 Dieren De Con. Gingh omtrent 11 ueren uyt schieten. 499 

06/10/1691 Loo De Con. reed op de jacht, om savonts op het Loo te wesen. 500 

13/10/1691 Den Haag Sayers en Geldermalsem mosten met de Con. op de jacht gaen. 502 

23/10/1691 Den Haag Gingh daernae op de jacht. 506 

28/10/1691 Marygate Smergens ten 7 ueren quam de Con. t'scheep inde Mary. 508 
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19/03/1692 Den Haag Was savonts bij de Con., die vriendelijck was,…. 32 

31/03/1692 Loo De Con. was tot smidd. op hartejacht geweest en vongh het. 36 

02/04/1692 Loo Daernae wederkomende seyde, dat de Con. rontsom de plantagie   

  hebbende gewandelt, geen wildt gevonden hadde, en chagrin daerover    

  geweest hadde,en Portlandt seer gevloeckt en gekeven hadde. 37 

05/04/1692 Dieren De Con. reed eyndelijck naer Dieren, om savonts wederom te wesen. 37 

07/04/1692 Loo De Con. gingh smiddaghs op de harte-jacht, maer vongh geen. 39 

09/04/1692 Loo De Con. was op de jacht, en vong het hart dicht aen palissaden. 39 

12/04/1692 Loo Smergens was de Con. op de jacht. 41 

15/04/1692 Loo De Con. gingh ten 11 ueren op de jacht en vongh het hart niet, komende   

  ten 6 ueren wederom. Sneeude smergens omtrent half achten weder dicht. 42 

16/04/1692 Loo De Con. vongh een hart. 43 

18/04/1692 Loo De Con. was smergens op de haese-jacht met kleyne honden. 44 

19/04/1692 Loo De Con. quam ten 1/2 sessen thuys, ende had het hart gevangen. 45 

21/04/1692 Loo De Con. quam te vier ueren naemidd. van hasejacht,   

  en had er geen gekregen. 46 

22/04/1692 Loo De Con. was op de jacht ende vongh het hart. Was soo moede   

  savonts, dat de brieven vande raed-pensionaris niet lesen konde. 46 

28/04/1692 Loo De Con. gingh smergens met de Cheurvorst op de jacht. 48 

30/04/1692 Loo De Coning was op de jacht en vongh een hart. De Cheurvorst   

  was met hem en volgde sachtjes. 50 

03/05/1692 Loo De Coning was op de haerte-jacht in seer quaedt weder  51 

  van windt, regen en koude. 51 

04/05/1692 Loo Was bij den Con., die teeckende, en sullende sanderen daeghs   

  op de jacht gaen. 52 

09/05/1692 Den Haag Was bij de Co., die mij verloff gaf om eerst sondags te gaen. 54 

13/05/1692 Den Haag De Con. gingh op de reyger-jacht. 55 

16/05/1692 Den Haag De Con. naemidd. gingh op de reyger-jacht. 58 

17/05/1692 Antwerpen Vertrock smergens met mijn cales naer Antwerpen,   

  ende att smidd. te Westwesel. 58 

06/10/1692 Loo De Con. was dien dagh op de jacht, en latende mij savionts binnen    

  komen, sprack vrindelijck. Had het hart niet gevangen. 133 

07/10/1692 Loo Was de Con. weder op de jacht. 133 

08/10/1692 Loo De Con. was op de jacht, maer vongh het hart niet. 134 

09/10/1692 Loo De Con. Liet mij roepen, om de teeckening van Marot tot de sael hier   

  op 't Loo te sien; gingh weder op de jacht, ende vongh een seer groot hart. 134 

10/10/1692 Loo De Con. was weder op de jacht ende vongh niet. 134 

11/10/1692 Loo De Con. was weder op de jacht en seer koudt en schrael weder,    

  en quam omtrent 8 ueren eerst te peerd inde doncker thuys. 134 

13/10/1692 Soestdijk De Con. Was sondachs naer Soestdijck gegaen. (12 mei) 135 

17/10/1692 Soestdijk Savonts gingh hij weg (naar Charleroy). 136 

25/10/1692 Maassluis De Con. Quam ten 1 ueren naemiddagh aen boort. 140 

17/11/1692 Londen De Con. was op de jacht. 145 

05/12/1692 Londen De Con. smergens op de jacht gegaen zijnde. 150 

09/01/1693 Londen Was kort voor midd. naer buyten, de Con. hebbende gestaen om op de jacht  

   te gaen, en alleen belet geweest zijnde door 't gruwelijck onweer en windt. 163 
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12/02/1693 Londen De Con. was op de jacht, ende quam niet voor half negen thuys,   

  hebbende een slechte jacht gehadt. 173 

28/02/1693 Londen ..zijnde van Portsmouth naer myl. Sommerset gegaen, om vossen te jagen. 177 

12/04/1693 Hoek v Hol Smergens ten 5 uerensagen land, en hebbende al voort geseilt, ende Con. van  

  ons naer Hoeck van Hollt geloopen zijnde om tot Rhynenburgh te gaen eten. 193 

18/04/1693 Loo De Con. ging smerg. ten 6 ueren naer 't Loo. 194 

22/04/1693 Loo De Con. was op wilde varkenjacht naemidd., en vongh 3 marcassins. 196 

23/04/1693 Loo De Con. was op de harte-jacht, maer de honden gesepareert zijnde,   

  vonghen die, dewelcke met hem waeren niet, maer de gesepareerde 2 harten. 196 

25/04/1693 Dieren De Coningh teeckende smergens een heel deel dingen, en gingh   

  doen naer Dieren, tegens den doncker wederom komende. 196 

27/04/1693 Loo De Con. was smergens op de jacht en vongh een hart. 197 

28/04/1693 Loo De Con. smergens weder op de jacht met de kleyne honden van Grave Nassau. 

