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Woest en grootsch is vaak het landschap, maar een toonbeeld van 

verlatenheid. Daar rijzen op den heuvelrug digte, donkere bosschen.  't 

Gaat in het zware zandspoor tamelijk steil naar boven. De paarden 

hebben het hard te verantwoorden. Het rijtuig schokt en kraakt op de 

riemen en vaak knarst het rad over de harde kei. Tusschen het kloeke, 

maar verwaarloosde hout van het Soerensche bosch, den nog 

onverdeelden eigendom der Maalmannen van de marke Hoog -Soeren, 

loopt de heirbaan voort. De geringe buurschap, met haar' korenesch 

onder reusachtige eiken als verborgen, kan 't gevoel van eenzaamheid 

naauwelijks anders dan vermeerderen. Dalend en  klimmend, onder digte 

loofgewelven, in de geheimzinnige stilte van het uitgestrekte woud, 

zwoegt de wagen verder en verder. Hoe lang is 't geleden, sinds de 

reiziger een menschelijk wezen zag.  
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Samenvatting 

De N344 tussen Amersfoort en Apeldoorn, in 
Apeldoorn beter bekend als ‘de Amersfoortseweg’ ,  is 
in veel opzichten een bijzondere weg. Het kaarsrechte 
verloop ervan door het heuvelachtige landschap van de 
Veluwe maken het tot één van de weinige wegen in 
Nederland waar het reliëf beleefbaar is. De rechte de 
weg is het resultaat van een straatweg die in het begin 
van de 19e eeuw werd aangelegd op orders van 
Lodewijk Napoleon. Het tracé van deze straatweg gaat 
terug op een veel oudere handelsroute en de 17 e-
eeuwse Koningslaan van Paleis het Loo. Dit onderzoek 
richt zich op de ontstaanswijze en ontwikkeling van de 
Amersfoortseweg tussen Apeldoorn en Amersfoort  en 
de rol die het landschap daarin gespeeld heeft. 
Wanneer en hoe een weg ontstaan is, is iets wat bijna 
nooit volledig te achterhalen is, wegen ontstaan 
natuurlijk waar men ze nodig heeft en volgen daarbij 
nauw de contouren van het landschap.  
 

Ten oosten van Amersfoort, rond Hoevelaken en 
Terschuur, loopt de weg door een veen-
ontginningslandschap waar de samenhang tussen de 
weg en het fysieke landschap zeer sterk aanwezig is. 
Uit de ontginningswijze van het land kan afgeleid 
worden dat de weg aangelegd is op de achterkade 
vanaf de eerste ontginningen die in de 12 e eeuw 
begonnen en daarna diende als ontginningsbasis voor 
de rest van het veengebied. Hierdoor is het tracé al in 

de 12e eeuw vastgelegd en sindsdien bi jna niet 
veranderd. Van de veenontginningen loopt de weg 
naar het kampenlandschap van de Gelderse Vallei, dat 
gekenmerkt wordt de vele beken en kleine 
dekzandkopjes en ruggen. Deze dekzandkopjes en 
ruggen staken vroeger als eilandjes boven het verder 
natte landschap uit en waren vanouds bewoond. De 
weg volgt dit slingerende patroon van zandruggen tot 
het plots overgaat in een kaarsrechte lijn richting 
Voorthuizen. Hier liep de oude handelsweg en 
postroute tussen Amersfoort en Deventer, via Hoog-
Soeren waar de weg in de bossen aansluit op de 
Koningslaan. De Koningslaan is in de 17 e eeuw 
aangelegd als één van de jachtwegen van Willem III en 
diende tevens als handelsroute van Paleis het Loo naar 
Amersfoort en het westen. 

 

Op 31 maart 1807 bepaalde koning Lodewijk Napoleon 
dat er een straatweg tussen Utrecht en Deventer via 
het Loo zou worden aangelegd. Na een lange discussie 
over het exacte tracé van de weg werd besloten om 
kosten te besparen en de kortste route over 
Voorthuizen te kiezen, ten nadele van de langere maar 
betere route over Nijkerk, Putten en Elspeet. De aanleg 
van een straatweg was een groots en ingrijpend 
proces, zeker in een perifere landstreek zoals die 
tussen Amersfoort en Apeldoorn. Ondanks b ijna twee 
jaar voorbereidingstijd voor de daadwerkelijke aanleg 
van de straatweg begon, verliep het proces niet soepel. 
Er ontstonden door de afgelegen ligging problemen 



met het aanleveren van de straatstenen en de kosten 
liepen veel hoger op dan verwacht. In december 1809 
werd het deel van Amersfoort tot het Loo opgeleverd, 
het jaar daarna zou begonnen worden met de 
bestrating tot Deventer maar door het afzetten van 
Lodewijk Napoleon in de zomer van 1810 ging dat niet 
door. Zijn broer, keizer Napoleon had andere dingen 
aan zijn hoofd dan het bestraten van wegen in deze 
perifere uithoek van zijn keizerrijk en liet het plan links 
liggen. Wel nam hij de Nederlanden op in het netwerk 
van de Franse keizerlijke en departementale wegen, 
waardoor de weg tussen Amersfoort en het Loo deel 
werd van de route impérial 203, van Amsterdam naar 
Hamburg.  

 

Koning Willem I pakte de plannen van Lodewijk 
Napoleon weer op en in 1815 werd het project van de 
bestrating voortgezet. Hoewel de wegenbouw ook in 
het Koninkrijk der Nederlanden altijd achtergesteld 
bleef ten opzichte van de waterwegen, kanalen en 
later ook spoorwegen, verbeterde er veel onder 
Willem I. De eerste plannen voor een nationaal 
wegennet werden in 1821 gepresenteerd, grotendeels 
gebaseerd op de basis die Napoleon had gelegd. De 
straatweg van Amersfoort naar het Loo werd deel van 
de grote weg van de eerste klasse nr. 1, van 
Amsterdam naar de Duitse grenzen, en werd op kosten 

van het rijk onderhouden. De weg groeide echter nooit  
meer uit tot een belangrijke economische 
handelsroute, deels vanwege de perifere ligging  en de 
hoogteverschillen die de reis eenzaam en 
onaangenaam maakten. Door de concurrentie van het 
Apeldoorns Kanaal en later de spoorweg tussen 
Amersfoort en Apeldoorn nam het verkeer op de weg 
steeds verder af.  
 

De relatie met het fysieke landschap, die bij het 
ontstaan van de weg zo sterk was, raakt in de 19 e eeuw 
steeds meer verloren. Inmiddels wordt juist die 
kaarsrechte doorsnijding van de stuwwal gezien als 
één van de meest waardevolle en unieke aspecten van 
de Amersfoortseweg. In de 20 ste eeuw veranderde de 
functie van economische verkeersader langzaam naar 
gebiedsontsluitend en vooral toeristisch. De Veluwe 
groeide uit tot één van de meest toeristische gebieden 
van ons land. De Amersfoortseweg verbindt een aantal 
belangrijke toeristische attracties met elkaar en vormt 
de toegangspoort tot de Veluwe. Door de ligging 
binnen het Kroondomein heeft de regio zich op 
economisch vlak nooit ver ontwikkeld. Met de aanleg 
van de A1 kwam er een einde aan de functie  van de 
Amersfoortseweg als doorgaande weg tussen 
Amersfoort en Apeldoorn. 
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HOOFDSTUK I 

Algemene inleiding 
Dit eerste hoofdstuk  vormt de basis van het onderzoek en 

start met een korte introductie van het thema, het onderzoek 

en de aanleidingen daartoe. Veder wordt  het theoretisch 

kader en de stand van het historisch wegenonderzoek in 

Nederland hierin uitgewerkt. Daarnaast worden de 

probleemstelling en de onderzoeksvragen die centraal staan 

in de volgende hoofdstukken voorgesteld en volgt een beknopt 

overzicht van de gebruikte bronnen en onderzoeksmethoden. 
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1.1 Aanleidingen voor het onderzoek 

De Amersfoortseweg (een deel van de provinciale en 
gemeentelijke weg N344) verbindt Apeldoorn met Nieuw-
Milligen, Voorthuizen, Terschuur, Hoevelaken en 
Amersfoort. Sinds de aanleg van de A1 in de jaren ’70 v an 
de vorige eeuw geldt de Amersfoortseweg niet meer als 
belangrijkste verbinding tussen Amersfoort en Apeldoorn. 
De Amersfoortseweg is voor Nederlandse begrippen een 
unieke weg en wordt gekenmerkt  door het kaarsrechte 
verloop waarmee de Veluwse stuwwal wordt doorsneden. 
De weg is daarmee één van de weinige locaties in 
Nederland waar een dergelijk hoogteverschil beleefd kan 
worden. De weg stijgt naar een hoogte van zo’n 90 meter 
boven zeeniveau. Tegenwoordig is de regio rond de 
Amersfoortseweg vooral populair onder toeristen en 
dagjesmensen die komen genieten van de prachtige 
omgeving waardoor de weg loopt. Van oost naar west 
doorkruist de weg een aantal verschillende landschappen, 
het doel van dit onderzoek is om de relatie tussen de 
Amersfoortseweg en het landschap door de tijd heen in 
kaart te brengen. Daarvoor is het belangrijk om niet alleen 
het landschap rond de weg goed te kennen, maar ook de 
ontwikkeling van de weg door de eeuwen heen te 
bestuderen. Wanneer is de route tussen Amersfoort en 
Apeldoorn ontstaan, waar lagen de oudere wegen en 
waarom loopt deze weg dwars door de stuwwal?  
 
Dit onderzoek is geschreven in samenwerking met de 
gemeente Apeldoorn. De aanleiding voor het onderzoek 

zijn de plannen die de gemeente Apeldoorn en de 
provincie Gelderland hebben met de Amersfoortseweg in 
het kader van ruimtelijke ontwikkeling, zoals de aanleg van 
ecoducten en vernieuwing van de groenstructuur. Deze 
ontwikkelingen zullen invloed hebben op de historische 
identiteit van de weg en de beleving daarvan. De gemeente 
Apeldoorn is daarom bezig met het ontwikkelen van een 
totaalvisie van de ruimtelijke opbouw van de 
Amersfoortseweg. Dit landschapshistorisch onderzoek in 
de vorm van een landschapsbiografie zal één van de eerste 
bouwstenen vormen waarop deze totaalvisie gebaseerd 
wordt. 
 

1.2 Stand van het onderzoek 

Historisch wegenonderzoek in Nederland  
Nederland kent tegenwoordig een uitgebreid netwerk van 
landwegen, een groot deel daarvan gaat terug op 
historische routes die vanaf late prehistorie en vroege 
middeleeuwen zijn ontstaan. De interesse voor het 
onderzoek naar historische wegen bestaat al sinds de 19 e 
eeuw, maar heeft zich in Nederland nooit ontwikkeld tot 
een volwaardige discipline binnen de geschiedschrijving. 
De focus ligt bij dergelijke onderzoeken meestal op de 
economische functie van de wegen waardoor de weg wordt 
neergezet als een op zichzelf staand object zonder daarbij 
naar het omliggende landschap te kijken.  
 
De aandacht voor historisch wegen ontstond aan het einde 
van de 19e eeuw, maar het gaat dan enkel om lokale 
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onderzoeken met weinig wetenschappelijke waarde. In de 
loop van de 20ste eeuw zijn een aantal overzichtswerken 
verschenen, zoals de publicatie van Schmal in Historische 
Geografie in Meervoud uit 1984, het overzicht van 
Strootman van de Rijkswegen in Nederland uit 1990 en het 
werk van Jongema uit 1992.1 Het eerste volledige en nog 
steeds meest gebruikte overzicht van de histor ische 
landwegen in Nederland kwam van F.H. Horsten, hij bracht 
in zijn proefschrift al in 1992 uit, maar de officiële 
publicatie volgde pas in 2005.2 In zijn historische 
wegenatlas van Nederland , waarin ook benadrukt wordt 
dat de stand van het historisch wegenonderzoek in 
Nederland ronduit slecht is, geeft Horsten een overzicht 
van de historische routes in Nederland en reconstructies 
van het Nederlandse wegennet in 1600, 1810 en 1848, 
gebaseerd op historisch kaartmateriaal en enkele 
archiefstukken. De onlangs verschenen 
verstedelijkingkaart van de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed (RCE) geeft ook een reconstructie van het 
wegennet in Nederland in ca. 1575.3 Voor deze kaart is 
gebruik gemaakt van de wegenatlas van Horsten, de 
kaarten van Christiaan Sgrooten en de Topografisch 
Militaire Kaart van 1850-1864 (TMK1850), de kaart kan 
eigenlijk gezien worden als digitalisatie van de 
reconstructie van het wegennet van 1600 van Horsten.  
 

                                                           
1 Schmal 1984, Strootman 1990, Jongema 1992 
2 Horsten 1992, Horsten 2005 
3 http://landschapinnl.nl/verstedelijkingskaart 

Het meest beschreven thema binnen het historisch 
wegenonderzoek in Nederland zijn de doorgaande 
handelswegen, meer specifiek de Hessenwegen. 
Hessenwegen zijn de oudste goed gedocumenteerde grote 
wegen in Nederland, die vanaf de 16 e eeuw zijn ontstaan 
als handelsroutes vanuit Duitsland. Fockama-Andreae 
schreef hierover in 1957 een artikel wat nog steeds als de 
beste publicatie over dit onderwerp beschouwd kan 
worden.4 Er bestaat ondanks de populariteit van dit thema 
in de 20ste eeuw nog veel onduidelijkheid over de 
hessenwegen in Nederland. Fockama-Andreae stelt zelfs 
dat al het voorgaande onderzoek betreffende de 
hessenwegen met een korrel zout genomen moet worden 
en vaak niet op feiten gebaseerd is.5 Een echt betrouwbare 
reconstructie van de hessenwegen in Nederland is 
vooralsnog niet beschikbaar. Fockama-Andreae geeft zelf 
ook enkel een onnauwkeurige overzichtskaart van de 
routes.  
 
Naast de hessenwegen zijn de postwegen ook een 
belangrijk thema binnen het historisch wegenonderzoek. 
Hoewel postroutes of postwegen niet altijd direct in 
verband staan met het postvervoer, biedt de literatuur 
over de geschiedenis van het postwezen wel enige 
informatie over deze routes.  De overzichtswerken van 
Overvoorden (voor de periode tot 1795) en Ten Brink 
(vanaf 1795) vormen hiervan de basis. 6 Opmerkelijk 

4 Fockema Andreae 1957 
5 Fockema-Andreae 1957, 283 
6 Overvoorden 1902, Ten Brink 1950, 1969,  
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genoeg is er over de Napoleontische straatwegen en het 
keizerlijke wegennetwerk van Napoleon bijzonder weinig 
wetenschappelijke literatuur verschenen, zeke r wat 
betreft de Nederlandse gewesten. Hoewel niet specifiek 
gericht op de wegenbouw of historische wegen, kan 
hierover veel informatie gevonden worden door het 
bestuderen van de geschiedenis van Rijkswaterstaat en de 
voorgangers daarvan. Het boek ‘2 eeuwen Rijkswaterstaat 
1798-1998’ vormt het basiswerk daarvoor.7 Voor de 
geschiedenis van de wegenbouw in de Franse tijd en de 
eerst helft van de 19e eeuw is het overzichtswerk van van 
der Woud een belangrijke bron aan informatie waarin de 
rol van de overheid binnen de wegenbouw wordt belicht .8 
Ook over de uitbreiding en verbetering van het 
Nederlandse wegennet en de eerste wegenplannen in de 
eerste helft van de 19e eeuw bieden deze boeken veel 
informatie.  
 
Kwalitatieve studies naar de (landschaps-)geschiedenis 
van specifieke wegen zijn zeer schaars. Hier en daar wordt 
onderzoek uitgevoerd op lokale of regionale schaal, zoals 
het onderzoek naar de straatweg tussen Luik en Den Bosch 
door Vercauteren.9 Over de Amersfoortseweg of de 
verbinding Amersfoort-Apeldoorn is tot op heden geen 
specifieke literatuur beschikbaar. Naar de weg tussen 
Amersfoort en Utrecht, die dezelfde naam draagt, is enkele 
jaren geleden het boek ‘Wegh der Wegen’ verschenen 

                                                           
7 Van der Ham 1998 
8 Van der Woud 1987 
9 Vercauteren 1956 

waarin de geschiedenis van deze weg en de relatie met het 
landschap tot in detail is onderzocht.10 Ook de 
Zuiderzeestraatweg, de doorgaande weg van Amersfoort 
naar Zwolle over Harderwijk, is op een zelfde manier 
onderzocht door het Gelders Genootschap.11 Deze twee 
werken dienen als voorbeeld en inspiratiebron voor dit 
onderzoek. Dergelijke detailstudies die zich richten op één 
specifieke route zijn van belang voor de ontwikkeling van 
het historisch wegenonderzoek in Nederland vanwege de 
kwalitatieve data die ze opleveren.  
 
Historisch wegenonderzoek binnen het studiegebied 
De interesse naar het wegenonderzoek op de Veluwe was 
al vroeg gewekt maar is net als in de rest van Nederland 
nooit volledig tot ontwikkeling gekomen. Als beginpunt 
kan het boekje ‘Beknopt statistiek overzigt der wegen op 
de Veluwe op den 1sten Januarij 1859’  door J.A.J Sloet 
worden aangemerkt.12 Sloet geeft hierin een kort overzicht 
van alle wegen op de Veluwe per gemeente, met als doel 
de kennis over de wegen in de 19 e eeuw te bewaren voor 
latere generaties. Het overzicht bevat een korte 
beschrijving van de door hem bekende wegen, aangevuld 
met enkele anekdotes uit de geschiedenis van de wegen. 
Uit dezelfde periode stammen ook de reisverslagen van 
Jacobus Craandijk en de beschrijvingen van de Veluwe 

10 Abrahamse, Blijdenstijn 2011 
11 Wabeke 2011 
12 Sloet 1859 
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door plattelandsburgermeester Carel August Nairac .13 
Hoewel deze werken verre van wetenschappelijk zijn, 
bieden ze een belangrijke bron van informatie over het 
landschap en de wegen in die periode en liggen ze aan de 
basis van het historisch wegenonderzoek op de Veluwe. 
Het eerste grootschalige onderzoek naar historische 
wegen komt van Leyden in de jaren ’30 en ’40 van de 20 ste 
eeuw.14 Zijn bevindingen zijn weliswaar vernieuwen maar 
niet altijd wetenschappelijk aantoonbaar. Hij spreekt 
bijvoorbeeld van een uitgebreid straatwegen netwerk in de 
tijd van Karel de Grote waarvan het bestaan nooit is 
aangetoond. Na het werk van Leyden blijft het lange tijd 
stil binnen het historisch wegenonderzoek op de Veluwe . 
In de jaren ’80 verschijnt het  werk van de archeoloog 
Heidinga over de economische ontwikkelingen van het 
gebied rond Kootwijk.15 Door het gebrek aan historische 
bronnen richt Heidinga zich bij zijn reconstructie van het 
wegennet vooral op archeologische gegevens en hoopt 
met zijn methodes een nieuwe impuls te geven aan het 
wegenonderzoek op de Veluwe en de rest van Neder land. 
Deze impuls blijft echter lange tijd uit.  
 