  Naemidd. quam de Con. op de hey om te vliegen, maer daer quam niet. 197 

29/04/1693 Loo De Con. Gingh smergens op de jacht met de oude honden,   

  die twee harten vongen. 197 

30/04/1693 Dieren Genderen seyde mij, dat de Con. laten weten had, dat hij noch desen dagh   

  te Dieren soude blijven ende slapen. 198 

02/05/1693 Loo De Con. gingh smerg. op de jacht, en quam savonts ten 10 ueren   

  eerst wederom. 198 

04/05/1693 Loo De Con. was smergens op de hasejacht met de kleyne honden van   

  Graef v Nassau, en vongh niet; quam ten drie ueren thuys. 199 

05/05/1693 Loo De Con. was op de jacht, ende een hart gevangen hebbende,   

  quam ten 3 ueren thuys. 199 

06/05/1693 Loo Gingh daernae op de jacht. 200 

09/05/1693 Loo De Coningh was op de hartejacht. 201 

10/05/1693 Loo De Con. was naermidd. op de reiger-jacht, maer vongh niet. 201 

13/05/1693 Den Haag Was smerg. op 't Hoff, deed de Con. brieven toe.. 201 

15/05/1693 Breda De Con. vertrock smidd. naer Breda. 202 

19/05/1693 Breda Ging op de reygerjacht, ende vongh er 3 of 4 inde regen. 203 

25/05/1693 Brussel Naer den eten ging de Con. naer Brussel.. 206 

10/10/1693 Loo Den Coningh uyt het Leger gegaen zijnde naer het Loo,   

  quam desen dagh daer van daen naer Haegh. 273 

19/10/1693 Den Haag De Con. was op de jacht. 274 

04/11/1693 Den Haag Had op de jacht geweest, en thuys komende gingh tot Portland eten.. 278 

12/02/1694 Londen Was smergens te Kinsington, ende daer aenkomende renconcentreerde   

  de Coningh, die naer de jacht reed. 314 

19/02/1694 Londen De Coningh was op de jacht,.. 316 

02/03/1694 Londen De Con. was van smergens op de jacht. 320 

20/05/1694 Den Haag Savonts was weder op het Hoff, en hoorde dat de Con. sanderen daeghs  

   vertrecken wilde,..., waer de Con. geliefde dat komen soude,   

  ende kreegh tot antwoord: op't Loo. 347 

22/05/1694 Loo De Con. had op 't Loo desen dagh een hart gevangen. 348 

25/05/1694 Loo De Coningh was smergens op de hartejacht, en vongh der een. 349 

27/05/1694 Loo De Coningh was op de hartejacht. De Coningh vongh het hart   

  en viel eens met sijn peerd, maer deed sich geen seer. 350 
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29/05/1694 Loo De Con. gingh op harte-jacht. 350 

31/05/1694 Breda De Con. Quam 1/4 uers naer ons over de Graef ende den Bosch te Breda,  

  wesende smergens seer vroegh eerst van 't Loo gegaen. 351 

05/07/1694 front Smergens was de Con. op de jacht, maer vong niet. 372 

14/07/1694 front De Con. was smergens op de haesejacht met de hondetjes   

  van Gr. van Nassau, maer vongh niets. 386 

31/07/1694 front Smergens was de Con. met den Keurvt van Beyeren op de haese-jacht.  
07/10/1694 Den Haag Meende te vertrecken naer het Loo, maer mijn peerden quamen   

  desen dagh noch niet. 422 

11/10/1694 Loo De Con. Gingh smergens over 10en op de jacht,   

  ende had seer quaedt weder. 424 

13/10/1694 Loo Naer de middagh quam de Coningh van Dieren op 't Loo. 424 

16/10/1694 Loo De Con. Was smergens op de jacht en vong een hart. 425 

18/10/1694 Loo De Coningh was op de jacht. 426 

20/10/1694 Loo De Coning was smergens op de jacht. 427 

23/10/1694 Den Haag De Con. quam desen avondt oock inde Haegh. 428 

27/10/1694 Den Haag Was smergens niet op 't Hoff ende de Con. op de jacht. 428 

20/11/1694 Londen Quamen smergens omtrent 4 ueren te Greenwich. 432 

21/12/1694 Londen De Con. gingh smergens op Honslow-heath jagen,   

  quam niet voor 4 ueren thuys. 437 

12/04/1695 Londen De Coningh had gisteren een acces van koorts gehadt, hebbende te Richmont  

  sonder mantel in seer scherp weder gejaecht, soo van Loon seyde. 471 

24/05/1695 Den Haag De Con. quam oock inden Haegh. 485 

31/05/1695 Loo De Coningh gingh van Zuylestein naer 't Loo. 486 

17/09/1695 Den Haag De Con. soude desen avondt te Dieren slapen. 533 

26/09/1695 Loo De Con. was desen dagh op de jacht, ende geen tijding van hem komende   

  als ten 12 ueren, doe liet weten dat te Dieren soude blijven,… 536 

27/09/1695 Loo De Con. quam deze nacht laet thuys, hebbende wesen schieten. 537 

27/09/1695 Loo De Coningh quam savonts niet thuys. Had wesen schieten. 538 

01/10/1695 Loo De Con. quam te 9 ueren op 't Loo, en had desen morgen een hart gevangen. 539 

04/10/1695 Loo Smergens was de Con. op de jacht, en vong een hart; quam ten 2 ueren thuys. 539 

05/10/1695 Loo De Con. Was smergens op de jacht, en quam ten  ueren thuys, hebbende  

  een hart of twee gevangen. 540 

07/10/1695 Den Haag De Con. was daer van 't Loo al ten 7 ueren gekomen. 541 

14/10/1695 Den Haag De Con. was op de jacht den geheelen dagh. 543 

    
27/04/1696 Londen Was smergens te Kinsington, maer aenkomende hoorde dat de Coningh  

  op de jacht was. 585 

23/05/1696 Loo De Coningh vertrock dese mergen naer 't Loo. 590 

31/05/1696 Loo Quam tijdinge dat de Con. Saterdagh van 'tLoo soude vertrecken. 590 

17/07/1696 front De Con. had op de haese-jacht geweest met de hondjes vande Graef  

   van Nassau,maer quam smidd. laet thuys, sonder iets gevangen te hebben. 611 

08/08/1696 front De Con. was uyt smerg. op de hase-jacht, ende quam smidd. niet thuys  

   als tot over 2 naer hem gewacht hadden. 620 

26/08/1696 Loo De Con. vertrock ten 9 ueren in een kales naer 't Loo,   

  en met mijn koetspasserende verbij mijn venster. 627 
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02/09/1696 Den Haag Was naermiddagh tot Jac. Bartolotti, daer joff. Cabillaeuw vondt,   

  liet thuys brengen.         630 

  NB Hier houdt het dagboek op.  