Naast de Hessenwegen en andere handelswegen is er op 
de Veluwe nog een ander type weg van belang, de 
Koningswegen. Deze wegen werden door koning-
stadhouder Willem III op de Veluwe aangelegd ten 

                                                           
13 Craandijk 1879,  Doorn, Paasman 1974 
14 Leyden 1938, 1940 
15 Heidinga 1987 
16 Zie Leyden 1940, van Heijgen 2015 en Bleumink, Neefjes, 2010 

behoeve van de jacht. Onderzoek naar de Koningswegen 
op de Veluwe is vrijwel onbestaand maar biedt veel 
potentie. Sommige delen van de koningswegen kunnen aan 
de hand van veldwerk en GIS in kaart worden gebracht en 
waar nodig aangevuld worden met archiefmateriaal en 
historische kaarten.16 
 
Historisch wegenonderzoek in buurlanden 
Net als in Nederland bestaat er in België geen synthese over 

historische wegen. De publicatie van Vannieuwenhuyze en van 

Herck uit 2014 waarin een typologie en handleiding voor de 

waardering van wegen met erfgoedwaarde wordt gegeven vormt 

een goed basiswerk wat betreft historisch wegenonderzoek in 

Vlaanderen.17 De hierin uitgewerkte methodes zijn voor dit 

onderzoek ook bruikbaar. Verder is de kennis over het historische 

wegennet in België versnipperd en bestaat de literatuur 

voornamelijk uit een reeks detailstudies en is de situatie 

vergelijkbaar met Nederland.18 De nadruk lijkt in België iets meer te 

liggen op de Romeinse en Middeleeuwse wegen.  

In Duitsland is het historisch wegenonderzoek 
(Altwegeforschung) beter ontwikkeld dan in Nederland. De 
systematische basis daarvoor werd vastgelegd door de 
historisch-geograaf Denecke in de jaren ’60 en ’70 van de 
20ste eeuw.19 In 2014 werd door A. Veling een online 
overzicht gepubliceerd over de geschiedenis  van het 

17 Vannieuwenhuyze, van Herck 2014.  
18 Vannieuwenhuyze, van Herck 2014 
19 Denecke 1969, 1979 
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wegenonderzoek in Duitsland en de methodiek daartoe. 20 
Het onderzoek is in Duitsland sterk gericht op de 
reconstructie van middeleeuwen wegen en maakt daarom 
veel gebruik van archeologie en GIS.21  In Zuid-Europa ligt 
de nadruk binnen het historisch wegenonderzoek 
grotendeels op de reconstructie van het Romeinse 
wegennetwerk.  
 
In de rest van Noordwest Europa  ligt de focus binnen het 
historisch wegenonderzoek op de reconstructie van de 
routes en de economische functie van de wegen. In het 
Verenigd Koninkrijk is er bijvoorbeeld veel aandacht 
geweest voor de spoorwegen en grote bouwwerken uit de 
19e eeuw. De rol die het landschap daarin speelt is binnen 
het traditionele onderzoek vaak onderbelicht. Het boek 
Routes, Roads and Landscapes  biedt een nieuw perspectief 
op de manier waarop wegen deel uitmaken van het 
landschap en kan gezien worden als een kleine doorbraak 
in het historisch wegenonderzoek omdat hier het verband 
tussen wegen, het landschap en esthetiek wordt gelegd. 22 
 
Geografie en geschiedenis van het studiegebied 
Naast het historisch wegenonderzoek is ook het onderzoek 
naar de historische en fysische geografie van het 
studiegebied van belang omdat het hier om een 
landschapshistorisch onderzoek gaat. Het studiegebied 

                                                           
20 Veling 2014  
21 Veling 2014 
22 Hvattum et al. 2011 
23 Heidinga 1984, Heidinga 1987 

kan ingedeeld worden in twee grote regio’s die elk een 
eigen geschiedenis en onderzoekstraditie kennen; de 
Veluwe en de Gelderse Vallei. De geschiedenis van de 
Veluwe kent een lange onderzoekstraditie. Reeds in de 18 e 
en 19e  eeuw was er aandacht voor de geschiedenis van het 
gebied en de vorming van het landschap. De 
geschiedschrijving van de Veluwe is grotendeels gericht op 
de prehistorie en middeleeuwen. Archeologisch is de 
Veluwe goed onderzocht, met name het onderzoek naar de 
grafheuvels, urnevelden , celtic fields  en de 
vroegmiddeleeuwse ijzerwinning kreeg veel aandacht. Het 
werk van Heidinga uit de jaren ’80 van de vorige eeuw 
biedt ook hierover veel informatie. 23 Naast zijn 
reconstructies van het wegennet voerde hij ook 
archeologisch onderzoek uit naar ontwikkeling van 
verschillende dorpen op de Veluwe.24 Naast de archeologie 
zijn de markenboeken van groot belang in het onderzoek 
naar de lokale geschiedenis van de Veluwe. Deze 
markenboeken werden al vanaf de 19 e eeuw onderzocht 
door historici zoals Sloet .25  
 
In 1977 werd een uitgebreid onderzoek naar de 
cultuurhistorie, het landschap en de natuur van de Veluwe 
gepubliceerd onder redactie van S.M. ten Houten de 
Lange.26 Dit is het eerste grootschalige multidisciplinaire 
onderzoek naar de geschiedenis van de Veluwe geldt nog 

24 Heidinga 1987 
25 Sloet 1911 
26 Ten Houten de Lange 1977 
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steeds als een soort standaardwerk, hoewel enkele ideeën 
inmiddels achterhaald zijn. Binnen de opleiding 
Landschapsgeschiedenis zijn de afgelopen jaren een aantal 
interessante scripties Veluwe verschenen, met name de 
scripties van E. van Heijgen over het Veluwse 
jachtlandschap en van C. Witte over stuifzandbestrijding 
op de Veluwe bieden een belangrijke bron van informatie 
voor het studiegebied van dit onderzoek. 27  
 
Vergeleken met de Veluwe is de Gelderse Vallei enigszins 
onderbelicht gebleven, in ieder geval op het vl ak van de 
archeologie en middeleeuwse geschiedschrijving. Dit heeft 
voor een groot deel te maken met het feit dat de Gelderse 
Vallei lange tijd grotendeels onbewoonbaar is geweest 
door de natte, moerassige veenlandschap. Voor het 
Utrechtse deel van het studiegebied geeft de 
Cultuurhistorische Atlas  van Utrecht een goed overzicht 
van de menselijke geschiedenis van het gebied .28  
 
De steden en dorpen binnen het studiegebied (Amersfoort, 
Hoevelaken, Terschuur, Voorthuizen, Oud-Milligen, 
Nieuw-Milligen, Garderen, Hoog-Soeren, Assel en 
Apeldoorn) kennen elk een eigen geschiedenis. Niet alle 
plaatsen zijn echter goed onderzocht.  De geschiedenis van 
Amersfoort is vrij goed gedocumenteerd en 
samengebracht in het overzichtswerk Bruit van d’Eem .29 

                                                           
27 Van Heijgen 2015,  Witte 2016 
28 Blijdenstijn 2005 
29 Kemperink, Elias, 2009 
30 Veldhuizen 1982 

Wat betreft de geschiedenis van Hoevelaken vormt het 
boek van Veldhuizen (Hoevelaken 1132-1982) het 
standaard overzichtswerk.30 In 2015 verscheen de scriptie 
van J. Grift over de veenontginning bij Zwartebroek, 
aangezien de weg hier langs loopt biedt deze scriptie een 
goed startpunt voor de geschiedenis van de weg tussen 
Hoevelaken, Zwartebroek en Terschuur .31 Voor 
Voorthuizen bestaat vooralsnog geen overzichtswerk maar 
het dorp wordt besproken in verschillende algemene 
publicaties over de geschiedenis van de Veluwe. Over 
Milligen (met de nadruk op Nieuw-Milligen) is in 2010 een 
overzichtswerk verschenen in het kader van het jubileum 
van het Militaire Kamp.32 
 
Over de geschiedenis van Apeldoorn en omgeving is in 
1993 een boek verschenen.33 In vergelijking met andere 
gebieden is de geschiedenis van Apeldoorn niet erg goed 
gekend. Dit heeft voor een groot deel te maken met het 
feit dat Apeldoorn zich pas vanaf het midden van de 19e 
eeuw heeft ontwikkeld tot belangrijke plaats. De meeste 
publicaties over Apeldoorn beperken zich bovendien  tot 
het grondgebied van de gemeente Apeldoorn en laten de 
verbanden met andere delen van het land grotendeels 
buiten beschouwing. De gemeente Apeldoorn heeft in 
2006 de nota I-Cultuur opgesteld waarin de zes 
speerpunten van de cultuurhistorie worden uiteengezet; 

31 Grift 2015 
32 Diemers, Nijkamp 2010 
33 Kemperink et al. 1993  
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inspireren, inventariseren, identificeren, instandhouding, 
informeren en investeren.34 In het kader daarvan zijn er 
voor de hele gemeente verschillende  Cultuurhistorische 
analyses gemaakt. Het studiegebied valt voor een groot 
deel in het Centraal Veluws Natuurgebied (CVN) van de 
gemeente Apeldoorn, dat grofweg het gebied tussen 
Uddel, Kootwijk, Apeldoorn en de westelijke 
gemeentegrens ligt. Voor Hoog-Soeren, wat binnen dit 
gebied valt, is een afzonderlijk bestemmingsplan 
opgesteld. Naast de algemene geschiedenis van de 
Veluwe, de Gelderse Vallei en de dorpen en steden  speelt 
ook Paleis het Loo een belangrijke rol in dit onderzoek. 
Over Paleis het Loo is in 2010 een overzichtswerk 
uitgebracht door Neefjes en Bleumink dat niet alleen de 
geschiedenis van het paleis beschrijft maar ook een goed 
beeld geeft van het omliggende landschap en het 
kroondomein.35 
 
Zoals uit de vorige alinea’s blijkt is de stand van het 
historisch wegenonderzoek in Nederland en de 
omliggende landen vrij slecht. Wegen spelen een 
belangrijke rol in het landschap en de ontsluiting daarvan, 
toch is het onderzoek naar historische wegen in Nederland 
erg beperkt, zeker ook binnen de  landschapsgeschiedenis.  

                                                           
34 Amer,sd,  6 
35 Bleumink, Neefjes 2010 

 
De kennis is bovendien fragmentarisch, volgens 
onderzoekers zoals Fockema-Andreae komt dit 
voornamelijk omdat in grote delen van ons land de 
bevaarbare waterwegen een veel belangrijkere rol hebben 
gespeeld in de geschiedenis dan landwegen, met als gevolg 
dat de landwegen onderbelicht zijn gebleven in de 
geschiedschrijving.36 De lijst met betrouwbare bronnen 
betreffende de oude landwegen in Nederland is mede 
daardoor relatief beperkt. Er is een grote tweedeling te 
zien tussen laag-Nederland, waar vooral de waterwegen 
goed onderzocht zijn, en hoog Nederland dat door het 
gebrek aan waterwegen achter is gebleven. Dit valt deels 
ook te verklaren door het feit dat laag-Nederland politiek 
en economisch gezien lange tijd belangrijker was.  
 
Daarnaast is er een groot gebrek aan detailstudies die 
kwalitatieve informatie opleveren over specifieke 
historische wegen en landschappen binnen Nederland. Ik 
hoop met dit onderzoek een waardevolle bijdrage te 
kunnen leveren aan het onderzoek naar historische wegen 
op de Veluwe en in Nederland.  
  

36 Fockema-Andreae 1957, 284 
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1.3 Probleemstelling 

Zoals uit de vorige paragraaf blijkt is  de stand van het 
historisch wegenonderzoek in Nederland vrij slecht. Er is 
naast een goede systematische basis voor het onderzoek 
ook nood aan kleine kwalitatieve onderzoeken van 
specifieke wegen om de kennis over het ontstaan en de 
ontwikkelingen van wegen in Nederland te vergroten.  
Gedegen onderzoek is alleen mogelijk wanneer er een 
goede methode voorhanden is. Omdat dergelijke 
methodes binnen het Nederlandse studiegebied nooit zijn 
uitgewerkt wordt de methodiek van de Duitse historisch-
geografe Denecke uit 1979 als basis voor het onderzoek 
gebruikt. In het hierna volgende theoretisch kader wordt 
verder ingegaan op de methodiek van het onderzoek. Het 
voornaamste doel van dit onderzoek is om de relatie 
tussen de Amersfoortseweg en het landschap waardoor d e 
weg loopt te onderzoeken en de historische gelaagdheid 
van de weg in kaart te brengen. Het onderzoek is 
interdisciplinair en richt zich niet alleen op het landschap 
maar ook op de cultuurhistorie van de weg, het fysische 
landschap, de aanleg van de weg en het gebruik ervan. In 
het bestaande wegenonderzoek is de rol van het landschap 
vaak onderbelicht gebleven.  Met dit onderzoek hoop ik de 
link tussen de cultuurhistorische identiteit van de weg en 
het landschap te leggen.  
 

 

 

1.4 Theoretisch kader 

Gebiedsbepaling 
Dit onderzoek richt zich op de Amersfoortseweg tussen 
Amersfoort en Apeldoorn, een deel van de huidige N344, 
het omliggende gebied en andere historische landwegen 
tussen de twee plaatsen. Het hier bestudeerde gebied 
strekt van Amersfoort tot in het huidige centrum van 
Apeldoorn. Het onderzochte tracé van de weg begint bij de 
Kamppoort in het oosten van Amersfoort en loopt tot de 
splitsing van de Deventerstraat en de Zutphensestraat in 
Apeldoorn. Het studiegebied doorkruist de gemeentes 
Apeldoorn, Barneveld, Nijkerk en Amersfoort. Hoewel het 
onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van de gemeente 
Apeldoorn is er bewust voor gekozen om het niet te 
beperken tot het grondgebied van die gemeente om een 
volledig beeld van de ontwikkelingen van de weg te 
krijgen. Het begin en eindpunt zijn uit praktisch nut 
gekozen, maar niet volledig willekeurig.  
 
De Kamppoort in Amersfoort is sinds de middeleeuwen een 
belangrijk ontsluitingspunt van de stad geweest en kan 
gezien worden als de toegang tot het westen van het land. 
Reeds in de 16e en 17e eeuw werd dit punt als startpunt of 
eindpunt van de handelsroutes richting het westen 
vermeld. Daarbij komt dat de weg na de kamppoort 
moeilijker te volgen is door de stedelijke ontwikkelingen 
binnen Amersfoort in de laatste eeuw. Het eindpunt is 
tweeledig, iets ten westen van Apeldoorn splitst de weg 
zich in de Koningslaan richting Paleis het Loo 
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(tegenwoordig afgesloten  voor verkeer) en de 
Amersfoortseweg naar het centrum van Apeldoorn. Het 
eerste eindpunt is vastgesteld bi j Paleis het Loo, het 
tweede eindpunt wordt gevormd door de splitsing van de 
Deventerstraat en de Zutphensestraat in Apeldoorn. Vanaf 
het kruispunt bij de Naald, waar de Amersfoortseweg het 

lanenstelsel van Paleis het Loo kruist,  wordt de oude weg 
door het centrum van Apeldoorn over de Loolaan gevolgd 
en niet de huidige N344 die de noordelijke ring van 
Apeldoorn vormt, al zal de ontwikkeling van die route ook 
kort worden behandeld.   

 

 
Figuur 1 Overzichtskaart van de Amersfoortseweg de (N344) en de belangrijkste plaatsen binnen het studiegebied 
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Tijdsafbakening 
Er is geen formeel beginpunt vastgesteld voor dit 
onderzoek, aangezien het doel is om het volledige verhaal 
van de weg in kaart te brengen. De oudste historische bron 
stamt uit 1132, vandaar dat er is gekozen om de 
Middeleeuwen als beginperiode aan te duiden, hoewel de 
informatie voor die periode zeer schaars is. Op basis van 
archeologisch onderzoek en reconstructies aan de hand 
van GIS modellen en hoogtedata zou wellicht verder terug 
in de tijd gegaan kunnen worden maar dat bleek in het 
kader van dit onderzoek niet haalbaar. Om een volledig 
beeld te geven worden ook de ontwikkelingen van vóór 
deze periode besproken indien bekend. Het onderzoek 
kent eveneens geen formeel eindpunt en loopt tot heden 
(2017), de focus ligt echter op het ontstaan van de 
doorgaande weg vanaf de late middeleeuwen en de aanleg 
van de Napoleontische straatweg in het begin van de 
negentiende eeuw en minder op de moderne 20 ste en 21ste-
eeuwse ontwikkelingen van de weg en diens omgeving.   
 

Begripsbepalingen 

Over het begrip landschap  
Met het begrip landschap wordt hier zowel de geologische 
opbouw van het gebied als de menselijke invloed daarop 
bedoelt, alsook de manier waarop dat ervaren wordt door 
het individu. Het landschap tussen Amersfoort en 
Apeldoorn is zoals overal in Nederland sterk gevormd door 
de hand van de mens.  De Dikke van Dale definieert het 

                                                           
37 Olwig 1996 

begrip landschap als: de omgeving zoals de mens die 
waarneemt. De definitie van the European Landscape 
Convention (Council of Europe 2002) is iets 
genuanceerder:  Landscape is an area as perceived by 
people, whose character is the result of the action and 
interaction of natural and/or human factors”.  Het 
Germaanse begrip landschap ( landskap/landschaft) kent 
een bepaalde mate van territorialiteit die in het huidige 
gebruik van de term verloren is gegaan. Landschap 
verwees vroeger naar een afgebakend gebied, zoals de 
Landschap Drenthe. 37 Ons begrip landschap kent 
meerdere dimensies, het verwijst niet al leen naar het 
fysieke of natuurlijke landschap maar omvat ook de 
invloed van de mens daarop en de manier waarop wij onze 
omgeving zien en beleven. Het landschap kan ingedeeld 
worden in het fysieke landschap, het sociale landschap en 
het innerlijke landschap. Het fysieke landschap bestaat uit 
de tastbare realiteit, het zichtbare geheel van de fysische 
en historische geografie. Het sociale landschap bestaat uit 
denkbeeldige menselijke constructies zoals grenzen, 
religies, tradities, koninkrijken, wetten en rechten en is 
sterk afhankelijk van de sociale groep waartoe men 
behoort. Het sociale landschap is sterk verbonden met het 
fysieke landschap en komt in allerlei manieren tot uiting 
daarin. Het innerlijke landschap is de persoonlijke 
belevingswereld van een individu en is sterk verbonden 
met persoonlijke ervaringen, gedachtes en emoties. Door 
deze driedeling en de individuele landschapsbeleving 
bestaat de vraag of er wel sprake kan zijn van één echt 
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landschap. Jacobs vat deze drie landschappen samen als 
matterscapes (het fysieke landschap), powerscapes (het 
sociale landschap)  en mindscapes (het innerlijke 
landschap).38  
 
De relatie tussen wegen en het landschap 
Met de relatie tussen de weg en het landschap wordt de 
wisselwerking tussen beide bedoeld. Het fysieke landschap 
speelt een grote rol in de ontwikkeling van een regio en is 
daarnaast vanouds ook een onuitputbare inspiratiebron 
voor kunstenaars geweest. In de studie naar historische 
wegen komen deze factoren samen, een weg verbindt 
verschillende delen van het landschap met elkaar. 
Infrastructuur is het belangrijkste element voor de 
beleefbaarheid van het landschap, de manier waarop wij 
naar het landschap kijken en de omgeving ervaren wordt 
bepaald door de weg waarover we ons verplaatsen. 39 
Wegen vormen echter niet alleen de manier waarop we 
naar het landschap kijken, maar zijn zelf ook een belangrijk 
landschapsvormend object.  
 