 

 

  



174 
 

Bijlage 5 | Dagboek C. Huygens jr.,1688-1696 

Aantekeningen uit de dagboeken van Constantijn Huygens jr. die refereren aan jachttochten 

van Willem III  waarbij hij te paard vertrok en aankwam. 

 

30 mei 1691 

“De Con. was op de hartejacht; had twee haemorrhoides, die open gegaen waeren, ende 

daermede van Loon (zijn lijfarts) meende, dat hij niet wel en deed van te gaen rijden.”240 

 

 11 oktober 1692 

“De Con. was weder op de jacht en seer koudt en schrael weder, en quam omtrent 8 ueren 

eerst te peerd inde doncker thuys.”241  

 

 27 mei 1694 

“De Coningh vongh het hart en viel eens met sijn peerd, maer deed sich geen seer.”242  

 

 12 april 1695 

“De Coningh had gisteren een acces van koorts gehadt, hebbende te Richmont sonder mantel 

in seer scherp weder gejaecht, soo van Loon seyde.”243 

 

 

Aantekening uit het boek van G. Bidloo: Verhaal der laatste ziekte en het overlijden van Willem 

de IIIde, hoogloff: gedachtenisze Koning van Groot Britanje, Vrankrijk en Ierland (Leiden, 1702, 

30-31): 

 

oktober 1701 

“Deeze voorspoed duurde, tot dat Z:M: op zekeren morgen al vroeg van Dieren, in een zwaren 

regen, te paard, naar Doesbur reed…; gaande des anderen daags ter jagt; toch in eenne zoo 

zwaaren en geduurig aanhoudende regen, dat tot op zijn licchaam doornat wierd en niemant 

by naar den jagt kon uithouden;…zeide Z:M: des morgens; ik vind me vry wel, ik wist wel, dat 

my deeze ruwe jagt goed zou doen; ik ben aan mijn kniën en teenen nat geweest en met dat 

alles ben ik veel beeter als ik gisteren was”.  

                                                      
240 C. Huygens jr., Journalen. Derde deel, deel I, 438. 
241 Ibid, deel II, 134. 
242 Ibid, deel II, 350. 
243 Ibid, deel II, 471. 
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Bijlage 6 | Archiefstukken van het Speulderbosch 

Resolutienboek van het Speulderbosch 1663-1845 No.2. Bron: Archief blok 0366 Marken en 

Maalschappen, inventaris nr 721. Gelders Archief, Arnhem. 

1681 

Naedat door de Heeren van Oldenaller ende Rosendall door een missive den Malen bekent 

gemaeckt was, als dat Sijn Hooght de Heere Prince van Orangien inclinatie hadde tot beter 

exercitie van de jaght een kruyswegh van 28 voeten door het Spuelder Bosch te mogen 

hebben tegens een behoorlycke vergoedinge en aequivalent; soo sijn hier over verscheyden 

conferentien tusschen bovengemelte Heeren en de Holtrighteren neffens gecommitteerde 

Malen geholden, maer altoos vrughteloos gescheyden; dogh eyndelyck is op den 20’sten 

October 1681 op nadere instantien van de Heeren Gedeputeerde een byeenkomste geleyt tot 

Apeldoorn en sijn uyt het collegie van de Heeren Gedeputeerde erschenen, de Heer van 

Oldenaller, Heer van Rosendall, en Johan Greve uyt het midden van de Malen de Holtrighters 

Halewijn en Nuck neffens Dirck van Westervelde en Franck Sas welcke dan nae redenen 

gewisselt te hebben sijn geaccordeert de gemelte wegh te sullen laten maecken om Syn 

Hooghts playsir niet te kort te doen, en hebben de Heeren Gedeputeerde tot vergoedinge van 

de schade de malen geaccordeert en gecedeert 1 ½  deilonge in den Spuelder Bosch sullende 

deselve van de geestelycke deilongen voor den Malen worden afgeschreven. En tot 

vergoedinge van de kosten by de Malen aengewent,soo by het afbaecken, vraghten, 

verteeringen etc: een somme van 200 Car. glds., sullende vorder het holt en de gront aen de 

Malen verbliven, sullende de stobben buyten kosten van de Malen door de Heren 

Gedeputeerde uytgerooyt moeten worden, gelijck breeder uyt de acte of accoort daer 

overgemaeckt en by wederzijdts Gecommiteerde onderteeckent kan worden gesien die in de 

malenkiste berustende is. Actum Apeldoorn den 20 sten Octobris 1681. 

1696 

Den 28 Septemb heeft de Heer Lantsdrost Essen uit de naem van de heer Mareest wegens Sijn 

Majessteijst plasier tot de harten jacht door een missieve aen mijn confrater Clooster als 

holtrichter bekent gemaeckt  dat Sijn Maj. een wegh door het Spuelderveen versoght te 

moogen doorgraeven , en mede dat alle de nauwe weegen in Spuelderbosch mogen 

opgesnoeyt worden.  

Den 10 Octob                                           

Dito. Is de voorschreven missieve van de Heer Lantdrost wegens Sijn Majessteyts plasier tot 

de harten jaght de Maelen voorgelesen en vertoont, waerop is geresolveert dat de 

Holtrichters geauthoriseert werden, om aen de Lantdrost te reschrybeeren dat soodanigh 

versoeck niet conde toegestaen worden, voor en alleer het bleeck omtrent wat plaes en oock 

hoe breet Sijn Maj. die wegh  voornemens was te doen graeven en watt nauwe weegen in het 

Bosch versoeght opgesnoeyt te hebben, om sulcks de Holtrichters aengetoont sijnde by de 

selve (ingeval het gemeen daerdoor geen schaede aengebraght wierde) te worden 

geapprobeert andersins daer voor te eyschen behoorlycke satisfactie. 
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Den 22 Octob hebben wy Holtrichters tot Meervelt geweest by Abram Straetman 

geautoriseert wegens de heer Mareest en sijn wy met hem gevaeren in het Spuelderveen, 

aldaer hy de voors. wegh met baecken hadt uytgeteyckent, deselve naegesyen hebbende, 

bevonden dat het tot geen naedeel van ons Maelen was streckende en dienende was tot 

plasier van Sijn Koninclycke Majessteyts hartenjaght, so ist dat wy Holtrichters voor soo veel 

als wy tot het voornoemde veen gerechtight sijn, de voorschreven wegh hebben 

geconsenteert, soodanig als die uitgebaeckt is te moogen doorgraven, mits datter bequamene 

en goede dammen in de slooten aen weder kanten van de beecke om daer dwars over te 

vaeren en te dryeven sullen moeten blyeven en den eygendom van de gront aen ons 

behouden, mits dat hetselve alles op Sijn Maj. kosten worden geperfecteert. 

1698 

Den 24 Septemb is op versoeck van Abram Straetman wegens Sijn Koninclycke Majessteyt dat 

de Cruyswegh die door Spuelderbosch loopt op Sijn majesteyts costen magh laeten afplaggen 

Is daerop by Maelspraeck by de Maelen geresolveert dat die voornoemde breede Cruyswegh 

op Sijn Majessteyts costen sal moogen laeten afplaggen. 

Copia. Sijne Koonincklycke Majesteyt heeft genadight my believen te doen ordineeren omme 

de Heeren Erffgenaemen en Maelen van de Spuelder en Sprielder bossen voor te dragen, dat 

hooghgedaghte Sijne Kon. Majesteyt wel geerne wilde sien, dat hooghgedaghte Sijnne Kon.  

Majesteyt op Konincks kosten in ider quartier van de tegenwoordige genoemde Spuelder en 

Sprielder bossen noch gemaeckt wiert een kruysweg ter breedte van achtien voet, midts dat 

hooghgedaghte Sijnne Konincklycke Majesteyt wil dat voor de schaede die de heeren 

Erffgenaemen en Maelen van dese booven gemelte bossen moghte koomen te lyden, een 

resonable tantum in gelt sal doen tellen. Gedaen in Harderwijck op den 9 December 1698.  A. 

Straetman 

Den 10 Decemb hebben wy Westervelt en Berger, Holtrichteren in tempore, de Maelen in de 

Vrouwenkercke doen booden, en het boovenstaende versoeck de Maelen voorgedragen en is 

by de Maelen daer op geresolveert en hebben het boovenstaende versoeck afgeslaegen, 

omdat door alle de Cruysweegen de bosch seer soude vernaedeelt worden, maer om het 

plasier van Sijn Koonincklycke Majesteyt niet te beletten soo prefereeren de praesente 

Maelen den eygendom van den Sprielder boschen Sijn Koonincklycke Majesteyt te willen 

verkoopen. 

1699 

Den 1 April. Op versoeck van de Baron de Hompesch als opperjagermeyster van Syn 

Majessteyts Jaght sijn de Maelen in de Vrouwenkercke vergaedert en hebben sijn propositie 

in persoon wegens Sijn Majesteyt gehoort om door ider vierdepart van den Spuelder bosch 

noch te moogen hebben een Cruyswegh van achtien voeten breet tegens praesentatie van 

behoorlycken betaelinge in gelde. Deze propositie in omvrage gebraght synde is daer op by 

de saementelycke Maelen geresolveert daerover met hem te accordeeren. En sijn hiertoe 

neffens de Holtrichteren Jacob van Westerveld en Eybertus Berger gecommiteert Cornelis 

Nack en Johan Burgert Wolfsen. 
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Den 3 April. Nae voorgaende gehoudene sijn wy Holtrichteren en Gecommiteerden weder op 

Schoonderbeeck by de baron de Hompesch in conferentie geweest, maer gaf tot antwoort dat 

hy met ons niet naeder hadde te accordeeren, en dat hy selfs in persoon het versoeck wegens 

Sijn Majesteyt de Erffgenaemen en Maelen tot Hn de Vrouwenkerck hadde voorgeleesen en 

omdat niemant van de Erffgenaemen sijn versoeck hadde tegengesproken en seyde dat hy 

dienvolgens met de Erffgenaemen en Maelen selfs geaccordeert was en daerover geen ander 

accoort met ons deghte te maecken. Maer by datselve accoort wilde verblyeven, en nae veel 

redenen met hem gewysselt te hebben sonder dat wy hem kunnen diverteeren syn wy 

genootsaeckt geweest sijn opgestelde accoort te onderteyckenen als in cista is berustende als 

volght: Ick ondergeschreven ben overeen gekoomen van Sijn Majesteyts wegen, met die 

Heeren Erffgen van het Spuelderbosch dat Sijne Majest. sal mogen vier weegen van achtien 

voth breet doen maecken in het gesechte bosch op die conditie als volght:   

1. Dat Syne Majesteyt die gront soo tot de wegen geemployert sullen worden, sal 

goetdoen aen die Heeren Erffgenaemen sal betaelen tegens het sooveelste gedeelte 

als die wegen naer proportie van die gront ofte grote van het gehele bosch sullen 

komen te beloopen met sijn laenen en velden in sijn circuit , alsoo wat buytens bosch 

ofte die trae is gelegen het accoort niet raeckt, en sal die betalinge tegens die 

deylingen gerekent en omgeslaegen worden te weten yder deylingen tegens 700 segge 

seuven hondert guld. gerekent.            

2. Hierenboven sal Syne Majesteyt noch aen die Erffgen betaelen soo veel Capitaels als 

die ordinaerisse en een halve extraordinarisse verpondinge bedraeght van soodanige 

boovengemelde portie tegens 4 segge vier per cento sal komen te bedraegen.                             