De relatie met het landschap is lange tijd onderbelicht 
gebleven in het historisch wegenonderzoek. Dit onderzoek 
is geschreven in de langzaam opkomende internationale 
trend om binnen het wegenonderzoek meer aandacht te 
besteden aan het landschap. Een goed basiswerk hiervoor 
in het werk ‘Route, Roads and Landscapes’  waarin het 

                                                           
38 Jacobs 2006 
39 Hvattum et al 2011, 3 
40 Hvattum et al 2011 

belang van dergelijk onderzoek wordt toegelicht aan de 
hand van een aantal zeer uiteenlopende casestudies uit 
verschillende disciplines en werelddelen .40 Wegen worden 
niet alleen beïnvloed door het landschap maar vormen het 
landschap om tot een politiek, sociaal of fysiek 
territorium.41 De weg kan enerzijds gezien worden als een 
hulpmiddel tot de ontsluiting van het fysieke landschap en 
anderzijds ook als deel van het landschap en als een 
zelfstandig esthetisch object. De esthetische waarde, en 
daarmee ook de politieke macht die de weg uitstraalt moet 
niet onderschat worden en is zeer afhankelijk van de 
tijdsgeest. Zeker de eerste straatwegen in de Franse tijd 
dienden als een uiting van macht en status. Een brede, 
imposante weg met de zorgvuldig aangeplante hoge 
bomenrijen langs weerszijden moet een grote impact 
gehad hebben op de bewoners van een verder kaal en leeg 
landschap.42 Vanwege de sterke samenhang tussen wegen 
en het landschap is een goed behoud en beheer van 
historische wegen belangrijk, zeker in een gebied als de 
Veluwe waar het landschap de grootste toeristische 
trekpleister is.  
 

 
 

41 Hvattum et al 2011, 2 
42 Van der Woud 1987, 165-166 
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43 Van Lanen 2016, 12 
44 Vannieuwenhuyze, van Herck 2014, 8 
45 Koen, Renes 2003, 25 

Term Definitie en toelichting 

Weg Een weg wordt in de dikke Van Dale gedefinieerd als “ een voor verkeer geschikt gemaakte strook grond”.  Het woord 
weg verwijst in het Nederlands zowel naar een fysieke weg in het landschap als n aar een route. Wegen zijn fysieke 
objecten in het landschap, routes zijn niet tastbaar.  Oude wegen waren in de praktijk vaak eerder routes dan 
wegen.43 Vannieuwenhuyze & Van Herck definiëren een historische wegen als “ lijnvormige, in ruimte en tijd 
afgebakende landschapselementen die voor geïndividualiseerde en niet -gemotoriseerde verplaatsingen geschikt en 
bestemd waren of gebruikt werden”.44 Deze definitie beperkt zich tot de wegen vóór de opkomst van het 
gemotoriseerd verkeer en legt de grens tussen histo rische weg en weg in ca. 1900.   

Route Van Dale: de af te leggen weg, richting. In dit onderzoek wordt naar route verwezen wanneer de exacte ligging van 
de weg niet bekend is. Koen & Renes omschrijven het verschil tussen routes en wegen als volgt; “ Een weg, of dat 
nu een land-, spoor- of een waterweg is, is duidelijk in het landschap gedefinieerd. Waar dat laatste niet het geval 
is, bijvoorbeeld bij karrensporen op de heide of bij verbindingen over zee, spreken we van een route. Bij een weg 
krijgen we een concreet beeld van het landschap voor ogen, bij een route denken we meer aan een begin - en een 
eindpunt”. 45 

Straatweg Een met keien of klinkers bestraatte weg die planmatig is aangelegd. Straatwegen komen in Nederland voornamelijk 
vanaf de Napoleontische tijd voor. 

Heerbaan Heerbaan, hereweg of heerweg was de algemene term voor openbare doorgaande wegen vanaf de late 
middeleeuwen tot zeker in de 18 e eeuw. Een strikte definitie bestaat er niet.  

Postweg De term postweg/postroute kan voor enige verwarring z orgen. Het gaat hier niet om wegen die specifiek voor de 
brievenpost gebruikt werden. Postwegen zijn grote doorgaande wegen waarlangs posten (bijvoorbeeld 
rustplaatsen, tolhuizen of controleposten) stonden. Via deze wegen reden de wagens voor goederen - en 
personenvervoer die bij de posten stopten. Later werd ook de brievenpost via deze wegen vervoerd.  

Amersfoortseweg Met  de naam Amersfoortseweg wordt in deze scriptie de N344 vanaf de Kamppoort in Amersfoort tot aan de 
splitsing van de Deventerstraat en de Zutphensestraat in Apeldoorn bedoeld. Om verwarring met de bij velen 
bekende Amersfoortseweg tussen Amersfoort en Utrecht te voorkomen is overwogen om voor dit onderzoek een 
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46 Fockema-Andreae 1957 

andere benaming van de weg te gebruiken, bijvoorbeeld Apeldoornsestraatweg zoals de weg in Voorthuizen 
genoemd wordt. Aangezien het onderzoek in opdracht van de gemeente Apeldoorn wordt uitgevoerd is echter 
besloten om vast te houden aan de Apeldoornse benaming ervan. De naam Amersfoortseweg wordt in dit onderzoek 
voor de gehele weg gebruikt, ook voor de delen van het tracé waar de weg een andere naam heeft.  

Verbinding Met de verbinding Amersfoort-Apeldoorn wordt hier het volledige netwerk van wegen en routes tussen beide 
plaatsen bedoeld.  
 

Natuurweg Onder natuurlijke wegen worden wegen beschouwd die ontstaan zijn door het gebruik ervan, zoals karrensporen 
en zijn per definitie onverhard 

Kunstweg Onder de kunstwegen worden alle verharde wegen geschaard, van grindwegen tot straatwegen en snelwegen  

Hessenweg Hessenwegen zijn handelswegen die vanaf de 16e eeuw voorkomen voor het handelsverkeer uit Duitsland. De 
hessenwagens waren breder dan de gemiddelde Nederlandse karren en vermeden vaak de gewone routes die door 
de dorpen liepen. Daardoor ontstonden er al snel specifieke routes voor  de hessenkarren. Over de betekenis van 
de term hessenweg bestaat nog discussie. De naam zou afgeleid zijn van de Duitse plaats Hessen, maar het woord 
kan ook verwijzen naar de paarden die de karren trokken .46. 

Alignement De term horizontaal alignement wordt gebruikt om het verloop van een weg door het landschap aan te duiden. De 
term verticaal alignement verwijst naar de hoogte van de weg. Bij het verticale alignement gaat het bijvoorbeeld 
om hellingspercentages en de hoogte en lengte van topbogen en voetb ogen waardoor het zicht op een 
heuvelachtige weg bepaald wordt.  
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Methodiek voor het historisch wegenonderzoek  
Een groot probleem binnen het wegenonderzoek is het feit 
dat er door de beperkte onderzoekstraditie in Nederland 
geen standaardprocedure of uitgebreid theoretisch kader 
bestaat. Het grootste deel van de huidige literatuur op het 
gebied van historisch wegenonderzoek gaat uit van een  
inductieve onderzoeksmethode. Dat houdt in dat de wegen 
gedateerd en gereconstrueerd worden op basis van 
historische bronnen, kaarten en andere beschikbare 
informatie zoals toponiemen of de aanwezigheid van 
bruggen, tolhuizen of herbergen. Deze methode werkt 
goed voor periodes en streken waarvoor veel bronnen 
beschikbaar zijn maar loopt al snel vast wanneer dergelijke  
bronnen niet voorhanden zijn .  
 
Het onderzoek naar historische wegen kent echter nog een 
ander type onderzoeksmethodes; de deductieve 
methodes. Deductieve onderzoeksmethodes binnen het 
historisch wegenonderzoek werken met voorspellingen op 
basis van bijvoorbeeld de nederzettingspatronen, 
handelsrelaties, de geomorfologie en het landschap. 
Deductief onderzoek impliceert dat wegen op een logische 
locatie liggen en dat routes en patronen voorspelbaar 
zijn.47 Voor perifere gebieden en periodes met weinig 
bronnen kan dergelijk onderzoek een uitkomst zijn. Sinds 
het laatste decennium is de aandacht voor het historisch 
wegenonderzoek binnen de landschapsgeschiedenis  
behoorlijk toegenomen door de toename in kennis  van 

                                                           
47 Heidinga 1987, 214 
48 Vletter 2015 

geografische informatiesystemen (GIS) en nieuwe 
onderzoeksmethodes. Een voorbeeld hiervan is  het 
onderzoek van W. Vletter, die in samenwerking met de 
RUG en de Universiteit van Wenen bezig met het 
ontwikkelen van een techniek om oude wegen op te sporen 
en te dateren aan de hand van digitale hoogtemodel len.48 
Met behulp van deze techniek, die openness wordt 
genoemd, kunnen minieme hoogteverschillen die op 
gewone bewerkingen van het AHN (Actueel Hoogtebestand 
Nederland) niet zichtbaar zijn in kaart worden gebracht. 
Het gebruik van deze techniek biedt grote mogelijkheden 
voor het onderzoek naar oude wegen maar staat nog in de 
kinderschoenen.  
 
Een ander voorbeeld van een nieuwe methodiek is het 
recente werk van G. van Lanen.49 Hij ontwikkelde een 
nieuwe methodiek voor de reconstructie van oude 
routenetwerken uit periodes waarvoor geen 
kaartmateriaal beschikbaar is. De methode is gebaseerd op 
het concept netwerkfrictie; de toegankelijkheid van 
gebieden wordt vastgesteld op basis van verschillende 
geografische en archeologische datasets en krijgt een 
waarde toegekend in GIS. Ervan uitgaande dat 
nederzettingen met elkaar in verbinding stonden kan dan 
een traject tussen plaatsen worden gereconstrueerd via de 
best begaanbare route.50 Aan de hand daarvan kunnen ook 
lange termijn netwerken in kaart worden gebracht. 
Deductief onderzoek is echter niet enkel iets van de laatste 

49 Van Lanen 2016 
50 Van Lanen 2016, 17 
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decennia, Denecke gaf in 1979 al een overzicht van 
verschillende methodes voor historisch wegenonderzoek 
waaronder een aantal deductieve opties .51 Voor de Veluwe 
is er vóór 1600 bijzonder weinig bekend uit historische 
bronnen, van voor 1200 is er zelfs helemaal geen data over 
mogelijke wegen of routes. Deductieve 
onderzoeksmethodes zoals Heidinga, Vletter en van Lanen 
die ontwikkelden bieden dan een uitkomst. Voor dit 
onderzoek naar de Amersfoortseweg zijn dergelijke 

methodes niet nodig, mocht er in een eventueel vervolg 
onderzoek meer aandacht worden besteedt aan de 
prehistorische en vroegmiddeleeuwse routes tussen beide 
plaatsen dan zullen dergelijke methodes zeker een optie 
zijn. Vanwege het gebrek aan geschikte 
onderzoeksmethodes binnen het Nederlandse 
studiegebied wordt er voor de methodiek gebruik gemaakt 
van de methodes die door Denecke werden uiteengezet .52

 
Tabel 1 Overzicht van de methoden voor het historisch wegenonderzoek op basis van Denecke 1979 

 Methode Onderzoekaanpak 

1  Reconstructie van historische wegennetwerken op basis van 
relicten (bruggen, herbergen, tolhuizen)  

Archiefonderzoek, kartering van relicten. Studie van lokale 
economie/handelsgeschiedenis  

2 Theoretische reconstructie van het wegennet op basis van de 
fysische geografie (hoogtedata, waterlopen) en 
nederzettingspatronen.   

Bestudering van fysisch geografische data (hoogtekaarten, 
bodemkaart, geomorfologische kaart), archiefonderzoek. GIS 
analyses (Least-cost paths/netwerkfrictie). Geografisch 
onderzoek naar lokale/regionale nederzettingspatronen  

3  Reconstructie op basis van gedetailleerde historische 
cartografie (met name uit de 17 e tot 19e eeuw) en 
archiefmateriaal. Eventueel ook retrogressief onde rzoek voor 
oudere periode op basis hiervan.  

Cartografisch onderzoek, archiefonderzoek. Toponymisch 
onderzoek.  

4 Reconstructie op basis van veldwerk (archeologische 
prospectie) en kartering van sporen in het landschap  

Identificatie en kartering van wegen(sporen) in het veld.  

 

                                                           
51 Denecke 1979 52 Denecke 1979, 439-440 
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Denecke stelt tevens dat voor het beste resultaat een 
combinatie van de verschillende methodes gebruikt moet 
worden.53  De informatie kan daarnaast aangevuld worden 
met (lokale) literatuur over de handelsgeschiedenis van 
een gebied, toponymisch onderzoek en historische 
reisverslagen.54 Het eindresultaat van al deze 
onderzoeksmethodes is een kaart met een reconstructie 
van de wegen binnen het studiegebied in de onderzochte 
periode.  
 
Dit onderzoek streeft er naar om de door Denecke 
uitgewerkte verschillende methoden zo goed mogelijk met 
elkaar te combineren om tot een interdisciplinaire aanpak 
te komen. De focus zal daarbij liggen op de derde methode 
van Denecke, een reconstructie van het wegennet op basis 
van historisch kaartmateriaa l uit de 17e-19e eeuw, 
aangevuld met archiefbronnen uit die periode. Daarnaast 
zal er waar mogelijk gekeken worden naar de aanwezigheid 
van sporen in het landschap (karrensporen, hol uitgereden 
wegen zichtbaar op het AHN) en wordt er gebruik gemaakt 
van  fysische geografische kaarten om de ligging van de 
weg te verklaren.  
 
In Vlaanderen zijn de afgelopen jaren richtlijnen 
verschenen voor het beschrijven, classificeren en 
waarderen van historische wegen.55 De levensloop van 

wegen wordt daarin ingedeeld in drie fasen, het ontstaan 
van de weg, de actieve fase en de degradatie of opschaling.   
 
Deze indeling blijkt in de praktijk soms lastig toepasbaar. 
De ouderdom van wegen is lastig te bepalen zonder 
archeologisch onderzoek, op het moment dat wegen op 
kaarten of in archiefbronnen verschijnen zijn ze al enige 
tijd in gebruik en bevinden zich dus al in de actieve fase .56 
Alleen voor de kunstwegen is soms archiefmateriaal 
beschikbaar over de aanleg. Over lokale wegen is zelden 
iets geschreven. De overgang van de act ieve fase naar een 
fase van opschaling -daarmee wordt vernieuwing of 
geschiktmaking voor gemotoriseerd verkeer bedoeld- is 
ook lang niet altijd duidelijk. Het aanleggen van een 
straatweg kan zowel als ontstaansfase (want sommige 
delen van het tracé zijn volledig nieuw), de actieve fase 
(verbetering en onderhoud) of als opschaling 
(geschiktmaking voor grootschalig gebruik) gezien worden .  
 
Deze richtlijnen zullen in dit onderzoek niet strikt gevolgd 
worden maar hebben wel bijgedragen aan de opbouw en 
de indeling van de scriptie. De eerste hoofdstukken, 
omvatten de periode tot ca. 1800 en kunnen gezien 
worden als de eerste ontstaansfase, de 19 e eeuw kan 
gezien worden als de ontwikkelingsfase en de 20 ste en 21ste  
eeuw als de fase van degradatie en opschaling.  

 

                                                           
53 Denecke 1979, 440, zie ook Heidinga 1987, 214.  
54 Denecke 1979, 440 

55 Vannieuwenhuyze, van Herck 2014 
56 Vannieuwenhuyze, van Herck 2014, 8 
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1.5 Onderzoeksthema’s en onderzoeksvragen 

Hoofdvraag 
Hoe heeft de verbinding Apeldoorn-Amersfoort zich 
ontwikkeld vanaf de late middeleeuwen en welke rol 
speelde het  landschap daarbij? 

 
 

 

Onderzoeksaanpak 
Dit onderzoek bestaat voor een groot deel uit het 
bestuderen van cartografische bronnen en 
archiefmateriaal. De biografische aanpak is deels 
gebaseerd op de landschapsbiografieën van Theo Spek en 
de colleges van het vak Landschappen van Nederland 
binnen de opleiding Landschapsgeschiedenis aan de 
Rijksuniversiteit Groningen. Het onderzoek is ingedeeld in 
vier afzonderlijke hoofdstukken die elk een hoofdvraag en 
een aantal deelvragen beantwoorden. Het resultaat 
daarvan wordt samengevat in het laatste hoofdstuk.  
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Tabel 2 Overzicht van thema's, hoofdvragen en deelvragen 

Hoofdstuk en thema Hoofdvraag Deelvragen 

2 Middeleeuwen tot 1600 Wanneer is de verbinding tussen 
Amersfoort en Apeldoorn ontstaan en 
hoe verhoudt deze zich tot de fysische 
geografie van het studiegebied?  

1 Hoe is het landschap in het 
studiegebied ontstaan? 
2 Welke landschapstypen kunnen er 
onderscheiden worden in het 
studiegebied? 
3 Welke factoren spelen een rol bij 
het ontstaan van wegen? 
4 Waar liepen de eerste routes tussen 
Amersfoort en Apeldoorn? 
5 Welke rol speelde het landschap bij 
het ontstaan van de weg?  

3 17e en 18e eeuw Hoe ontwikkelde de weg en het 
landschap zich in de 17e en 18e eeuw? 
 

1 Hoe ontwikkelde het 
handelsverkeer en het netwerk van 
handelswegen zich in deze periode en 
waar lagen de doorgaande 
handelsroutes? 
2 Wanneer is de Koningslaan 
aangelegd en welke rol speelden de 
Oranjes bij het ontstaan van de 
verbinding tussen Amersfoort en het 
Loo?  
3 Welke route volgde de verbinding 
tussen Amersfoort en Apeldoorn in 
de 17e en 18e eeuw? 
4 Welke invloed had het landschap op 
de ligging van de weg in de 17 e en 18e 
eeuw? 
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5 Welke invloed hadden de 
doorgaande wegen op het landschap?  

4 De 19e eeuw Welke veranderingen maakte de weg 
door in de 19e eeuw en hoe 
veranderde de relatie tussen de weg 
en het landschap? 

1 Wanneer en waarom werd de 
straatweg tussen Amersfoort en 
Apeldoorn aangelegd? 
2 Hoe werd het tracé van de 
straatweg bepaald en in hoeverre 
gaat dit terug op de oudere wegen? 
3 Hoe verliep de aanleg van de 
straatweg? 
4 Hoe werd de straatweg beheerd en 
onderhouden in de 19e eeuw? 
5 Wat is de relatie tussen de 
straatweg en het landschap in de 19e 
eeuw? 

5 Moderne ontwikkelingen Welke ontwikkelingen heeft de 
Amersfoortseweg in de 20ste en 21ste 
eeuw doorgemaakt en wat zijn de 
toekomstplannen? 

1 Welke veranderingen en 
moderniseringen hebben zich er in de 
20ste eeuw voorgedaan? 
2 Hoe veranderde het landschap en 
de relatie tussen het landschap en de 
weg in de 20ste en 21ste eeuw? 
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1.6 Bronnen en methoden  
Binnen het landschapshistorisch onderzoek ligt de nadruk op 
een multidisciplinaire aanpak. Er wordt daarom gebruik 
gemaakt van verschillende types bronnen. De nadruk ligt bij 
dit onderzoek op historisch kaartmateriaal  en 
archiefmateriaal. Er is gebruik gemaakt van archieven van het 
Gelders Archief, het gemeente archief Apeldoorn, en het 
Nationaal Archief met de bijbehorende kaartencollecties. 
Daarnaast is gebruik gemaakt van de voornaamste literatuur 
over verschillende onderwerpen zoals besproken in de stand 
van onderzoek. Voor het fysisch geografische aspect is 
gebruik gemaakt van de bodemkaart en de geomorfologische 
kaart en een aantal standaardwerken. Aan de hand van GIS is 
alle cartografische informatie verwerkt . Daarnaast is gebruik 
gemaakt van de grote hoeveelheden historische gegevens die 
in de loop der jaren verzameld zijn door de lokale historische 
kringen.  
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Tabel 3 Beknopt overzicht van de voornaamste bronnen per hoofdstuk 

Periode Methode Belangrijkste 
Literatuur 

Cartografie Archieven 

Ontstaan tot 
1600 

Literatuuronderzoek, 
Archiefonderzoek. 
GIS reconstructie 

Berendsen 
2010 
Barents 2008 
De Bont 2008 
Kemperink 
1993 
Horten 
1992,2005 
Heidinga 1987 
 

Bodemkaart 1:50:0000 
Geomorfologische kaart  
AHN 
Sgrooten 1561 
Geelkercken 1630 
Verstedelijkingskaart RCE 

Gelderse Rekenkamer (GA) 
Gelderse Landdagrecessen (GA) 
 

De 17e en 
18e eeuw 

GIS reconstructies  
cartografisch 
onderzoek 
Archiefonderzoek 

Horsten 1992 
Heidinga 1987 
Bleumink, 
Neefjes 2010. 
Leyden 1940 
 
 

Bernard de Roij Utrecht  
Passavant kaarten 1697 
Leenen 1761 
De Man 1807-1812 
 

Gelderse Rekenkamer (GA) 
Kaartencollectie Hingman (NA) 
Inspecteurs van de Waterstaat voor 1850 (NA) 
Gelderse Landdagrecessen (GA) 
Gemeentearchief Apeldoorn (CODA) 

De 19e eeuw Archiefonderzoek, 
cartografisch 
onderzoek, 
 

Van der Woud 
1987 
Horsten 1992, 
Bosch, van der 
Ham 1998 

De Man 1807-1812 
Kaarten Franse tijd  
Postwegenkaart 1810 
Kadaster 1832 
TMK 1850-1870 

Inspecteurs van de Waterstaat voor 1850 (NA)  
BiZa Waterstaat 
Rijkswaterstaat 
Waterstaat 1798-1813 
Gedeputeerde Staten (GA) 
Waterstaatsbestekken (NA) 
Rijkswaterstaat (GA) 

De 20st e -
21st e eeuw 

Archiefonderzoek, 
literatuuronderzoek 

Bleumink, 
Neefjes 2010 

Bonnebladen ca. 1890-1940 
TOP10NL 
TOP25NL 

Gedeputeerde Staten (GA) 
Rijkswaterstaat (GA) 
Waterstaatsbestekken (NA) 
BiZa (NA), Gemeentearchief Apeldoorn (CODA) 
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HOOFDSTUK 2 

Het ontstaan van de Amersfoortseweg 

De vorming van het landschap en de geschiedenis van de 

verbinding Amersfoort-Apeldoorn tot 1600  

Het ontstaan van wegen is een proces dat meestal niet te achterhalen is, wegen 

ontstaan in de meeste gevallen natuurlijk, daar waar ze nodig zijn. Ze 

verschijnen niet in historische bronnen of kaarten tenzij ze van groot belang 

zijn voor het handelsverkeer tussen twee steden of het punt van discussie 

vormen. Door het vergelijken van kaartmateriaal uit vers chillende periodes in 

combinatie met het zorgvuldig bestuderen van het landschap kan meestal wel 

een schattig worden gemaakt van de ouderdom en de ontstaanswijze van een 

weg. In dit hoofdstuk wordt onderzocht wanneer de oudste delen van de 

verbinding tussen Amersfoort en Apeldoorn zijn ontstaan en hoe ze zich 

verhouden tot het natuurlijke landschap. Omdat het landschap een grote rol 

speelt in dit onderzoek wordt eerst een overzicht gegeven van de vorming van 

het fysieke landschap in het studiegebied en volg t tevens een kort overzicht 

van de historische geografie vanaf de prehistorie tot ca. 1600. Het ontstaan 

van wegen hangt namelijk nauw samen met de politieke en economische 

geschiedenis van een gebied.  
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Figuur 3- Volgorde van de vorming van stuwwallen in Midden Nederland Berendsen 2010, 163. 

Figuur 2- Geologische doorsnede van het studiegebied. Amer afb. 5 14 

  

Figuur 4 De Veluwe en de Gelderse Vallei op het AHN 
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2.1 Vorming van het fysieke landschap 
Op basis van de fysische geografie kan het gehele 
studiegebied geclassificeerd worden als onderdeel van het 
midden-Nederlandse zandlandschap, daarbinnen kan 
onderscheid gemaakt worden tussen het laaggelegen 
dekzandlandschap van de Gelderse Vallei en het hog er 
gelegen stuwwallenlandschap van de Veluwe. Het gebied 
wordt gekenmerkt door prominente hoogteverschillen die 
een grote rol hebben gespeeld in de 
bewoningsgeschiedenis van het studiegebied. Deze 
hoogteverschillen zijn ontstaan tijdens de twee laatste 
ijstijden, het Saalien en het Weichselien , waarin het land 
onder invloed van ijs, water en wind is gevormd tot het 
karakteristieke landschap dat wij vandaag de dag kennen . 
  
Saalien  (370.000-130.000 BP)  
Tijdens de voorlaatste ijstijd breidt de Scandinavisch e 
ijskap zich uit richting het zuiden. In de laatste fase van 
het Saalien (ca. 200-130.000 BP) reikt de ijskap tot in 
Midden-Nederland tot ongeveer de lijn Haarlem-Nijmegen. 
Deze ijskap bereikte Nederland vanuit het noordoosten. 
Door de ijsbedekking werd de ondergrond, die 
voornamelijk bestond uit fluviatiele afzettingen uit het 
vroeg- en midden Pleistoceen, opgestuwd tot hoge wallen. 
De vlakke zand- en grindbodems in het gebied dat nu de 
Veluwe is werden opgestuwd op plaatsen waar het ijs zich 
snel uitbreidde op ondoorlatende sedimenten.57 De 
Veluwse stuwwal loopt van Hattem tot Dieren en maakt 

                                                           
57 Berendsen 2010, 155-175 

deel uit van een groter complex van stuwwallen die de 
zuidelijkste grens van de landijsuitbreiding markeren. 
Naast en tussen de stuwwallen komen glaciale bekkens 
voor waar de ijstongen zich bevonden. De Gelderse Vallei 
die zich tussen de Utrechtse Heuvelrug en de Veluwse 
stuwwal bevindt is een voorbeeld van zo’n bekken. Op 
basis van de ligging van de stuwwallen kan geconcludeerd 
worden dat er in de Gelderse Vallei een ijstong gelegen 
moet hebben van naar schatting minimaal 225  meter dik.58 
Door de enorme druk van het landijs is er daar een diepe 
laagte uitgesleten. Na de terugtrekking van het ijs aan het 
einde van het Saalien kwam het nieuwe reliëf bloot te 
liggen. Het smelten van het ijs ging gepaard met het 
ontstaan van diepe smeltwaterdalen, spoelzandwaaiers 
(sandrs) en kame-terrassen waar sediment van de 
terugtrekkende ijstong zich ophoopte. Een voorbeeld van 
een kame-terras is de rug bij Garderen.  
 

Eemien (126.000-116.000 BP) 

Na het Saalien volgde het relatief warme Eemien dat 
weinig heeft bijgedragen aan de vorming van het 
landschap in het studiegebied. De volgende grote 
veranderingen vonden plaatst tijdens de laatste fase van 
het Pleistoceen met de afzettingen van het dekzandpakket. 
Door de snelle stijging van de temperatuur na het Saalien 
stijgt ook de zeespiegel aanzienlijk tijdens het Eemien. 
Hierdoor kwamen grote delen van Nederland onderwater 
te staan. Ook de laagte die tijdens het Saalien in de 

58 Berendsen 2010, 164 
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Figuur 5 - Oriëntatie van de dekzandruggen in de Gelderse Vallei, Berendsen 
2010, 191 

Gelderse Vallei was uitgesleten liep vol. Hier werd de Eem-
formatie afgezet, een pakket van gemiddeld 20 meter dik .59  
 
Weichselien (115.000-11.500 BP) 
Tijdens het Weichselien, de laatste ijstijd van het 
Pleistoceen, breidde het landijs weer uit maar reikte niet 
verder dan Denemarken en het noordelijke deel van de 
Noordzee. Omdat de Noordzee voor een groot deel droog 
kwam te liggen ontstond er in Nederland een koud en droog 
landklimaat. Het Weichselien moet net als de eerdere 
ijstijden niet als één aaneengesloten periode worden 
gezien maar als een aaneenschakeling van meerdere 
stadialen (koude periodes) en  interstadialen (warme 
periodes).60 Tijdens de stadialen veranderde het landschap 
in het studiegebied in een droog en open toendralandschap 
of poolwoestijn waarin de wind vrij spel had.  
 
Hoewel het gebied niet met landijs bedekt was zijn er ook 
in deze periode diepe smeltwaterdalen gevormd. Door de 
diepe permafrost kon het smeltwater van de sneeuw niet 
overal doordringen in de ondergrond. Het dekzand dat 
kenmerkend is voor het midden-Nederlandse zand-
landschap werd in deze periode afgezet en behoort tot de 
formatie van Boxtel .61  De massale zandverstuiving kon 
plaatsvinden door het gebrek aan vegetatie. De herkomst 
van de dekzanden is niet altijd bekend maar blijkt meestal  
vrij lokaal te zijn.  In de Gelderse Vallei werd het zand in de 
vorm van paraboolduinen afgezet. Op basis van de richting 

                                                           
59 Berendsen 2010, 190 
60 Berendsen 2010, 180-185 

61 Berendsen 2010, 182 
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van de dekzandruggen kan een reconstructie gemaakt 
worden van de windrichting. In de Gelderse Vallei wijzen de 
paraboolduinen op een wind uit het west-noord-westen.62  
Vanaf de stuwwal lopen verschillende smeltwaterdalen 
naar de lager gelegen gebieden aan weerszijden van de rug. 
Daarnaast zijn er op de stuwwal ook verschillende 
paraboolduinen te zien.  

 

 

 

 

                                                           
62 Berendsen 2010, 181- 192 

Figuur 6 Geomorfologische kaart van het studiegebied 
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Figuur 7 Bodemkaart van het studiegebied. Het verschil tussen het kleinschalige landschap van de Gelderse Vallei (bij Amersfoort) en het grootschalige landschap op de Veluwe (bij 

 

Holoceen (11.500 BP – heden) 
Het Holoceen begint na het einde van het Weichselien 
rond 11.500 BP en wordt gekenmerkt door een stijging van 
de temperatuur van enkele graden tot min of meer het 
huidige niveau. De vegetatie ontwikkelde zich van een kale 
toendra naar een gesloten berkenbos en later ontstonden 
dichte loofbossen. Een groot deel van Nederland raakte 
tijdens het Holoceen bedekt met veen of klei. De hoge 

                                                           
63 Kemperink 1993, 40 

stuwwallen staken boven dit natte landschap uit en kunnen 
gezien worden als een soort eiland in een uitgestrekt 
moerasbos.63 De gronden op de Veluwse stuwwal worden 
vanouds ingedeeld in witte zanden en bruine zanden . De 
bruine-zanden kennen hun oorsprong waarschijnlijk in 
afzettingen van de oud Rijn en Maas terwijl de witte 
zanden uit het oostelijke Eridanos-systeem afkomstig zijn. 
De bruine gronden bevinden zich vooral op de hoogste 
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toppen van de stuwwal waar minder tot geen dekzand is 
afgezet en zijn vruchtbaarder dan de witte zanden .64 De 
bodem op de Veluwe bestaat voor het grootste deel uit 
podzolgronden die van nature niet  erg vruchtbaar zijn. Er 
bestaat een kleine variatie in de vruchtbaarheid van de 
bodems, maar over het algemeen zijn de gronden zuur en 
snel uitgeput bij langdurige landbouw.  
 
 Bij podzolbodems zijn de mineralen uit de bovenste lagen 
uitgespoeld waardoor een duidelijke gelaagdheid met een 
lichtgekleurde uitspoelings- en een bruinachtige 
inspoelingshorizont ontstaat 65. In de bodemkunde worden 
podzolbodems onderverdeeld in moderpodzolgronden en 
humuspodzolgronden.  Deze tweedeling komt min of meer 
overeen met die van witte en bruine zanden, de 
moderpodzolgronden komen voornamelijk voor op de 
vruchtbaardere bruine gronden en de humus-
podzolgronden op de arme witte zandgronden.  Naast 
podzolgronden komen er op de stuwwal veel bruine 
enkeerdgronden voor, deze bodems zijn ontstaan door de 
eeuwenlange ophoging van de akkers met plaggen.  
 
In de Gelderse Vallei bestaat de bodem hoofdzakelijk ui t 
beekeerdgronden, dit zijn zandgronden met een 
voedselrijke humuslaag op dekzand. Ze komen voor in 
gebieden waar de grondwatertafel erg schommelt66. Door 
de ontginning van het veen is er op de bodemkaart weinig 

                                                           
64 Neefjes, Spek, 2014, 69-70, Berendsen 2010, 160 
65 Van het Loo 1997, 3-4 
66 Van het Loo 1997, 6 

onderscheid te zien tussen het veenontginningsgebied en 
het kampenlandschap. Op de zandruggen en zandkopjes 
komen laarpodzolgronden voor. In het kampenlandschap 
zijn tevens gooreerdgronden te vinden. Gooreerdgronden 
kunnen gezien worden als de overgangsfase tussen 
eerdgronden en podzolbodems, wat qua ligging goed 
overeenkomt met de overgangszone tussen de Gelderse 
Vallei en de stuwwal67.  
 
Rond Terschuur-Voorthuizen gaat de bodem over in een 
veldpodzolbodem en verschijnen ook de eerste 
stuifdzandgronden. Kenmerken voor het kampenlandschap 
zijn de kleine zwarte enkeerdgronden waar de vroegere 
akkers gelegen hebben. De kleinschalige 
kampenontginningen zijn daarmee ook op de bodemkaart 
goed te herkennen. Ten oosten van Voorthuizen wordt het 
landschap steeds grootschaliger. De kampenontginningen 
maken plaats voor uitgestrekte veldpodzolen en 
stuifzanden. Op de stuwwal komen voornamelijk 
holtpodzolbodems en haarpodzolbodems voor.68  
 
De verschillende bodemtypes zijn van belang in dit 
onderzoek omdat ze een weerslag hebben gehad op de 
functionaliteit van de weg. Op de beekeerdgronden met 
fluctuerende grondwatertafel zullen andere maatregelen 
getroffen moeten worden bij de aanleg en het onderhoud 
van een weg dan op de mulle stuifzanden op de Veluwse 

67 Van der Wiel-Luyben 1979, 26 
68 Van der Wiel-Luyben, 1979, 27 
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stuwwal. Waar in de vallei wateroverlast de grootste 
bedreiging was, werden de wegen rond Voorthuizen 
binnen de kortste keren hol uitgereden en ontstonden er 
op de stuwwal enorme zandverstuivingen door de steeds 

breder wordende karrensporen. Enige kennis van de 
bodem is daarom vereist bij de studie naar historische 
wegen

.  

 

Figuur 8 Indeling van het studiegebied in verschillende landschapstypen 

Landschapstype Wegen  

Veenontginning Recht, vaak deel van het originele ontginningspatroon   

Kampenlandschap Smal, slingerend over dekzandruggen  

Esdorpenlandschap Karrensporen, zandwegen. Brede sporen door zandverstuiving , hol uitgereden wegen  
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Landschapstypen 
Naast de fysisch-geografische indeling in 
dekzandlandschap en stuwwallandschap kan ook een 
indeling gemaakt worden op basis van de historische 
geografie. Het studiegebied kan dan in drie 
landschapstypen worden ingedeeld; het kleinschalige 
kampenlandschap van de Gelderse Vallei, wat 
overeenkomt met het lage dekzandlandschap, het  

 
esdorpenlandschap op de Veluwse stuwwal en het 
veenontginningslandschap rond Amersfoort -Hoevelaken.  
De belangrijkste kenmerken van ieder landschapstype zijn 
samengevat in de onderstaande tabel. Deze driedeling van 
het landschap zal later in dit onderzoek gebruikt worden 
om de verschillende relaties tussen de weg en de 
landschapstypes te verklaren.69  

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 9 Historisch verkavel ingspatronen  in het veenontginningslandschap (links),  
esdorpenlandschap (midden) en kampenlandschap (rechts)  Chromotopografische 
Kaart des Ri jks (1885-1925)  

     

                                                           
69 Zie ook Barents 2008 voor de verschillende landschapstypen 
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2.2 Factoren bij het ontstaan van wegen  

Bij het ontstaan van wegen moet onderscheid gemaakt 
worden tussen de natuurlijke wegen en de geplande 
kunstwegen. De wegen die in de periode vóór 1600 
voorkwamen waren allen min of meer natuurlijk ontstaan. 
Bij de vorming van wegen spelen een groot aantal factoren 
een rol. De kortste weg tussen twee plaatsen is niet al tijd 
de beste, het landschap waar de weg doorheen loopt 
speelt een grote rol bij de locatiekeuze.  
 