3. Dat het holtgewas sal gekaeckt en geprofiteert worden by die Erffgen van het bosch.            

4. Dat die stompen daer het hout sal van gehouwen worden sal uytgeroeyt worden op 

costen van Syne Majesteyt.             

5. En dat die betalinge sal geschieden soo haest als sy het hout sullen komen te hacken 

off die Erffgen sullen goetvinden en die gront van die gedaghte wegh sal blyven aen 

die geerffden van het Bosch. 

1702 

Op den 5 August., de Maelen op den eedt gebode sijnde in de Vrouwenkercke, sijn haer namen 

eerst opgelesen en verder maelspraek gehouden, is geresolveert als volght: Dewijl Sijn 

Majesteit William de derde, Coning van Engeland, onsen stadthouder hooghst lofflycker 

memorie is komen te overlyden, waerdoor het reght van eigendom en gebruyck der 

jaghtwegen wederom aen den Bosch of Erfgenamen van dien is komen te vervallen, so is 

goetgevonden deselve wegen aen de eynden te doen opgraven en aen jeder eynde enige 

heisters te poten om het doorvaren te beletten. 
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Archief Maalschap Speulderbosch. Bron: Archief blok 0366 Marken en Maalschappen, 

inventaris nr 734. Gelders Archief, Arnhem. 

Haer Ed. Mo. Gecommitterden, volgens commissie van den 29e Septemb. Jongstleden, met de 

Holtrichters en Gecommitteerden van de gemeene malen over het  maecken van een 

cruyswegh door ’t voors.  bosch tot des te commoder exercitie van de jacht voor S. Hoocht. in 

conferentie getreden zijnde:  Hebben welgemelte wederzijts Gecommitterden met 

malcanderen geconvenieert en overkomen dat de Holtrichters en samentlicke malen tot 

vergoedinge der voors. cruyswgh van de deylingen, die Haer Ed. Mo. in  ’t voors. bosch 

hebben, in eygendom sullen genieten en proffiteren anderhalve deylinge en twee hondert gul. 

in gelde tot de kosten van ’t maecken der voors. wegh. Verblyvende de gront van gedachte 

wegh, alsmede het holtgewasch daer regenwoordigh op stende aen de Geërffden van ’t bosch 

en sullen de wortels en stubben van de te houwene boomen op ’s Quartiers kosten werden 

uytgeroeyt. 

Apeldoorn den 20e Octob. 1681 

(w.o.)  S. Weynberg   Johan van Halewijn, als Holtrichter   

 J. v. Arnhem   Corn. Nuck, mede Houdtrichter van het Spuelde bosch

 Johan Greve   Frank Sas, als gecommitteerde   

     Diederick van Westerveldt, als gecommitteerde 

  

Archief Maalschap Speulderbosch. Bron: Archief blok 0366 Marken en Maalschappen, 

inventaris nr 735. Gelders Archief, Arnhem. 

De heeren Houtrighteren en Geerffden in de respective bosschen van Veluwe en het Moras 

by ’t Huys te Staveren gelegen 

Wordt bekent gemaeckt, dat Sijne Konincklyke Majesteyt voor Sijn vertrek na Engelandt ons 

den Intendant-Generael van alle Sijne Gebouwen en Plantages & c. heeft gelast onder UE. 

goedtvinden te doen opruymen en opsnoeyen van de belemmerende en overhangende 

tacken alle de wegen door de respective boschen lopende, als oock te doen ophogen en 

maken eene rechte en bequamen weg tot het doorlopen der jachtpaerden in het voornoemdt 

moras; ten welcken eynde wy hebben goedt gevonden aen UE. toe te senden Monsr. Abraham 

Straetman, jager van Hoochtsgedachte Sijne Majesteyt, als alle dito wegen en moras wel 

bekent, om UE. goedtvinden hyr over af te vragen, die ons oock een favorabel en 

toestemmendt antwoort van UE. heeft gerapporteert, sulcks dat wy mits desen UE. hyr over 

bedancken en versekeren dat d’onkosten door UE. int ruymen en opsnoeyen der 

overhangende tacken der voorverhaalde bosschen gedaen, door ons nae’t opnemen en 

goedtkeuren van dit werck, promtlijck en met danck sullen worden bertaelt.    

Op ’s Konincks Huys het Loo den 31 Oct. 1696.   (w.o.) D. Des Marets. 
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Bijlage 7 | Dagboek C. Huygens jr., 1688-1696 

Aantekeningen uit de dagboeken van Constantijn Huygens jr. die refereren aan de korte 

uitstapjes van Paleis Het Loo naar het Hof te Dieren en weer terug. 

 

1691                    

19 mei: Reed ten 8 of 9 wegh naer ’t Loo. De Con. aen tafel wesende en 2 harten gevangen 

hebbende, att savonts niet, vermoeyt zijnde.              

21 mei: De Con. gingh ten 10 ueren naer Dieren.                     

24 mei: De Hr van Roosendael quam op ’t Loo.             

23 september: Quam met den avondt op ’t Loo voorz. De Con. liet mij haelen, hoorende dat 

gekomen was.                             

30 september:  Reed daer naertoe met Borselen in sijn berlijntje. (naar Dieren)                       

6 oktober: De Con. reed op de jacht, om savonts op het Loo te weesen.  

1692                    

31 maart: Reed ten half 9 van Amersfoort en quam te 6 ueren op ’t Loo.                        

5 april: De Con. hebbende gebalanceert tot half elven toe, omdat het weer niet naer sijn  sin 

was, reed eyndelijck naer Dieren, om savonts wederom te wesen.   

1693                    

18 april: De Con. gingh smerg. ten 6 ueren naer ’t Loo.                      

25 april: De Coningh teeckende smergens een heel deel dingen en gingh doen naer Dieren, 

tegens den doncker wederom komende.                        

29 April: Hij (Willem III) gingh savonts te Dieren slaepen.                           

1 mei: De Con. quam naemidd. ten half 3 van Dieren weder op ’t Loo.  
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Bijlage 8 | Archiefstukken over de aanleg en het onderhoud van 

de weg van Het Loo naar Dieren 

Opgaven van kosten, aanbesteding en inspectieverslag opgesteld door verschillende schouten, 

bestemd voor de landdrost van Veluwe, betreffende de aanleg en onderhoud van de Conikxwegh 

van Het Loo naar Dieren bij Loenen 1700-1702. Bron: Archief Huis Rosendael 0525, inv. nr. 123. 