Natte moerassige gebieden worden vermeden maar ook 
steile hellingen, bossen en zandverstuivingen kunnen 
beperkend zijn voor het verkeer. Op de hoge zandgronden 
vormen bossen een groot obstakel voor de aanleg van 
wegen. Als we ervan uitgaan dat de eerste doorgaande 
routes ontstaan zijn in een periode waarin de Veluwe nog 
grotendeels bebost was (vóór ca. 1200) is het niet 
verwonderlijk dat de grote routes dit gebied vermijden. 
Een weg door het bos moet worden vrij gemaakt en goed 
onderhouden en is daarom erg duur en arbeidsintensief.70 
Een weg over de heide is daarentegen goedkoop en 
makkelijk aan te leggen en te onderhouden. Alleen de 
meest noodzakelijke wegen l iepen door het bos waardoor 
reizigers min of meer gedwongen werden tot het volgen 
van één vaste route. Op de heide konden overal nieuwe 
karrensporen worden gevormd zonder al te veel moeite of 
kosten en ontstonden talloze karrensporen voor dezelfde 

                                                           
70 Heidinga 1987, 215 
71 Heidinga 1987, 215 
72 Heidinga 1987, 217 

route.71 Ook de zandverstuivingen, die op de Veluwe 
voorkomen sinds de grootschalige ontbossingen, zijn zeer 
ongunstig voor transport. In het losse zand verstuiven de 
sporen snel en komen wagens vast te zitten. Steile 
dekzandruggen of hellingen zullen waarschijnlij k 
vermeden worden, tenzij de ruggen breed genoeg zijn om 
de weg op aan te leggen. Zeker in de Gelderse Vallei golden 
de dekzandruggen als de doorgaande routes in een verder 
vrij nat en moerassig gebied. De Gelderse Vallei was in de 
vroege middeleeuwen vrijwel onbegaanbaar en 
grotendeels onbewoond. De doorgaande wegen tussen 
oost en west liepen waarschijnlijk over de zuiderlijkere 
hoger gelegen route via Wageningen en Rhenen naar 
Amersfoort.72  
 
Tijdens de vroege middeleeuwen (zeker vanaf de 9 e eeuw) 
waren zowel Deventer als Utrecht belangrijke 
economische centra. Apeldoorn is in deze tijd niet meer 
dan een kleine agrarische nederzetting .73 De kortste weg 
tussen Amersfoort en Deventer loopt recht over de Veluwe 
en komt min of meer overeen met het huidige trajec t van 
de Amersfoortseweg. Dit is voor veel onderzoekers in de 
20ste eeuw een reden om te suggereren dat er toen al een 
belangrijke handelsroute over de Veluwe liep .74 De huidige 
A1 volgt in grote lijnen het tracé van de vroegere 
Hessenweg van Utrecht naar Deventer (Over Barneveld en 
Kootwijk). De Amersfoortseweg ligt iets verder naar het 

73 Kemperink 1993 
74 Leijden 1940, Meilink 1912, Krans 1963 
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noorden; volgens Heidinga moeten al deze wegen als 
variant van dezelfde route gezien worden.75  Naast een 
economische functie kan er ook sprake zijn van sociale 
aspecten die de ligging van de weg hebben beïnvloed. 
Bepaalde gebieden kunnen uit veiligheidsoverwegingen of 
geloofsovertuigingen vermeden worden. Verlaten 
gebieden werden vaak als onaantrekkelijk en gevaarlijk 
beschouwd en hadden daarom niet de voorkeur.  
 
Op het eerste gezicht is het opmerkelijk dat de 
Amersfoortseweg over het hoogste punt van de stuwwal 
loopt. Het lijkt voor de hand liggender om de weg 
zuidelijker, via het dal ten zuiden van Hoog -Soeren aan te 
leggen. De ligging van een weg kan niet volledig door het 

landschap verklaard worden maar hangt waarschijnlijk 
samen met het feit dat de dorpen zoals Garderen en Hoog 
Soeren zich op de stuwwal bevonden. Bovendien kan het 
in een open landschap het wel aantrekkelijk zijn om het 
hoogste punt op te zoeken om de omgeving te overzien, 
en wellicht ook om zelf gezien te worden. Aan de andere 
kant kan juist de aanwezigheid van het bos op de stuwwal 
ook een reden geweest zijn, het biedt immers bescherming 
tegen de weersomstandigheden en andere gevaren. Er zijn 
ook redenen te bedenken om de lager gelegen smeltwater 
dalen te vermijden. Bij hevige regenval zal de weg daar 
snel onder water komen te staan en zandwegen 
veranderen al snel in onbegaanbare modderpoelen.   
 

 

  

                                                           
75 Heidinga 1987, 218 
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2.3 Historische geografie van het studiegebied en de 
oudste aanwijzingen voor een weg tussen 
Amersfoort en Apeldoorn 
 

Bewoningsgeschiedenis vanaf de prehistorie 
Door de aanwezigheid van de hoge stuwwallen die als een 
soort eiland in het natte landschap gezien moeten worden 
was het studiegebied al in de prehistorie bewoond.76 De 
hoogste zandgronden zijn zeker sinds het mesolithicum 
bewoond geweest. Rond 3500 v.Chr. vestigen de eerste 
boeren zich op de Veluwse zandgronden. Zij zijn de eersten 
die het landschap grootschalig in cultuur hebben gebracht 
en er een blijvende indruk op achterlieten. Ze leefden in 
kleine landbouwgemeenschappen op de flanken van de 
stuwwal.77 Omdat de grond snel uitgeput raakte moesten 
de akkers regelmatig worden verplaatst. Hiervoor moest 
het bos worden gekapt maar op de verlaten akkers rukt e 
het bos al na enkele jaren weer op en de schade die 
aangebracht werd door de eerste boeren was in eerste 
instantie niet permanent. Geleidelijk aan werd de 
landbouw grootschaliger en ontstonden er permanente 
open plekken in het landschap. Door het gebrek aan 
bomen was de bodem nog kwetsbaarder voor uitspoeling 
en verzuring. Hierdoor ontstonden al voor het begin van 
de Bronstijd de eerste heidevelden.78 Door uitputting van 
de flanken ging men zich nu op de hoge toppen van de 

                                                           
76 Van Gijn, Louwe Kooijmans 2005, zie ook Kemperink 1993 en Heidinga 1987. 
77 Van Gijn, Kouwe Kooijmans 2005, 337-339  
78 Fokkens 2005, 360-362  

stuwwal vestigen, waar het bos zwaar en lastiger te 
ontginnen was door de iets vruchtbaardere gronden. Door 
de iets betere bodemgesteldheid werd de grond hier ook 
niet zodanig uitgeput dat er heidevelden ontstonden en 
konden er permanente nederzettingen ontstaan. Dit 
proces verklaart de l igging van dorpen zoals Hoog Soeren 
op de hoogste punten van de stuwwal.   
 
Ook de talrijke grafheuvels in het gebied ten westen van 
Apeldoorn getuigen van een intensieve bewoning tijdens 
de late steentijd en de bronstijd. Uit de ligging van deze 
grafheuvels blijkt een duidelijke voorkeur voor de 
stuwwallen tegenover de dekzandruggen.79 Van de 
grafheuvels in het noorden van het kroondomein, bij 
Niersen en Schaveren is bekend dat ze min of meer in een 
rechte lijn ten opzichte van elkaar liggen .80 Ook uit het 
buitenland zijn talloze voorbeelden bekend van 
grafheuvels of megalithische graven die in lineair verband 
met elkaar liggen. Er bestaan verschillende verklaringen 
voor deze locatiekeuzes, één daarvan is dat er een  
mogelijk verband zou zijn met oude handelsroutes en 
doorgaande wegen. 
 
De grafheuvels liggen meestal op hoge toppen of flanken 
op een plek waar ze boven het landschap uitsteken en dus 
goed zichtbaar zijn, zeker in een open heidelandschap. De 
heuvels dienden wellicht als een soort territorial markers . 

79 Fokkens 2005, 358-364 
80 Bleumink, Neefjes 2010, 109-110 
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Een dergelijk verband tussen grafheuvels en wegen is 
echter moeilijk aan te tonen, zelfs wanneer er inderdaad 
sporen van een oude weg langs de grafheuvels worden 
gevonden is niet aan te tonen of de weg er eerder lag dan 
de grafheuvels of andersom.81 De Universiteit Leiden is 
sinds 2009 bezig om de grafheuvels binnen het 
Kroondomein in kaart te brengen en hun relatie met het 
onderliggende landschap te onderzoeken.82 Naast 
grafheuvels hebben ook de prehistorische 
akkercomplexen, bekend als  celtic fields of raatakkers 
sporen achter gelaten in het landschap.83 Rond Hoog-
Soeren is een dergelijk raatakker complex uit de ijzertijd 
aangetroffen waarvan de structuren op het AHN nog goed 
zichtbaar zijn. Er zal in deze periode ongetwijfeld een 
uitgebreid netwerk van lokale en regionale wegen bestaan 
hebben, maar het achterhalen van deze wegen is een 
studie op zich. Of er ooit een directe link gevonden kan 
worden tussen de Amersfoortseweg en een prehistorische 
route blijft een vraag voor de toekomst , maar het is zeker 
een interessant thema voor verder onderzoek. Vooralsnog 
is de stap tussen de prehistorische vindplaatsen en de 
eerste historische of cartografische vermeldingen van de 
weg te groot. 
 

Romeinse tijd tot vroege Middeleeuwen 

                                                           
81 Bleumink, Neefjes 2010, 111 
82 Zie www.grafheuvels.nl voor meer informatie over dit project.  
83 Harsema 2005, 544  

Het Romeinse rijk heeft de Veluwe nooi t bereikt. Het 
gebied tussen Apeldoorn en Amersfoort was in deze 
periode dun bevolkt. Hoewel de Romeinen regelmatig de 
grens met de Rijn overgestoken zijn, is hier op de Veluwe 
weinig van achtergebleven. Ook over de daarop volgende 
eeuwen is zeer weinig bekend.  Na de val van het Romeinse 
rijk neemt de bevolking van de Veluwe sterk af. Uit 
palynologisch onderzoek blijkt dat de heidevelden 
verdwenen en de bossen weer oprukten. 84 Enkel de kleine 
nederzettingen op de hoge stuwwallen bleven bestaan. 
Hoewel de Veluwe tegenwoordig bekend staat als bosrijk 
gebied zijn de meeste bossen pas in de 19 e eeuw 
aangeplant, alleen de bossen in het kroondomein en de 
Hoog Soerensche bossen zijn ouder. De vele – loo 
toponiemen wijzen er wel op dat er in de middeleeuwen 
ook sprake geweest moet zijn van een bosrijk landschap. 
Tijdens de vroege middeleeuwen maakte de Veluwe deel 
uit van het Frankische rijk. De Veluwe was een  pagus of 
gouw en stond onder bestuur van een graaf. De pagus 
Felua was kleiner dan het gebied dat wij vandaag  de dag 
als de Veluwe kennen, het grondgebied van de huidige 
Veluwe kende meerdere gouwen of pagi. De graven die aan 
het hoofd van de gouw stonden waren vazallen van de 
vorst en hadden het land in bruikleen. De eerste 
vermelding van Apeldoorn stamt uit deze periode, de 
plaats word genoemd in een schenking van de abdij Lorsch 
in Hessen.85 Dit is de enige bron uit de vroege 

84 Kemperink 1993, 53-54 
85 Kemperink 1993, 52-63 

http://www.grafheuvels.nl/
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Middeleeuwen waarin Apeldoorn vermeldt wordt, het dorp 
zal daarna pas in de 13 eeuw opnieuw beschreven worden.  
 
Hoewel de historische bronnen voor deze periode dus 
grotendeels afwezig zijn is er vanuit de archeologie veel 
bekend over het gebied tussen Apeldoorn en Amersfoort. 
Er zijn op verschillende plaatsen in het studiegebied resten 
van boerderijen uit de vroege middeleeuwen 
aangetroffen.86 De landbouw vond net als in andere delen 
van Nederland plaats op verhoogde akkercomplexen die op 
de Veluwe engen of enken worden genoemd. Vanwege de 
arme gronden werd er veel rogge en boekweit verbouwd .87 
In de vroege middeleeuwen kwam ook de Veluwse 
ijzerwinning op gang. Dit ijzer werd gewonnen uit 
klapperstenen die van nature in sommige lagen van de 
stuwwal voorkomen. Voor de productie hiervan waren 
grote hoeveelheden houtskool nodig waardoor grote delen 
van de Veluwe in snel tempo zijn ontbost. De grot e 
ontbossing is waarschijnlijk ook de reden voor het 
wegvallen van de ijzerindustrie aan het einde van de 10 e 
eeuw. De Hunnenschans bij het Uddelermeer wordt in 
verband gebracht met de ijzerwinning. De versterking zou 
mogelijk gebruikt zijn om de handelsroutes te beschermen. 
Het Uddelermeer was een belangrijk knooppunt van 
ijzerroutes die het metaal naar de Zuiderzee en de IJssel 
transporteerden.88   
Middeleeuwen – 1600  

                                                           
86 Heidinga 1987, 84-90 
87 Heidinga 1987, 90-92 
88 Bleumink, Neefjes 2010, 23 

De eerste concrete informatie over het bestaan van (delen 
van) de Amersfoortseweg komen uit de Middeleeuwen. In 
deze periode ontwikkeld de route tussen Deventer en 
Amersfoort zich tot een grote doorgaande handelsroute. 
In de late middeleeuwen moeten er over de weg enorme 
hoeveelheden ossen zijn vervoerd. De internationale 
ossenhandel kwam tot stand als gevolg van de groeiende 
vraag naar vlees door de snel groeiende bevolking. Deze 
ossen werden vanuit Denemarken en Noord-Duitsland naar 
de IJsselsteden geëxporteerd.89. Zowel Deventer als 
Amersfoort behoorde tot centra binnen het netwerk van 
de Noordwest-Europese ossenhandel.90  
 
In de late middeleeuwen verschijnen op de Veluwe de 
markegenootschappen en maalschappen die 
gebruiksrechten uitoefenen op de woeste gronden. Met 
het begrip maalschap wordt zowel het fysieke grondgebied 
als de organisatie aangeduid.91 De maalschappen 
beheerden de bossen en heidevelden. Tot de woeste 
gronden werden niet alleen de bossen en heidevelden 
maar ook de venen gerekend. De eerste twee komen veel 
voor in het studiegebied, veengebieden zijn schaars. Het 
grootste veengebied was te vinden ten noorden van 
Hoevelaken. De eerste vermelding van Hoevelaken stamt 
uit het jaar 1132 wanneer het gebied door bisschop 
Andreas ter ontginning wordt overgedragen aan vier 

89 Benders 1998, 66 
90 Benders 1998, 65 
91 Horst 2015 
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mannen.92 Gelijktijdig met de grote ontginningen in het 
westen van het land begint men ook in de Gelderse Vallei 
met ontginnen van het onbruikbare veenlandschap ten 
voordele van de landbouw. Hoevelaken lag op de grens van 
het hertogdom Gelre en de ontginning ervan zal wellicht 
ook een strategisch doeleinde gehad hebben.93 Het gebied 
rond Hoevelaken is op het moment van de akte nog 
onbewoond, het is daarom ook onwaarschijnlijk dat de 
naam Hoevelaken (Hoflake of Hovelaken  in de akte) iets te 
maken heeft met de aanwezigheid van hoeves of hoven 
(huizen). Volgens Veldhuizen wijst  de naam naar 
ontginningskavels aan de Laak.94 De naam Laak verwijst 
hier waarschijnlijk naar de latere Hoevelakense beek , die 
als afwatering en begrenzing van het ontginningsgebied 
gold. De huidige Laak, ten noorden van het veengebied is 
later gegraven als scheiding tussen het Hoevelaker- en het 
Nijkerkerveen.95 De Amersfoortseweg vormt de huidige 
dorpsstraat van Hoevelaken en lijkt in verband te staan 
met de veenontginning. De dekzandrug aan de noordzijde 
van de Hoevelakense beek is waarschijnlijk de 
ontginningsbasis van Hoevelaken geweest. Langs de 
dekzandrug is een wetering gegraven, vanaf daar loopt de 
percelering bijna kaarsrecht naar het noorden waar nu de 
Dorpsstraat (Amersfoortseweg) ligt. Het gebied is in 
noordelijke richting ontgonnen met het recht van optrek 

                                                           
92 Akte Hoevelaken, GA 
93 Veldhuizen 1992, 11-12 
94 Veldhuizen 1992, 12 
95 Veldhuizen, 1982, 13 
96 Veldhuizen 1992, 13 

waardoor er langgerekte kavels ontstonden die in sommige 
gevallen doorlopen tot aan de Laak in het noorden.96 De 
weg is waarschijnlijk de eerste achter grens (achterkade) 
van de ontginning geweest .97 De afstand tussen de 
ontginningsbasis en de weg is ca. 800 meter, wat goed 
overeenkomt met soortgelijke ontginningen in de 
omgeving.  Mogelijk werden ook de boerderijen voor de 
verdere ontginning richting het noorden hier gebouwd. 
Daarna werden de percelen in snel tempo richting de 
Veenwal in het noorden ontgonnen.98 Uit de 
ontginningsgeschiedenis van Hoevelaken kan dus 
geconcludeerd worden dat dit deel van de 
Amersfoortseweg uit de 12e of 13e eeuw stamt.  Ook het 
deel van de weg tussen Amersfoort en Hoevelaken stamt 
waarschijnlijk uit deze periode. De Kamperbuitenpoort 
(tegenwoordig de Kamppoort geheten), waar de 
Amersfoortseweg begint, stamt uit de late middeleeuwen. 
Amersfoort is ontstaan op een doorwaadbare plaats in de 
rivier de Eem die het resultaat is van het samenvloeien van 
een aantal beken uit de Gelderse Vallei. De stad heeft zich 
ontwikkeld onder invloed van de bisschoppen van 
Utrecht99. In 1259 kreeg Amersfoort stadsrechten, 
Amersfoort was een echte handelsplaats.  Met name de  

97 Veldhuizen 1992, zie ook de Bont 2008 voor ontginningspatronen van 
veengebieden in Holland en Utrecht 
98 Veldhuizen 1992.  
99 Abrahamse, Blijdenstijn 2011,  
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Figuur 10 De veenontginning rond Hoevelaken op de TMK 

  

Figuur 11 De akte waarin het gebied rond Hoevelaken uitgegeven word voor 
de ontginning (Veldhuizen 11, afb. 1. Gelders Archief Toegang 0243 inv.nr 48) 

Figuur 12 - De Hoevelakense veenontginning en de ligging van de Amersfoortseweg 
(Veldhuizen 1982, 18, eigen bewerking) 
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Figuur 13 - De kamppoort in Amersfoort 

tabaksteelt was van groot belang voor de economische 
ontwikkeling van de stad100. De goederen vanuit het oosten 
werden op de markten in Amersfoort  verhandeld en 
overgezet op transport via het water naar het westen van 
het land. De Kamperbuitenpoort werd tussen 1380 en 1450 
aangelegd als deel van de tweede omwalling  van 
Amersfoort. Tussen Amersfoort en Hoevelaken splits de 
weg zich in twee delen, de Hoge weg en de Lage weg. 
Dergelijke dubbelwegen komen op meer plaatsen in de 
provincies Utrecht en Gelderland voor, zoals tussen Zeist 
en Elst, tussen Rhenen en Veenendaal en tussen Soest en 
Amersfoort.101. De benedenweg (Lage weg) was doorgaans 

de snelste en korte route, daarnaast werd dan een hoger 
gelegen bovenweg (Hoge weg) aangelegd op een hoger 
gelegen zandrug, die gebruikt kon worden als de 
benedenweg onbegaanbaar was door zware regenval of 
dooi.  Op de kaart van Hogenberg en Braun uit 1588 staat 
de weg aangegeven als de ‘wech na Overijssel’ . Dit 
bevestigt het idee dat Gelderland en de Veluwe in deze 
periode gezien moeten worden als een doorgaans zone en 
zelf van weinig belang waren voor de handel. De route liep 
direct naar Deventer en takte net voor Hoevelaken af 
richting Zwolle. Apeldoorn was in deze periode nog geen 
plaats van groot belang.  