Gelders Archief, Arnhem. 

 

Specificatie van gedane verschodt ende vacatien gedaen ende voorge..lls 
over het maken van den Coninkx wegh door Loenen ende Silven 

 
 

   
1700   
   
Eerstelijck ben ick met den scholtis des Ampts Rheden tot Dieren geweest om op 
voorgaende kercken spraek int openbaer aen de minst doende te bestaeden het 
maken van de wegh, bruggen, en, deuckers tot de waterlossinge noodigh ende is 
het maken vanden wegh bij Jan Gijsberts aengenomen de roede voor 25 stuivers, 
comt voor vacatie ende peerde huijr 

 

4-0 
   
Die volgende twee mael na Loenen geweest om den wegh te helpen   
   
ordonneren? ende het werck te besichtigen pro vacatie en peerde huijr op mijn 
eijgen costen ijder rijs 4 guldens is 

 
8-0 

   
Den 29 october het werck opgenomen ende 30 vant? gemeten 160 roeden ruijm 
comt voor twee dagen vacatie, peerd huijren ende verteeringen 

 
8-0 

   
ende om te .euagens? De costen heb ick met voorkennisse ende op ordre van 
den heer Lantdrost een groote comme van 40 voeten lanck twee breet ende .. 
hoogh, uijt den nije wegh vant Loo na Zutphen daar uijtgevaren ende na Loenen 
transporteren tot den doorloop vande Bruijtbeeck te Loenen ende betaelt aen 2 
arbijders die de selve uijt grouven? ende den wegh naer lijckten   

 

0-12 
   
ende aen de timmerluijden die de selve uijt malcanderen genomen ende op de 
wagen geholpen hebben 

 
0-18 

   
  21-10 
   
comt bij transert van de andere zijde  21-10 
   
item betaelt voor twee wagen vrachten van Apeldoorn tot Loenen aen Cornelis 
Everts op Zuijrvelt  

 
3-0 

   
pro vacatien over dese bestellinge?   3-0 
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item betaelt den 14 den october 1700 aen Jan Gijsberts aennemer vanden wegh 
op rekening 

 
100-0 

   
ende den 31 dito tot effeninge noch  100-0 
   

als bij quitantie.  227-10 
   
gedaen op ordre vanden heer lantdrost door mij onderschrevene 
G.. Brienen 
scholtis t' Apeldoorn 

 

 
          

        

Specificatie van verschadt tot het maken van den Conickx wegh door Loenen   
1700 
 

 
 

Alle de oncosten tot het maken vande wech tussen Dieren en het Loo, ten dienste 
van sijne Majesteijt en andere passanten inde jare 1700 en 1701 gedaen, 
bedragen sich in het geheel volgens rekeninge en specificatie die vertoont 
cunnen? worden, maken samen  negen hondert sestich guldens en seven stuivers 

 

960-7 
   
De Heer van Roosendael heeft van het quartier versocht en vercregen dat 
hetselve daertoe gegeven heeft vijfhondert guldens 

 
500-0 

   
soo rest noch te betalen vier hondert sestich guldens en seven stuivers  460-7 
   
En hoewel de meeste oncosten sijn geschiet in het Ampt van Rhede en de 
weijnichste in het Ampt van Apeldoorn, soo hebben evenwel de jonkeren des 
Ampts Rhede wel willen laten profiteren aen het Ampt van Apeldorn de helft van 
de bovenstaande 500 guldens. En daerom het Ampt Apeldorn alleene sal betalen 
de helft van de resterende 460-7- sijnde  

 

230-3-8 
   
en de andre helft het Ampt van Rhede. Versoekende dat de heeren jonkeren des 
Ampts Apeldorn dese voorschrevene 230-3-8 gelieve goet te doen en order tot b 
betalinge te stellen den 24 februari 1702  
J. v. Arnhem 

 

 
   
uit dese voorsschreve summe van 230-3-8 moet Jochem Adolfs hebben  voor de 
aenengenome brugge 

 
80-0 

   
voor een deuker  30-0 
   
noch aende euker  15-0 

   
  125-0 
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tgeene het Ampt Apeldoorn sal strecken in mindering van het      
voorschrevene 

 230-3-8 
 

   
  0525-

123-005 
 

 

Op den 21 martij 1700 heeft de scholtis Seger van Arnhem door ordre van de 
heer van Rosendael publick bestaedet de wegh ten Suiden van het Loo. 
 

 

 
Eerstelick heeft Jan Gijsbertsen aengenomen de werck? bij Junie? Suichsen? huys 
begin ende lank 146 roeden voor  

 
250-0 

   
Het tweede perceel bij de krigge, lank 55 roeden heeft de selve aengenomen 
voor de summa van 

 
64-0 

   
De brugge ende deikers heeft .hustie? van de Berg aengenoomen voor  102-0 
   
Jan Gijsbertsen heeft nog de hooge wech tot Suine? gemaeckt door de Heer van 
Rosendael selve bestaedt voor 

 
95-0 

   
Voor hoochgelt betaelt  1-12 
   
Op de 21 martij 1700 te griseteren? De wesen voer de ere....ns .de ordere 
verteenen? 

 
10-15    

   
Den schultis comt voor het besteden een dach vacatie   3-0 
   
….de huir  1-10 

   
hier op de 20 juli 1700 ontfangen  527-17 
   
een order? Een somma van  500-0 

   
rest  27-17 
   
 

 

Wech tussen Dieren en tloo   
   
De scholtis Zeger van Arnhem door ordre van de Heer van Rosendael met den 
werkbaes Jan Gijsberts, nae Sijlven gereden ende de wech opgenomen, hoe die 
best soude gemaeckt worden comt den scholtis voor vacatie 

 

3-0 
   
den werkbaes Jan Gijsberts  1-10 
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Nae dieren gereden ende nae voorgaende publcatie aldaer de wech, bruggen 
ende duickers publicquelick bestaet, comt voor vacatie  

 
3-0 

   
Ten huijse van Jan Bressers met de scholtis can Apeldoorn ende de aennemers 
verteert 

 
9-10 

   
Jan Gijsberts gemaeckt 182 roeden, ieder roede aengenomen voor 1 gulden 5 
stuivers beloopt 

 
227-10 

   
Jochem Adolphs heeft de brugge aengenomen voor  80-0 
   
Den selven heeft gelevert een deuicker in de wech lanck 38 voet, wijt 12 duim 
in't viercant van twee duimse eiken plancken comt daer voor 

 
30-0 

   
De selven noch een deuicker gelevert, lanck 20 voet, 8 en 6 duim wijt, daer toe 
twee duimse eicken plancken, comt daer voor 

 
15-0 

   
De secretaris Otters heeft aldaer een deuicker gelevert voor  25-0 

   
  394-10 
   

 

Rekeninge van verschodt ende vacatie gedaen ende voor ge..lls voor het maken 
van den Coninck wegh door Loenen ende Silven 

 
 

   
1700   
   
Eerstelklijck ben ick onderschrevene met den scholtis van Rhede tot Dieren 
geweest om op voor gaende kercken spraeck te bestaaden het maken vanden 
wegh, bruggen en deuckers tot de water lossinge nodich; ende is het maken 
vanden wegh bij Jan Gijsberts aengenomen de roede voor 25 stuijvers comt voor 
vacatie en peerde huijren 

 

4-0 
   
 Die volgende twee mael na Loenen geweest om den wegh te helpen ordonneren 
ende het werk te besichtigen pro vacatie ende peerden huijr op mijn eijgen 
costen in twee dagen   

 

8-0 
   
den 29 october het werk opgenomen ende die 30 naest gemeten 160 roeden 
ruijm voor vacatie verteringe, aen paardt huijr in twee dagen 

 
8-0 

   
item om te winagens? de costen heb ick met voorkennisse ende op ordre vanden 
heer lantdrost een groote komme van 40 voet lanck, twee breet en 9? voet 
hoogh, uijt den nie.en wegh vant Loo na Zutphen, doen uijtgraven ende na 
Loenen brengen tot die doorloop vanden Bruijsbeeck te Loenen ende betaelt aen 
twee arbijders die selve uijtgraving ende wegh even lijckten ijder 6 stuivers is 

 

0-12 
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ende aen de timmerluijden die deselve uijt malvanderen genomen ende up die 
wagen gehulpen hebben 

 
0-18 

   
  21-10 
   
item voor twee wagenvraghten van Apeldoorn tot Loenen aen drinh(?) .oer.liss 
op zuijr..lt goet gedaen  

 
3-0 

   
pro vacatie over dese bestelling   3-0 
   
item betaelt aen Jan Gijsberts aennemer van desen wegh den 14 october 1700 
een summa? 

 
100-0 

   
ende den 31 dito tot effeninge noch   100-0 

   
als bij quitantie   227-10 
   
gedaen op ordre van den heere lantdrost door mij onderschrevene   
G.S. Brienen  
scholtis te Apeldoorn 

 

 
           

 

Rekening van den Coninkx wegh door Loenen ende Silver   
   
Copia.   
   
Dewijle nodig is dat tot Silven een nieuwe comme inden weg worde geleijt, die 
aldaer ten dienste van sijne Majesteit sal worden gemaeckt. Soo wort den 
scholtis van Apeldoorn mits desen geordonneert ende versogt, de bovenste 
comme leggende in de weg van Apeldoorn naer Zutphen, nu onlangs nieuw 
gemaeckt op te nemen ende dezelve inde nieuwe Conincken weg van Dieren, te 
laeten leggen, daar nieu sal bevinden te behooren. 

 

 
   
Actum den 10 october anno 1700   
   
was geteijckent 
Luc. Wilh. Van Essen 
Landrost van Veluwen 
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Copia. 
 

 
 

   
1700 den 28sten october   
   
Verklaeren wij onderschrevenen, versogt te zijn van Jan Gijsberts, te meeten den 
dijck die bestaeijt is vanden scholtis van Apeldoorn tot Loenen ende  bevonden 
[die] lanck te zijn 160 roeden. In dezen dijck zijn drie deuickers een lanck 38 
voeten, een van een gat van 12 en 11 ende 2 van 6 ende 5 duijm, dit alzoo 
bevonden 

 

 
   
was geteijckent   
   
Jochem Adolps 
dit merck heeft Engbert Wolters Muller selfs geset 
Henrick Peters als getuijge 
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Bijlage 9 | Beschrijving van de zoektocht en de uiteindelijke 

bevestiging van de locatie van het voormalige jachthuis van 

(Koning-)Stadhouder Willem III in Ede. 

In het Nationaal Archief in Den Haag is een eerste aanknopingspunt te vinden waarmee we 

een indicatie krijgen van een jachthuis in Ede. De archieven van de Nassause Domeinraad 

bevatten namelijk een stuk uit 1698 waarin de landdrost van de Veluwe, Lucas Wilhelm van 

Essen tot Helbergen, samen met Johan van Arnhem, Heer van Rosendael, de overdracht van 

een stuk grond certificeren.244   

Ene Matthijs van Engelenhove verkocht voor vierhonderd gulden ‘een hoeftjen ende 

bleyckvelt, op Veluwen in den Ampte ende Dorpe van Ede gelegen, albereits ten deele tot het 

jachthuys, aldaer staende, betimmert,…’ aan Matthijs Sluyter, ‘Rentmeester van Sijn Majesteyt 

van Groot Brittagniens domeynen op Veluwen’. 

Uit dit archiefstuk kan worden afgeleid dat bij het jachthuis in Ede een boerderijtje met 

bleekveld werd verworven, waarschijnlijk om het terrein van het jachthuis uit te breiden.   

In het Gemeentearchief van Ede werd een akte gevonden die honderddertig jaar later in 1828 

werd opgesteld bij de overdracht van ‘een huis en hof,…, staande en gelegen in de dorpe van 

Ede, voorheen geweest het Jagdhuis van wijlen Zijne Majesteit William den Derden, Koning 

van Engeland’.245 

De koper van dit voormalige jachthuis  was Roelof Gabriël Bennet, kolonel-kapitein ter zee. 