 

                                                           
100 Kemperink, Elias 2009,  101 Blijdenstijn 2005, 18 

Figuur 14 Uitsnede van de stadsplattegrond van Hogenberg en Braun van 
Amersfoort met de vermelding 'wech na Overijssel' op de Hoge Weg 
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Figuur 15 18e -eeuwse gravure van de Hoge Weg bij Amersfoort door Paulus van Liender  (bron: Rijksmuseum) 
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Figuur 16 De ligging van de weg op de dekzandruggen in de Gelderse Vallei bij Terschuur 

Terschuur 
Ook de weg van Hoevelaken naar Terschuur kent 
waarschijnlijk een laatmiddeleeuwse oorsprong. Het 
gebied rond Terschuur en Voorthuizen maakte deel uit van 
het Batenburgse Pandschap. Bij Terschuur werd vanouds 
tol geheven.102 Dit pandschap is ontstaan toen de hertog 
van Gelre in 1431 de inning van tienden in het gebied 
verpachtte om de oorlogen te financieren. In 1440 kwam 
dit pandschap in handen van de Heren van Batenburg. 103 In  

 
dit lager gelegen kampenlandschap spelen de 
dekzandruggen en kopjes een belangrijke rol in de 
nederzettingsstructuur en de ligging van de wegen. Ook de 
ligging van de Amersfoortseweg blijkt hier op sommige 
plaatsen sterk in verband te staan met het landschap. Dit 
is met name rond Terschuur goed zichtbaar. Op een van 
deze dekzandruggen bevond zich de enk van Terschuur, 
waar de weg langs loopt. 

 

 

                                                           
102 Nairac 1878, 36-38 103 Nairac 1878, 36-38 
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Veluwe 

Over het ontstaan van de weg op de Veluwe 
bestaat veel onduidelijkheid. Enkele dorpen 
zoals Garderen en Hoog-Soeren hebben zich al 
in de vroege middeleeuwen ontwikkeld. 
Aangezien het tracé van de weg voor deze 
periode op de Veluwe nog niet vastgelegd is, 
kunnen er geen directe verbanden tussen de 
weg en het landschap worden herkend zoals in 
de andere twee landschapstypen wel mogelijk 
was. Indirect heeft het landschap in ieder geval 
wel een rol gespeeld.  
 
Zoals in eerder in dit hoofdstuk beschreven 
bevinden er zich bovenop de stuwwal iets 
vruchtbaardere zandgronden dan op de 
flanken. Hoog Soeren dankt haar ligging op de 
top van de stuwwal hier aan. De ligging van 
Hoog Soeren is van groot belang geweest voor 
tracé van de oudste routes. Hoog Soeren 
vormde lange tijd één van de belangrijkste 
knooppunten van handelswegen op de Veluwe. 
De hoge ligging lijkt in eerste instantie een 
onlogische keuze maar de ligging van Hoog-
Soeren zal de weg waarschijnlijk daarheen 
gebracht hebben. 
 
 
 
 

 
 

Figuur 17 Karrensporen ten zuiden van Hoog-Soeren (combinatie van het AHN en een 
luchtfoto) 
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 Op verschillende plaatsen langs het tracé van de 
Amersfoortseweg zijn de karrensporen die het intensieve 
vrachtverkeer achterliet nog te zien in het landschap. Deze 
sporen zijn vanaf de late middeleeuwen en met name in de 
vroegmoderne periode ontstaan door intensief gebruik 
van de routes door zwaar vrachtverkeer.104 Door de 
enorme brede routes is het zeker tot het midden van de 
18e eeuw beter om te spreken van routes dan van wegen. 
Het exacte traject van de routes is voor deze periode dan 
ook vaak niet te achterhalen.105 De karrensporen zijn terug 
te vinden op het AHN en luchtfoto’s en op sommige 
plaatsen voor een geoefend oog nog zichtbaar in het veld.  
Met name de Hessenkarren hebben duidelijke sporen 
nagelaten in het landschap. Binnen het studiegebied zijn 
dergelijke karrensporen te vinden tussen ’t Lugtje en Hoog 
Soeren en ten noorden van Oud-Milligen  Hier is op 
luchtfoto’s en het AHN een enorme wirwar aan wegen en 
karrensporen te zien. 
  

                                                           
104 Bijvank 2016, 1-2 105 Horsten 1992,47 
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Figuur 18 De kaart van Christiaan Sgrooten. De rode stippellijn op de 
detailweergave (boven) geeft de route tussen Amersfoort en Apeldoorn aan 

. 
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2.4 Reconstructie van de route Amersfoort-Apeldoorn in ca. 1600 

Historische bronnen en kaarten 
Om te achterhalen wanneer een weg is ontstaan is het 
belangrijk om te kijken welke historische bronnen er 
beschikbaar zijn. Wanneer een weg in een bron of op een 
kaart verschijnt geeft echter geen directe ouderdom, de 
weg ligt er dan immers al. Enkel archeologisch onderzoek 
zou in deze situatie een uitspraak kunnen doen over de 
(vermoedelijke) ouderdom van de weg, mits er sporen van 
worden aangetroffen. Voor de karrensporen rond Hoog-
Soeren zou dit een optie zijn .  
 
Historische bronnen en kaartmateriaal zijn zeer schaars 
voor de periode vóór 1600. De kaart van Christiaan 
Sgrooten vormt voor deze periode de enige bruikbare 
cartografische bron, aangevuld met de kaart van 
Geelkercken uit het begin van de 17 e eeuw ten behoeve 
van de reconstructie van de route in 1600. Het gebrek aan 
bronnen is voor een deel te verklaren door het feit dat de 
weg lange tijd niet als één doorgaande route werd gezien. 
Rond 1600 werden Amersfoort en Apeldoorn met elkaar 
verbonden door een netwerk van regionale en lokale 
onverharde wegen. Lokale wegen werden lokaal 
onderhouden zonder sturing van bovenaf. Er zijn 
weliswaar voldoende bronnen beschikbaar waarin de weg 
vermeldt wordt maar behalve de aanwezigheid van een 
weg kan daar niets uit afgeleid worden. Kwalitatieve 
archiefbronnen zijn voor deze periode vrijwel onbestaand. 

De meeste informatie is daarom afkomstig van het 
beschikbare kaartmateriaal.  
 
Sgrooten kreeg in 1658 van de Hertog van Alva de opdracht 
kaarten te vervaardigen van alle Spaanse gewesten . Het 
resultaat zijn deze prachtige gedetailleerde kaarten. 
Hoewel de er enkele grove fouten in zitten en de wegen 
slechts als kronkelende li jnen worden aangegeven, is het 
toch een belangrijke bron van informatie voor deze 
periode waarin de informatie schaars is.  
 
De weg (in dubbelle stippellijn aangegeven) loopt vanaf 
Amersfoort in noordoostelijke richting naar Hoevelaken en 
volgt hier waarschijnlijk het tracé van de Hoge weg. Vanaf 
Hoevelaken loopt de weg ten zuiden van de Laakbeek ( De 
Laeck) in zuidoostelijke richting naar Terschuur waar de 
weg zich splits, de zuidelijke aftakking loopt naar 
Barneveld, de noordelijke weg voert naar Voorthuizen. Het 
aangegeven tracé komt tot nu toe goed overeen met het 
tracé van de huidige Amersfoortseweg.  Vanaf Voorthuizen 
loopt die weg via Stroe naar de Millinger Hoeve (die 
vermoedelijk op de plaats van de huidige hoeve Oud -
Milligen stond). Bij Stroe kruist  de weg de noord-zuid 
verbinding richting Garderen. De Millinger hoeve is op de 
kaart te ver naar het zuiden getekend (ervan uitgaande dat 
het inderdaad om de hoeve Oud-Milligen gaat) en ligt ten 
zuiden van het buurtschap Vossen (Vorssen). Vanaf 
Garderen loopt ook een weg richting het oosten, ten  
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Figuur 19 De route tussen Amersfoort en Apeldoorn op de kaart van Geelkercken ca. 1620 
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noorden van Vossen komen deze twee wegen samen loopt 
de route over Hoog Soeren via Assel naar Apeldoorn. Assel 
is echter te ver naar het noorden getekend. Vanaf 
Apeldoorn bestaat een verbinding met het Loo en Noord-
Apeldoorn. Opvallend is dat het Loo op deze kaart al 
aangegeven staat, het huidige paleis het Loo is namelijk 
pas in de 17e eeuw gebouwd. In de 15e eeuw werd het 
jachtslot het oude Loo gebouwd, wat op de kaart van 
Sgrooten aangegeven staat .106 De weg loopt in deze 
periode nog niet direct naar het Loo maar voert eerst over 
Apeldoorn. Te Apeldoorn kruist de weg de noord-zuid 
verbinding van Elburg naar Arnhem. De weg loopt vanaf 
Apeldoorn verder naar Deventer via Twello. Verder is het 
belangrijk om op te merken dat er in dit gebied verder 
bijna geen wegen staan getekend. Die wegen zullen er 
ongetwijfeld wel geweest zijn maar werden door de maker 
niet belangrijk genoeg geacht om in de kaart op te nemen. 
Het feit dat de weg tussen Amersfoort en Apeldoorn w el 
staat aangegeven zegt daarmee iets over het belang van 
de weg.  
 
De kaart van Nicolaas van Geelkercken uit ca.1620 vormt 
de tweede belangrijkste bron voor de periode rond 1600. 
Technisch gezien valt de kaart buiten de periode maar 
gezien het geringe aantal bronnen in deze periode is ook 
deze kaart gebruikt voor de reconstructie van de route in 
1600. Deze versie van de kaart werd in 2012 in Ermelo 
ontdekt, tot dan toe waren alleen latere versies van de 

                                                           
106 Bleumink, Neefjes 2010, 37 
107 Bron: http://historiek.net/oude-kaart-van-de-veluwe-ontdekt/14735/  

kaart bekend.107 Opvallend is dat de route via Stroe die 
Sgrooten aangeeft hier niet op terug te vinden  is. Dat doet 
vermoeden dat de route via Garderen de belangrijkste was. 
Met de stippellijn is de latere route over Millingen 
aangegeven. Op latere versies van deze kaart uit het 
midden van de 17e eeuw loopt de weg van Voorthuizen in 
een min of meer rechte lijn naar Hoog Soeren en niet meer 
via Garderen.  
 

Reconstructie van de route in 1600 
Op basis van deze kaarten kan een reconstructie gemaakt 
worden van het verloop van de weg(en) tussen Amersfoort 
en Apeldoorn omstreeks 1600. Volgens Horsten is een 
retrogressieve benaderingswijzen te rechtvaardigen 
omdat wegen zelden verdwijnen. Wegen verliezen 
hoogstens hun functie, maar de sporen ervan blijven bijna 
aanwezig.108 Naast deze twee kaarten is gebruik gemaakt 
van de reconstructie van het wegennet in 1600 in de 
Historische Wegenatlas van Horsten, de 
verstedelijkingskaart van het RCE en de reconstructies van 
Heidinga om de hier gemaakte reconstructie mee te 
vergelijken.109 De wegen die op de kaarten van Sgrooten en 
Geelkercken aanwezig zijn, zijn in GIS ingetekend op basis 
van de vergelijkbare wegen die terug te vinden zijn op het 
AHN en in enkele gevallen aangevuld met de TMK uit 1850. 
Op het AHN zijn structuren van oude wegen vaak nog te 
herkennen door de inslijting in het landschap. Dit is 

108 Horsten 1992, 46 
109 Horsten 1992, 46, verstedelijkingskaart, Heidinga 1987 

http://historiek.net/oude-kaart-van-de-veluwe-ontdekt/14735/


 

50 
 

wellicht geen volledig betrouwbare reconstructie maar 
gaat uit van de meest waarschijnlijk routes tussen  twee 
plaatsen. Reconstructies van het exacte tracé van een weg 
zijn voor deze periode vrijwel onmogelijk. De sporen waren 
rond 1600 nog niet vastgesteld, men was vrij om over de 
heide en zandverstuivingen te reizen waar die het best 
begaanbaar waren. Het exacte traject van de wegen is voor 
deze periode dan ook niet te achterhalen.110. De brede 
karrensporen die de wagens op de woeste gronden 
achterlieten zijn echter nog vaak wel terug te vinden op 
het AHN. Het gaat hier daarom ook om de reconstructie 
van een route en niet om de reconstructie van de weg.  
 
De kaart van Sgrooten geeft de volgende wegen aan:  
Amersfoort-Hoevelaken-Terschuur-Voorthuizen via min of 
meer hetzelfde tracé als de huidige weg.  
Voorthuizen-Stroe, bij Stroe splitst de weg zich in een weg 
langs de Millinger Hoeve (Oud-Millingen) naar Vossen en 
een weg naar Garderen en ’t Sol. Deze twee wegen komen 
ten noordoosten van Vossen (wellicht bij het Lugtje) weer 
bij elkaar, vanaf daar loopt de weg over Hoog Soeren en 
Assel naar Apeldoorn 

                                                           
110 Horsten 1992,47 

Vergelijking met de reconstructies van Horsten en de 
verstedelijkingskaart van de RCE 
Ook Horsten baseert zich voor zijn reconstructie van 1600 
grotendeels op de kaarten van Sgrooten en Geelkercken.  
Hij vermeldt de volgende wegen tussen Amersfoort en 
Apeldoorn rond 1600: 
 
(Naarden) – Amersfoort-Voorthuizen-Milligen-Apeldoorn-
Deventer 
(Naarden) – Amersfoort – Barneveld of Voorthuizen – 
Kootwijk – Beekbergen 
 
De noordelijke route komt vrij goed overeen met de 
Amersfoortseweg.. De zuidelijke hessenweg via Barneveld 
en Kootwijk is in deze reconstructie niet opgenomen 
omdat het weinig verband houdt met de huidige 
Amersfoortseweg. De route op de verstedelijkingskaart is 
min of meer dezelfde als die van de reconstructie van 
Horsten en is op dezelfde informatie gebaseerd.  
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Figuur 20 Reconstructie van de route tussen Amersfoort en Apeldoorn in ca. 1600 
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2.5 Synthese 
Het ontstaan van de weg hangt nauw samen met het 
fysieke landschap en de verschillende landschapstypen. 
Het landschap in het studiegebied is ontstaan als gevolg  
van geologische processen in de laatste ijstijden. Door de 
druk van het landijs werden diepe dalen en hoge 
stuwwallen gevormd die later bedekt raakten met een 
laag dekzand. De hoge stuwwallen werden al in de 
prehistorie bewoond. Sinds die tijd  heeft de mens een 
blijvende indruk achter gelaten in het landschap door de 
ontginning van de bossen, venen en heidevelden 
waardoor er in het studiegebied nu drie landschapstypen 
onderscheiden kunnen worden; het veen-
ontginningslandschap, het kampenlandschap en het 
esdorpenlandschap. De Amersfoortseweg heeft zich sinds 
de late Middeleeuwen naar deze landschappen gevormd. 
Het fysieke landschap is voor een groot deel bepalend 
geweest voor de ligging van de weg. Dit is onder andere 
terug te zien in de ligging van de weg ten opzichte van de 
dekzandruggen in de Gelderse Vallei en de karrensporen 
op de flanken van de stuwwal bij Hoog-Soeren.  
 
Wanneer een weg ontstaan is en hoe oud de 
Amersfoortseweg precies is, is lastig te bepalen. In het 

veenontginningsgebied diende de weg als een 
ontginningsbasis en werd het tracé al in de 12 e eeuw 
vastgelegd. In het kampenlandschap volgt de weg de 
hoger gelegen dekzandruggen die als een corridor door 
het landschap lopen en een soort natuurlijke route door 
het natte landschap van de Gelderse Vallei vormen . Daar 
werd al sinds de late Middeleeuwen tol geheven.  Vanaf de 
Veluwe werden ossen en andere handelswaren over de 
weg getransporteerd naar het westen van het land. De 
ligging van Amersfoort speelde daarin een belangrijke rol. 
Uit de reconstructie van het wegenpatroon rond 1600 
blijkt dat het tracé van de weg tussen Amersfoort en 
Apeldoorn in die periode al voor een groot deel overeen 
komt met de huidige Amersfoortseweg. Het grootste 
verschil is dat de route in deze periode nog over Garderen 
en Hoog-Soeren loopt, twee dorpen die destijds nog van 
regionaal belang waren. Het karakteristieke rechte 
verloop van de Amersfoortseweg bestaat in deze periode 
nog niet, de weg bestaat uit een aantal verschillende 
slingerende zandpaden die hun weg door het landschap 
zoeken.  
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HOOFDSTUK 3  

Hessenwegen en Koningswegen 

De Amersfoortseweg in de 17 e en 18e eeuw.  

In de 17
e
 eeuw koopt stadhouder prins Willem III het jachtslot Het Loo 

waarmee de basis van een eeuwenlange relatie tussen het Koninklijk Huis en 

de Veluwe wordt gelegd. De aanleg van de Koningslaan van Paleis het Loo 

naar het westen vormt een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van de 

verbinding tussen Amersfoort en Apeldoorn. Naast een fun ctie als jachtweg 

groeit de weg in deze periode ook uit tot een belangrijke handelsroute tussen 

oost en west en begint het internationale verkeer in belang toe te nemen. 

Tegen het einde van de 18
e
 eeuw is de route die de weg naar Amersfoort volgt 

vergelijkbaar met die van vandaag, maar is nog onverhard en nauw 

verbonden met het lokale landschap. In dit hoofdstuk worden de 

ontwikkelingen die de weg in de 17
e
 en 18

e
 eeuw doormaakte onderzocht. De 

basis van het wegenpatroon in het studiegebied was al vóór 1600  vastgelegd. 