Omdat we sinds vorig jaar de beschikking hebben over HisGIS Gelderland, konden we de 

verschillende kadastrale percelen en hun eigenaren in 1832, eenvoudig nagaan. Het bleek dat 

het ‘huis en erf’ met kadastraal nummer K253 in 1832 toebehoorde aan ‘kapitein ter zee 

Bennet’ (fig. 1).246 

 

Figuur 1: Detail van de 
kadastrale plattegrond 
van Ede (1832). Bij de 
pijl het huis met erf van 
kapitein ter zee Bennet, 
het voormalige 
jachthuis van Willem III 
(K253). Bron: 
www.hisgis.fa.knaw.nl  

 

 

                                                      
244 Nassause Domeinraad, inv. nr. 3699 (5 mei 1698). Nationaal Archief Den Haag. 
245 Gemeentearchief Ede, notariële archieven 113, inv. nr. 627.919.03. 
246 www.hisgis.fa.knaw.nl  

http://www.hisgis.fa.knaw.nl/
http://www.hisgis.fa.knaw.nl/
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Figuur 2: Detail van de 
originele kadastrale 
plattegrond van Ede 
(1832). Bij de pijl het 
voormalige jachthuis van 
Willem III (K253). Bron: 
Kadastrale kaart sectie K 
Dorp Ede, eerste blad. 
Beeldbank RCE, 
Amersfoort. 

 

Dit pand, met de kenmerkende verspringing van de rooilijn ligt op de hoek van de huidige 

Grotestraat en Molenstraat in het centrum van Ede. Het bestaat nog steeds, maar werd 

waarschijnlijk wel grondig verbouwd in de afgelopen bijna tweehonderd jaar (fig. 3). 

 
Figuur 3: Voormalig jachthuis van Willem III in Ede, hoek Grotestraat en Molenstraat. Bron: Google 
Maps, streetview. (www.mapstreetview.com) 

 

 

 

http://www.mapstreetview.com/
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Bijlage 10 | Typologie van koningswegen op de Veluwe 

Type 1. De kruisweg                   

Het eerste type is de brede jachtweg die in kruisvorm dwars door een bos liep en daarom ook 

kruisweg werd genoemd. Dit type  weg werd in 1681 in opdracht van de toen nog jonge Prins 

van Oranje aangelegd in het Speulderbos. Een verzoek tot de aanleg van een tweede set van 

twee kruiswegen in het bos bereikte de maalschap in 1699. De opzet en het ontwerp ten 

dienste van de jacht is te vergelijken met de aanleg van radiale sterrebossen, zoals overal in 

Europa in het Baroktijdperk gebruikelijk was.  

Op de Veluwe waren dit soort patronen in een jachtbos al eerder aangelegd door Stadhouder 

Willem II, de vader van Willem III, bij het Hof te Dieren. Daar vormden zowel de Carolinaberg 

als de Prins Willemsberg het middelpunt van een stervormige wegaanleg in de wildbaan.   

Het stelsel van kruiswegen in het Speulderbos is het enige dat door Willem III op de Veluwe is 

aangelegd. De moeizame totstandkoming en het langdurig onderhandelen met 

vertegenwoordigers van de maalschap kunnen een rol bij het verder afzien van de aanleg van 

kruiswegen hebben gespeeld. Ook het weghalen van oude stronken van eiken- en 

beukenbomen en de daarmee gemoeid zijnde onkosten hebben Willem III misschien 

weerhouden van de aanleg van deze wegen in andere malebossen. En misschien dat ook door 

Willem III zo geliefde ‘wilde’ par force jacht dwars door bossen heen dit type wegen minder 

noodzakelijk maakte. 

Type 2. De ‘klassieke’ koningsweg              

Het tweede type is de ‘klassieke’ koningsweg: lang en kaarsrecht. De koningsweg van Het Loo 

naar Doorwerth en van Dieren naar Ginkel zij de twee aansprekende voorbeelden. Over de 

aanleg zijn geen primaire bronnen gevonden. Opvallend is dat met name de eerste weg, voor 

een groot deel lopende over het Nationaal Park De Hoge Veluwe, minder breed lijkt dan de 

wegen in het Speulderbos. Ook het ontbreken van wielsporen in de ondergrond duidt op 

gebruik door jachtpaarden in plaats van door koetsen. 

Ook het westelijke deel van de weg van Paleis Het Loo naar het Uddelermeer en de wegen 

tussen het Uddelermeer, Putten en kasteel Staverden rekenen we tot dit type koningswegen. 

Type 3. De koningslaan              

Het derde type koningsweg is meer een laan dan een weg: de koningslaan. Deze lanen werden 

aangelegd met aan weerszijden een regelmatige beplanting van bomen van dezelfde leeftijd 

en dezelfde soort. Zij liggen op de Veluwe met name rond Paleis Het Loo. De in hoofdstuk 3.8 

beschreven ganzenvoet bij Paleis Het Loo is ook een kenmerkend onderdeel van een dergelijk 

lanenstelsel rond paleizen en buitenplaatsen, dat in het Baroktijdperk overal in Europa werd 

aangelegd.  

Type 4. De koningstra                    

De korte Koningstrade’s (of -tra’s), waarvan we er een aantal aantreffen op de 18e eeuwse 

kaart van Leenen van de Hoge Heerlijkheid Het Loo zijn van het vierde type. Ze eindigen bijna 

allemaal aan de rand van een jachtbos en gaan er soms doorheen. 
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Type 5. Koningswegen over bestaande dorgaande wegen 

Dit laatste type lijkt niet op de hierboven besproken kaarsrechte koningswegen. Deze weg is 

dan ook niet in opdracht van Willem III aangelegd. Maar omdat we in een primaire bron de 

benaming ‘Coninx wegh’ voor de doorgaande weg van Het Loo naar Dieren aantroffen, 

benoemen we deze weg als vijfde type. 

 

 