De relatie met het landschap veranderd in deze periode sterk door het 

ontstaan van een jachtlandschap op de Veluwe. In  dit hoofdstuk wordt 

onderzocht hoe de weg zich in deze periode heeft ontwikkeld  als handelsroute 

en jachtweg en welke rol de komst van de Oranjes naar de Veluwe heeft 

gespeeld in het bestaan van de Amersfoortseweg.   
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3.1  Hessenwegen en postroutes. 
De ontwikkeling van de infrastructuur in de 17 e en 18e 
eeuw.  
Vanaf ca. 1600 begint het regionale en internationale 
handelsverkeer op de Veluwe en in de Gelderse Vallei toe 
te nemen. De belangrijkste categorie wordt gevormd door 
de Hessenwegen. Hessenwegen is de benaming voor brede 
handelsroutes die gebruikt werden door de hessenkarren 
die vanuit Duitsland richten het westen van het land 
trokken.111 Barneveld en Voorthuizen vormde een 
belangrijk kruispunt van deze Hessenwegen. De 
belangrijkste routes liepen vanaf Zwolle over de Noord -
Veluwe en Voorthuizen richting het westen en  over 
Deventer, Kootwijk en Barneveld. Andere belangrijke 
kruispunten voor hessenwegen op de Veluwe waren Terlet 
en de Woeste Hoeve tussen Apeldoorn en Arnhem. 
 
 In de 16e eeuw was Antwerpen de belangrijkste 
handelsstad van de Nederlanden. De import uit Duitsland 
bestond voornamelijk uit artikelen van hoge kwalite it zoals 
Hessische Lakens die richting Antwerpen vervoerd werden. 
In Antwerpen wordt in 1562 een Hessenhuis gesticht en 
creëerde zo een soort monopolie. Handelswaar uit Hessen 
mocht alleen dáár verhandeld worden.112 Rond 1600 begint 
het belang van Amsterdam toe te nemen en verschuift het 
zwaartepunt van de handel richting het westen van ons 
land. Al snel verleggen de hessenwegen zich ook in deze 
richting. In deze tijd ging het transport van Amsterdam 
                                                           
111 Fockema-Andreae 1957, 284 
112 Fockema-Andreae, 1957, 287 

naar Deventer vooral nog via het water en vanaf  daar via 
Enschede en Münster naar het Duitse binnenland. In het 
begin van de 17e eeuw raakt Deventer het monopolie op 
de Duitse handel kwijt en er ontstaat een nieuwe route via 
Doesburg, waar in 1605 een schipbrug over de IJssel werd 
aangelegd om de handelsverbinding met de Veluwe en het 
westen van het land te verbeteren.113 Het transport gaat 
vanaf de IJssel via Arnhem over de hoge zandgronden van 
de Veluwe richting Amersfoort. In Amersfoort werd in 
1613 aan de Kamppoort een herberg gesticht voor de langs 
reizende handelaars. Deze route over de zuid-Veluwe 
ontpopt zich tot één van de belangrijkste handelsroutes 
tussen oost en west. Vanaf Amersfoort gaat het vervoer 
verder over water richting Amsterdam.114  
 

Of er ook een hessenweg van Voorthuizen over Apeldoorn 
naar Deventer liep is niet met zekerheid te zeggen. Veel 
literatuur vermeldt de aanwezigheid van deze weg maar 
concreet wetenschappelijk bewijs ontbreekt vooralsnog. 
De bekende Hessenweg tussen Amersfoort en Deventer 
liep in ieder geval zuidelijker en takt voor Hoevelaken af 
van de Hoge Weg richting Barneveld en loopt vanaf daar 
richting Kootwijk. Vanaf Assel liep er via de route van de 
huidige Asselsestraat een weg naar Apeldoorn en vanaf 
daar naar Deventer, maar of deze route door de 

113 Fockema-Andreae, 1957, 288 
114 Fockema-Andreae 1957, 288-290 
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Hessenkarren werd gebruikt is niet met zekerheid te 
zeggen.   
Naast het vervoer van goederen werden de grote wegen, 
in deze tijd ook wel heerbanen of heerwegen genoemd, 
ook gebruikt voor het personenvervoer en de brievenpost. 
Tot de aanleg van de weg door Lodewijk Napoleon liep er 
een grote postroute van Utrecht naar Deventer via 
Apeldoorn.115 Enkele huizen en herbergen zoals het 
Hamburgerposthuis en De Gouden Wagen in Voorthuizen 
herinneren hier nog aan. Deze postwagens werden soms 
ook als personenvervoer gebruik. Sinds de 18e eeuw wordt  
de postwagen diligence genoemd. Over de postroute 
tussen Amersfoort en Deventer is weinig bekend . De route 
maakte geen deel uit van de Nederlandse hoofdroutes die 
vanaf Amersfoort via Zwolle en Arnhem naar Duitsland 
liepen. De postroute tussen Amersfoort en Deventer was 
sinds het midden van de 18e eeuw grotendeels in handen 
van de Gelderse Rekenkamer en werd op kosten van het 
Rijk onderhouden, zo blijkt uit brieven betreffende het 
onderhoud van een deel van de weg in 1772. 116 
 
 

                                                           
115 Van der Woud 1987, 145 

 
Figuur 21 Overzicht van de Hessenwegen volgens Fockema-Andreae 

  

116 Gelders Archief 0012 – Gelderse Rekenkamer inv.nr.577 
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Figuur 22 Grove reconstructie van de (mogelijke) hessenwegen tussen Amersfoort en Apeldoorn. Barneveld gold als het belangrijkste knooppunt van Hessenwegen uit alle richtingen. 
Deze reconstructie is gebaseerd op informatie van Fockema-Andreae 1957, Heidinga 1987,  Leyden 1940, straatnamen en een aantal historische kaarten. De kaart geeft niet overal het 
exacte tracé van de wegen aan maar slechts een benadering van de mogelijke hessenwegen. 
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3.2 Paleis het Loo, De Koningslaan en de 
Koningswegen van Willem III 

 

Figuur 23 Gravure van Paleis het Loo uit het begin van de 18e eeuw (ca. 1702-1711). De 
grote weg op de voorgrond is de Koningslaan (Gelderse Collecties) 

Aan het einde van de 17e eeuw verschijnt er een nieuw 
type weg op de Veluwe; de Koningswegen van koning-
stadhouder Willem III. Op 27 november 1684 kocht hij het 
oude jachtslot het Loo bij Apeldoorn, met de daarbij 
behorende  gronden. Hij liet er een nieuw paleis bouwen 

                                                           
117 Bleumink, Neefjes, 2010, 9 
118 Bleumink, Neefjes, 2010, 43-44 

en kocht steeds meer gronden in de omgeving waardoor 
het uitgroeide tot een uitgestrekt park .117 Eén van Willem 
III’s voornaamste redenen om zich op de Veluwe te 
vestigen was zijn grote hobby de jacht.118 Het Loo lag 
daarvoor op een perfecte locatie.  
 
De aanwezigheid van de Oranjes op het Loo heeft een 
belangrijke rol gespeeld bij de aanleg en ontwikkeling van 
de weg richting Amersfoort. Vanaf Paleis het Loo werd een 
weg aangelegd richting Amersfoort. Het deel van de weg 
tussen Het Loo en Hoog-Soeren is waarschijnlijk gebruikt 
als jachtweg. Deze koningsweg weg loopt kaarsrecht 
richting het westen vanaf het Loo en maakt deel uit van 
het originele lanenstelsel van het Paleispark. In eerste 
instantie lijkt de weg direct naar het Aardhuis te lopen 
maar er moet rekening gehouden worden met het feit dat 
het Aardhuis pas twee eeuwen later werd aangekocht door 
de Oranjes en pas toen is omgebouwd tot jachthuis.119 
Waarschijnlijk liep de weg richting de Aardmansberg of de 
Torenberg, twee hoge punten waar uitgekeken kan worden 
over het toen nog grotendeels open heidelandschap van 
de Veluwe. Op een tekening van het Loo uit 1708 staat de 
Koningslaan aangeduid als de weg naar Amersfoort. 120 Dit 
duidt erop dat de route niet enkel als jachtweg in gebruik 
was maar ook de functie van doorgaande weg richting het 
westen had.  
 
 

119 Bleumink, Neefjes, 2010, 73 
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Figuur 24 Het Veluwse jachtlandschap ten tijde van Koning-stadhouder Willem III (Bleumink, Neefjes 2010, 53) De Koningswegen staan met een 
dikke witte lijn aangeduid 

Figuur 25 Kaart van Broeckhuysen 1708 van het Loo en de Koningslaan die staat aangegeven als de 
weg naar Amersfoort. Het noorden ligt onder (scan: Gemeente Apeldoorn). 

 
  



 

61 
 

Koning-stadhouder Willem III had plannen om het Loo uit 
te breiden tot het jachtcentrum van de Veluwe. De 
Koningswegen vormden een netwerk van grote lanen die 
de belangrijkste jachtgebieden en jachthuizen met elkaar 
verbonden. De reguliere wegen op de Veluwe waren niet 
geschikt voor de jacht. De jachtwegen waren er bovendien 
voor bedoeld dat ook het jachtgevolg, dat met koetsen de 
jagers volgde, ook toegang had tot de jachtgebieden .121  Bij 
Garderen loopt ook een Koningsweg, die waarschijnlijk in 
verbinding heeft gestaan met de Koningslaan. In Uddel en 
Meerveld heeft een jachthuis gestaan. 122 De Jachtlaan 
heeft ook als Koningsweg/jachtweg gediend en strekte zich 
uit tot Hoog Buurlo.123 Leyden heeft een uitgebreid 
overzicht gemaakt van alle vermoedelijke Koningswegen 
op de Veluwe maar zijn bronnen zijn twijfelachtig en niet 
te traceren.124 Andere delen van de Amersfoortseweg 
zullen waarschijnli jk, waar mogelijk, ook voor de jacht 
gebruikt zijn.  
 
De Koningslaan, een Koningsweg? 
De situatie betreffende het bestaan en de functie van de 
Koningslaan en de koningswegen op de Veluwe behoeft 
enige toelichting.  Hoewel beide termen door elkaar 
gebruikt worden en ongeveer hetzelfde betekenen, moet 
er hier onderscheid gemaakt worden tussen de 
Koningslaan, die deel uitmaakt van het originele 
lanenstelsel van Paleis het Loo uit de 17 e eeuw, en de 

                                                           
121 Van Heijgen 2015, 56 
122 Van Heijgen 2015, 57 
123 Van Heijgen 2015, 57 

koningswegen, de jachtwegen van Willem III.  Met de 
Koningslaan wordt hier specifiek de weg vanaf Paleis het 
Loo naar het westen bedoeld. Beide hangen nauw met 
elkaar samen, de Koningslaan werd aangelegd als deel van 
het oorspronkelijk ontwerp van Paleis het Loo als 
uitvalsweg naar het westen. De weg diende, in 
tegenstelling tot de meeste andere Koningswegen, niet 
enkel voor de jacht maar had ook een functie als 
doorgaande route naar Amersfoort. De Koningswegen of 
jachtwegen werden aangelegd ten bevordering van de 
jacht. De Koningslaan is echter wél als jachtweg gebruikt 
en kan daarom ook gezien worden als één van de 
koningswegen, maar kent een andere ontwikkeling dan de 
meeste andere koningswegen op de Veluwe. Na de dood 
van Willem III raakte de jachtwegen buiten gebruik en zijn 
de meeste niet meer onderhouden en overwoekerd 
geraakt waardoor de sporen soms lastig te herkennen zijn. 
De Koningslaan is vanwege de ligging in het Paleispark van 
het Loo altijd uitstekend onderhouden en is daardoor goed 
bewaard gebleven. Zowel de Koningslaan als de andere 
Koningswegen op de Veluwe passen met het kaarsrechte 
symmetrische verloop binnen de klassieke Franse 
stijlvoorkeuren van Willem III. 125 
 
Overal op de Veluwe zijn sporen aangetroffen van de voormalige 

Koningswegen maar een betrouwbare reconstructies van de routes 

ontbreekt. Op de kaart van Bleumink en Neefjes wordt de 

124 Leyden 1940 
125 Bleumink, Neefjes 2010, 51 
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Figuur 26 De Koningslaan (oude Allee) op de kaart 
van Leenen. 1762 

Koningslaan (als zijnde een koningsweg) helemaal tot Voorthuizen 

doorgetrokken.126 Of de weg inderdaad tot Voorthuizen als 

koningsweg, en dus als jachtweg, heeft gediend is niet met 

zekerheid te zeggen. Het is in ieder geval duidelijk dat de weg een 

dubbele functie had en zowel voor de jacht als voor het 

handelsverkeer gebruikt is. Het formele eindpunt van de jachtweg 

is daarbij van minder belang, over het algemeen kan er van uit 

worden gegaan dat de jachtpraktijken zich grotendeels tot de 

Veluwe beperkten en Voorthuizen zou daarmee de uiterste 

westgrens zijn. De belangrijkste jachthuizen lagen bij Meerveld, 

Uddel en Hoog-Soeren.127 

Op de kaart van Leenen uit 1761 staat de Koningslaan aangeduid als 

de ‘oude allee’ en loopt tot de Kampsteeg boven Hoog-Soeren. 

Vanaf daar loopt een wirwar van wegen door de bossen, welke 

hiervan als jachtweg gebruikt werden en of de doorgaande 

handelsroute ook een koningsweg was is op basis van deze kaart 

niet te zeggen.  Verder naar het westen, in de bossen voorbij Hoog-

Soeren ligt een plaats die nog altijd als de Koningstafel wordt 

aangeduid. Bij de aanleg van de straatweg in 1809 wordt vermeldt 

dat de Koningslaan daar begint. Hier zou in 1691 een tafel gestaan 

hebben waar Willem III en zijn gevolg tijdens de jacht konden 

pauzeren.   

“Holtrichter en enige Arnhemse geërfden gesien hebben op 
den 29 meert 1691 dat de koning van Engelandt William, 
nevens de Churfurst van Beijeren, Hertog von 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”.128 

   

 

                                                           
126 Bleumink, Neefjes. 53 
127 Bleumink, Neefjes 2010, 52-53 

128 Ummels, Ugchelen door de eeuwen heen. Citaat uit het markeboek van 
Ugchelen, via http://www.ugchelen.org/oudugchelen geraadpleegd op 
5/09/16 

http://www.ugchelen.org/oudugchelen
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Figuur 27 Reconstructie van de Koningslaan en mogelijke Koningswegen/jachtwegen rond Hoog-Soeren en het Loo in de 17e eeuw, gebaseerd op  de kaart van Leenen en Leyden 1940,van 
Heijgen 2015, en Bleumnink, Neefjes 2010 en enkele toponiemen. 
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3.3 Cartografisch overzicht voor de periode 1600-1800 
De 17e en 18e eeuw worden gekenmerkt door een grote toename 

in de beschikbare bronnen. Ook het kaartmateriaal neemt toe, 

helaas ontbreken de grote overzichtskaarten voor deze periode.  

 

Hieronder volgt een overzicht van het bruikbare kaartmateriaal 

waarop delen van de weg tussen Amersfoort en Apeldoorn staan 

weergegeven. In 1697 verscheen een aantal gedetailleerde kaarten 

van het gebied rond Barneveld – Terschuur – Voorthuizen dat onder 

het Batenburgse Pandschap viel. Het doel van deze kaarten was om 

de tienden die betaald moesten worden in kaart te brengen. Op 

enkele kaarten is een deel van de weg te zien.  

 

De eerste kaart, die van het Jolenbroecker tiendt geeft een 

gedetailleerde weergave van de weg bij Terschuur. Jolenbroek was 

een klein gehucht in de buurt van Terschuur. De kaart geeft ook het 

landgebruik weer, langs de beken zijn hooilanden te vinden, de 

bouwlanden liggen op de hogere zandruggen. Daarnaast zijn er 

heidevelden (aangeduid als heetvelden en plaggenvelden) te zien 

en enkele kleine veenontginningen. De weg staat aangeduid als de 

weg van Terschuur naar Amersfoort. 

 Op de kaart van Voorthuizen zijn verschillende wegen te zien. In 

oostelijke richting de Wegh naart Loo en Appeldoorn, die midden in 

het dorp kruist met een weg naar het noorden en  zich daarna splitst 

in de weg naar Terschuur en een weg naar het zuidwesten. Dit 

wegenpatroon komt vrijwel volledig overeen met het latere 

wegenpatroon in het centrum van Voorthuizen. De aanduiding 

Wegh naart Loo op deze kaart is belangrijk omdat het de oudste 

vermelding is van een directe verbinding tussen Amersfoort en het 

Loo.  

.  
 
  



 

65 
 

Figuur 28 Figuur 28 Caerte van de tiende onder't soogenoemde Jolenbroecker block (Gelders Archief 0012 Gelderse Rekenkamer – Beeldbank 1506-0006 
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Figuur 29 Caerten van de tiendens onder 't Hoogh Voorthuijser block (Gelders Archief 0012 Gelderse Rekenkamer – Beeldbank 1506-0010) 
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Caert der limitten van de hooge en vrye heerlyckhydt van het 
Loo 1762  
In 1748 kreeg landmeter W. Leenen de opdracht om een kaart 
van de heerlijkheid het Loo te vervaardigen. Het eerste 
exemplaar was in 1762 gereed, een jaar later verscheen een 
kopie. Deze kopie werd in 1811 overgebracht naar het Loo. 
Een derde kopie werd gemaakt door landmeter F. Beyerinck 
en ligt in het Nationaal Archief. 129  Van de gemeente 
Apeldoorn heb ik een digitale versie van de kaart ontvangen. 
De grote kaart (276x243cm) is één van de belangrijkste 
bronnen voor landschapshistorisch onderzoek in de regio 
rond het Kroondomein. Helaas valt niet het volledige 
studiegebied binnen de hoge heerlijkheid, enkel het stuk van 
de weg tussen Oud-Milligen en het Loo/Apeldoorn staat 
afgebeeld. Desalniettemin is de kaart van grote waarde voor 
dit onderzoek. Niet alleen de hoofdwegen staan er op 
afgebeeld maar ook een groot netwerk van lokale zand - en 
leemwegen. Door de grote mate van detail en de min of meer 
correcte projectie is dit de oudste kaart die geschikt is om te 
georefereren. Aan de hand hier van kan het wegennetwerk 
dat op de kaart staat aangegeven nauwkeurig 
gereconstrueerd worden.  
 
 

 
  

                                                           
129 Bron: www.geheugenvanapeldoorn.nl 

Figuur 30 Caert der limitten van de hooge en vrye heerlyckhydt van het Loo 1762 - Leenen 
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Figuur 31 De belangrijkste doorgaande routes naar Apeldoorn en het Loo op de kaart van Leenen 

Kaart van de Schuursteeg (Terschuur) 1772 
Eén van de meest gedetailleerde archiefbronnen uit de 
periode voor 1800 is briefwisseling uit de late 18e eeuw 
tussen de landmeter Martinus Beijerinck en de heren van 
de Gelderse Rekenkamer over het onderhoud van een 
gedeelte van de weg tussen Terschuur en Voorthuizen. In 

1778 wordt besloten dat de weg tussen Terschuur via het 
Lageveld naar Voorthuizen moet worden verbeterd, het 
werk wordt uitbesteed aan landmeter M. Beijerinck.  Uit 
het eerdere rapport over deze kwestie uit 1772 is ook een 
kaart bewaard gebleven waarop de weg staat afgebeeld. 
Het gaat daarbij enkel om het deel bij Terschuur .130   

 

                                                           
130 Gelders Archief 0012 Gelderse Rekenkamer inv.nr. -557 
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Figuur 32 - Kaart van de Schuursteeg (Terschuur) 1772, het deel van de Klaarwatersebrug door Terschuur en langs het tolhuis staat hier afgebeeld. (Gelders Archief 0012 Gelderse 
Rekenkamer inv.nr  577 Caart figuratief van de Schuursteeg en de daarbij loopende beeken..., 9 maart 1772, gekopieerd 9 april 1772 
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Figuur 33 Figuur 33 De Amersfoortseweg op de kaarten van de Man (1807-1812) 

De kaarten van de Man (1807-1812) 
Tussen 1807 en 1812 vervaardigde M.A. de Man een aantal 
overzichtskaarten van de Veluwe en omstreken. Hoewel de 
kaarten van de Man strikt genomen niet binnen de hier 
besproken periode vallen, bieden ze toch een belangrijke 

bron aan informatie, met name omdat op deze kaarten ook 
het landgebruik rond 1800 af te lezen is. Deze kaarten 
vormen de basis voor de reconstructie van de route in 
1800.  
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Kaarten van de aanleg van de straatweg 1809 
Enkele kaarten uit de rapporten van de aanleg van de 
straatweg in het begin van de 19 e eeuw geven een goed 
overzicht van de situatie vóór de bestrating. De exacte 
ouderdom van deze wegen kan daarmee niet bepaald 

worden, maar het geeft wel een betrouwbare 
situatieschets van de routes rond 1800. Bovendien kan dit 
materiaal vergeleken worden met oudere kaarten, 
overeenkomende routes worden vastgesteld.  

 

 

Figuur 34 19e -eeuwse kaart van de Amersfoortseweg door C. Mentz. Gelders Archief 0875- Rijkswaterstaat, kaarten, inv.nr. 251. Grote Weg nr. 9 (ca.1809) 
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“Eenzaam is de lijnregte weg.  Naauweli jks een enkele hut  vertoont zich op de schrale heide, in het stille bosch. Binnen de ho oge, sterke wallen van het  

doodsche Amersfoort strekt hij de vermoeide l eden op het donzen rustbed uit en als de morgen aanbreekt, dan neemt hij afscheid van deze uiterste voorpost 

der beschaving. Eerst eenige tabaksvelden en schuren, straks wederom zand en heide en eenzaamheid, alleen afgebroken door het  nederige Hoevelaken, met 

zijn heerenhuis en de hofstad ter Schueren, totdat, aan den zoom der Veluwsche heuvelen, het oude, tamelijk groote Voorthuize n zijn hijgend voorspan een 

tijd van rust en hem de gelegenheid tot  een boerschen maaltijd aanbiedt. Hier ziet hij althans weer  menschen. De Hessenkarren pleisteren er op hun'  doortogt .  

De bellen aan den hals der groote paarden rinkelen, de aanmoedigende stem der voerlieden kl inkt, het vrolijk, kunsteloos deun tje met den slag der zweep 

weergalmt in de lucht, als de zware karavaan zich in beweging stelt.  Ook de karos wordt weêr ingespannen. Voorthuizen is achter den rug en 't  is wederom 

stilte, dieper nog dan vroeger, eenzaamheid, grooter nog dan voorheen, zand en heide en bosch zoover het oog kan zien. Enkele  torenspitsjes ziet hij  misschien 

in de verte achter bl inkend witte duinen uitsteken, of als eilandjes in de golvende zee van purperen erica verloren, maar gee n huis of hoeve aan heel den 

langen weg. Woest en grootsch is vaak het landschap, maar een toonbeeld van verlatenheid.  Daar rijzen op den heuvelrug digte, donkere bosschen.  't  Gaat 

in het zware zandspoor tamelijk steil  naar boven.  De paarden hebben het  hard te verantwoorden.  Het rijtuig schokt  en kraakt o p de riemen en vaak knarst  

het rad over de harde kei. Tusschen het klo eke, maar verwaarloosde hout van het Soerensche bosch, den nog onverdeelden eigendom der Maalmannen van de 

marke Hoog-Soeren, loopt de heirbaan voort. De geringe buurschap, met haar' korenesch onder reusachtige eiken als verborgen, kan 't  gevo el van 

eenzaamheid naauwelijks anders dan vermeerderen. Dalend en klimmend, onder digte loofgewelven, in de geheimzinnige stilte van het u itgestrekte woud,  

zwoegt de wagen verder en verder.  Hoe lang is 't  geleden, sinds de reiziger een menscheli jk wezen zag! 't  Is  hem,  of 't  reeds dagen achter hem lag, het  vrolijk 

gewoel in het hart van het rijke Holland, met zijn weelde en zijn beschaving! En zie, daar opent zich het  bosch.  Daar ligt,  a ls een tooverpaleis, het blinkend 

witte jagtslot met zi jn beide wijduitgestrekte vle ugels en het ruime voorplein daar tusschen. Daar klaterende waterstralen der fontein, en bij het marmeren 

bekken, waarin het nat schuimend en parelend neêrvalt,  verdringen zich ruiters en paarden, om zich te laven met het koele voc ht.”  

 

Jacobus Craandijk 1879 
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3.4 Reconstructie van de verbinding Apeldoorn-Amersfoort in 1800 

 
Op basis van de hier besproken informatie kan in 
combinatie met de beschikbare historische kaarten en 
enkele aanvullende archiefbronnen een reconstructie 
gemaakt worden van de route in 1800. De methode die 
hiervoor is gebruikt is min of meer dezelfde als voor de 
reconstructie van 1600. Het grote voordeel is dat het 
kaartmateriaal uit deze periode geschikt is om in GIS te 
gebruiken en daarmee een vrijwel exacte reconstructie van 
de weg kan worden gemaakt. De wegen op de kaarten zijn 
overgetrokken en aan de hand van het AHN is de werkelijke 
ligging ervan bepaald waar mogelijk. Enkel rond Hoog-
Soeren blijft de situatie ingewikkeld door de vele 
karrensporen die daar voorkomen. De reconstructie van 
1800 is daarmee een stuk gedetailleerder en 
betrouwbaarder dan de reconstructie van 1600, die slechts 
een globaal overzicht van de belangrijkste routes gaf. Een 
belangrijk hulpmiddel voor deze reconstructie is een lijst 
van wegen die in 1736 door de Admiraliteit te Amsterdam 
werd opgesteld.131 Deze lijst bevat alle grote doorgaande 
wegen in Utrecht en Gelderland waarlangs vanaf dat 

                                                           
131 Horsten, 1992, 63 
132 Horsten 1992, 64 

moment het handelsverkeer moest verlopen. Dit waren 
geen nieuwe wegen, enkel een beschrijving van de 
bestaande doorgaande routes. De lijst is waarschijnlijk niet 
volledig, de Hessenweg tussen Amersfoort en Deventer via 
Barneveld wordt bijvoorbeeld niet vermeldt. Uit de lijst 
blijkt dat de kortste route van Amsterdam naar het oosten 
door het Eemland liep, via Naarden, Bunsschoten, Nijkerk 
en Voorthuizen. Dit deel was echter alleen in de zomer 
goed begaanbaar waardoor de voorkeur kwam te liggen op 
de iets langere weg over Baarn, Soest en Amersfoort. Ook 
opvallend is dat er voor de verbinding tussen Utrecht en 
Deventer als  alternatief voor de winterroute over 
Amersfoort en Apeldoorn wordt verwezen naar de zeer 
lange zomerroute over Amerongen, Lunteren, Harskamp 
en het Woudhuis. De enige zinvolle verklaring hiervoor is 
dat men de zandverstuivingen op de stuwwal in de zomer 
probeerde te vermijden.132 Horsten maakte een 
reconstructie van deze wegen.  
  

Tekst op de vorige pagina: Reisverslag van Jacob Craandijk uit 1879, 282-284, 
die zich voorstelt hoe het voor een 17e eeuwse reiziger geweest moet zijn om 
van Den Haag naar het Loo te reizen. 
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Figuur 35 - Heerbanen in Utrecht en Gelderland zoals opgegeven door de Admiraliteit van Amsterdam in 1736 (reconstructie door Horsten 1992, 65) 

Veranderingen ten opzichte van 1600 
Het eerste gedeelte van de weg is in de periode 1600-1800 
amper veranderd, Het tracé tussen Amersfoort en 
Voorthuizen lijkt al eeuwenlang vast te liggen. De 
belangrijkste verandering in 1800 is dat de weg nu vanaf 
de Aardmansberg in een kaarsrechte lijn naar het Loo loopt 
als resultaat van de aanleg van de koningslaan . Bij het 
Lugtje splitst de weg zich in een route naar Hoog Soeren 
en de Koningsweg naar het Koninklijk Paleis. Daarnaast is 
de weg vanaf Voorthuizen rechtgetrokken over Millingen 
en Hoog Soeren en loopt de doorgaande route niet meer 
via Stroe of Garderen. Beide veranderingen stammen 

waarschijnlijk uit het einde van de 17 e eeuw. Tussen 1700 
en 1800 lijkt er weinig veranderd te zijn. Het tracé op de 
kaart van het Loo uit 1760 komt vrijwel exact overeen met 
dat van 1800. De route van 1800 komt daarmee heel 
dichtbij het huidige tracé van de Amersfoortseweg. De 
karrensporen bij het Lugtje en Hoog Soeren getuigen van 
het feit dat er rond 1800 nog geen vaste route was tussen 
sommige plaatsen. De zuidelijke route lijkt in belang te zijn 
afgenomen en loopt nu vanaf Kootwijk naar Beekbergen en 
niet meer over Apeldoorn. Wellicht heeft dit iets te maken 
met de toenemende zandverstuivingen in het gebied 
tussen Kootwijk en Apeldoorn.  
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Figuur 36 Reconstructie van de Amersfoortseweg in 1800 op basis van het besproken kaartmateriaal, het AHN en de TMK. 
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3.5 De relatie tussen weg en landschap in de 17e en 18e eeuw 

Zoals in het vorige hoofdstuk is aangetoond houdt de ligging van 

wegen sterk verband met het fysieke landschap. Dit geldt ook voor 

de wegen die in 17e en 18e eeuw in het Veluwse deel van het 

studiegebied zijn ontstaan. In de Gelderse Vallei vinden in deze 

periode weinig ingrijpende veranderingen plaats aan de weg. De 

route is reeds enkele eeuwen geleden vastgelegd en blijft in min of 

meer dezelfde vorm in gebruik. Op de Veluwe daarentegen begint 

de weg zich in deze periode pas echt te ontwikkelen. Door de komst 

van koning-stadhoud Willem III naar het Loo krijgt het landschap 

een nieuwe invulling als jachtlandschap.133 Eén van de grootste 

problemen voor de wegen op de stuwwal zijn de zandverstuivingen 

die vanaf de late middeleeuwen in grote mate voorkomen.134 De 

ligging van de routes zal hier zeker door beïnvloed zijn. De gekende 

routes tussen 1600 en 1800 lijken de grootste zandverstuivingen te 

vermijden, al is niet met zekerheid te zeggen waar de 

zandverstuivingen exact voorkwamen. De Amersfoortseweg loopt 

ten noorden van de grote zandverstuivingen en loopt bij het Lugtje 

precies tussen de zandverstuivingen door.  

 

Waar de dekzandruggen in de Gelderse Vallei als een soort corridor 

voor doorgaand verkeer gezien kunnen worden, worden de 

zandruggen op de stuwwal juist vermeden. Door de vaak plotseling 

en onregelmatige hoogteverschillen vormen ze een barrière voor 

de doorgaande wegen. Op de Veluwse stuwwal bevinden zich 

                                                           
133 Van Heijgen 2015 
134 Witte 2016 

enkele hoog opgestoven paraboolduinen. De grootste daarvan 

begint nabij ’t Lugtje en loopt langs het Aardhuis richting het 

noordoosten. De weg heeft hier lange tijd precies de contouren van 

de zandrug gevolgd.   

 

De invloed van de weg op het landschap 

Deze relatie tussen wegen en het landschap is niet eenzijdig, het 

landschap beïnvloed niet alleen de ligging van de weg, maar de weg 

oefent ook een grote invloed uit op het landschap. De grote 

hessenwagens hadden in verhouding met de standaard 

Nederlandse wagens een grote asbreedte en daarmee ook een 

breed spoor. De breedte van het spoor was erg belangrijk, op de 

onverharde Veluwse zandwegen was het van enorm belang dat het 

spoor al ingereden was. De wielafstand en velgbreedte van alle 

karren moet dus op elkaar afgestemd worden. Het Hollandse spoor 

was veel smaller dan wat gebruikelijk was in de rest van Europa, 

waarschijnlijk vanwege de smalle wegen in de veenontginning 

gebieden. In 1588 was het formaat van het Hollandse spoor 

vastgezet op ongeveer 1,28 meter.135 Deze toename van het 

vrachtverkeer in de 17e eeuw had een behoorlijke impact op het 

kwetsbare landschap van de Veluwe. Op heide werd op sommige 

plaatsen volledig stuk gereden en er ontstonden uitgestrekte  

135 Fockema-Andreae 1957, 291 
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Figuur 38 De paraboolduin op de Veluwse stuwwal (links) en de 18e-eeuwse  weg die erlangs loopt (rechts) 

Figuur 37 (rechts)  

De weg rond 1800 geprojecteerd op de 
geomorfologische kaart. Hier is goed te zien 
hoe de weg de grote stuifzanden vermijdt 
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zandverstuivingen. Omdat de hessenkarren niet door de dorpen 

mochten rijden verplaatsten de doorgaande wegen zich naar de 

woeste gronden en hadden soms ook de akkers het te ontgelden. 

In navolging van andere provincies kwam Gelderland tegen het 

einde van de 17e eeuw met een voorschrift voor de spoorbreedte 

en het gebruik van de Hessensporen. De aanleiding hiervoor was 

dat de eigenaren van het Reemsterbos en oud Reemst bij de Staten 

hadden beklaagd dat de Hessenkarren de heide en zandgronden 

volledig vernielden en sporen van soms wel een kwartier gaans 

achterlieten.136 De landdrost zorgde ervoor als reactie daarop voor 

dat deze routes werden afgebakend om verdere uitbreiding te 

voorkomen.137 De resultaten van de karrensporen op het landschap 

zijn in het vorige hoofdstuk al aan bod gekomen. Een groot deel van 

deze karrensporen dateert waarschijnlijk ook uit de periode 1600-

1800. De grootste bundels bevinden zich bij het Lugtje en op de 

flank van de stuwwal ten zuiden van Hoog-Soeren. Dit waren 

waarschijnlijk belangrijke knooppunten van handelsroutes en 

wellicht ook van jachtwegen.  

 

 
  

                                                           
136 Hacke-Oudemans 1969 137 Fockema Andreae 1957, 292-293 
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3.6 Synthese 17e en 18e eeuw. 

 In de 17e en 18e eeuw werden Amersfoort en Apeldoorn met elkaar 
verbonden door een uitgebreid netwerk van handelswegen en 
Hessenwegen. De handelswegen liepen meestal buiten de steden over de 
woeste gronden, de zandsporen konden zich makkelijk verplaatsen in het 
open heide landschap van de Veluwe. De impact van de wagens op het 
landschap was dan ook groot, de heide werd kapot gereden en in 
combinatie met de ontbossing en ontginning van de heide ontstonden er 
grote zandverstuivingen die het verkeerd hinderden.  Vanaf het einde van 
de 17e eeuw werd het Veluwse landschap omgevormd tot een 
jachtlandschap onder Koning-stadhouder Willem III die op het Loo 
verbleef. Willem III liet ten bevordering van de jacht een netwerk van 
koningswegen aanleggen waarvan de relicten nog altijd te zien zijn in het 
landschap. De huidige Koningslaan in het pal eispark van het Loo is één 
van de best bewaarde relicten van het jachtlandschap van Willem III en 
diende tevens als handelsweg tussen het Loo en Apeldoorn. Aan het 
kaarsrechte verloop van de laan is in de loop der eeuwen weinig 
veranderd. In de 18e eeuw was het tracé van de Amersfoortseweg voor 
een groot deel vastgelegd, met als grote uitzondering dat de weg no g 
altijd over Hoog Soeren liep.  

 
 



 

82 
 

 

  



 

83 
 

 

‘t was me eene verbazing in onze goede gemeente toen in 1809 zich de ongeloofelijke mare verspreidde, dat er  een klinkerweg zou 

komen gesteld, zeide men, dat er in de heele wereld al zoo veel klinkers waren, wat te dol was om te gelooven, dan nog zoude zij in 

dat gulle zand wegzinken!…’  
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HOOFDSTUK 4 

Een straatweg van Utrecht naar het Loo 

 Ontwikkelingen in de 19
e
 eeuw 

Het citaat op de vorige bladzijde van burgermeester Nairac uit  1878 

illustreert hoe groot de verbazing was toen bleek dat er een straatweg zou 

worden aangelegd over het barre en verlaten heidelandschap in de gemeente 

Barneveld. Het gebied tussen Hoevelaken en Apeldoorn was vanouds perifeer 

gelegen en dunbevolkt. Straatwegen waren in die tijd in dit deel van 

Nederland onbekend.  Op de overgang naar de 19 e eeuw veranderde er op alle 

vlakken veel in Nederland. In 1806 kwam Lodewijk Napoleon aan de mac ht en 

een jaar later gaf hij de opdracht tot de aanleg van een straatweg naar het 

Loo. In dit hoofdstuk worden de negentiende-eeuwse ontwikkelingen van de 

weg tussen Amersfoort en Apeldoorn onderzocht, de nadruk ligt daarbij op de 

aanleg van de straatweg in de Franse tijd en de veranderende relatie tussen 

het landschap en de weg 
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4.1 De aanleg van de straatweg 1807-1810 
Centralisering en de oprichting van Rijkswaterstaat  
Vanaf het begin van de Bataafse Republiek veranderd er 
veel in Nederland, ook op het gebied van transport en 
wegenbouw. In 1798 werden de Nederlanden naar Frans 
voorbeeld ingedeeld in departementen, Amersfoort 
maakte deel uit van het Departement van de Rijn, de rest 
van het studiegebied lag op de grens daarvan in het 
departement van de oude IJssel. De Franse vorst wilde de 
verbrokkelde Nederlandse organisaties centraliseren. Na 
de herindeling van 1801 van het Bataafse Gemenebest valt 
studiegebied volledig binnen het departement Gelderland.   
 
De Nederlandse waterstaat kent een lange tradi tie maar 
werd pas in de Bataafse tijd centraal georganiseerd. Vóór 
1795 werden de waterstaatswerken voornamelijk door 
provincies en lokale overheden uitgevoerd.  Op 24 mei 
1798 werd de Rijkswaterstaat opgericht onder de naam 
‘Bureau tot besturing van al hetgeen tot deszelfs 
waterstaat betrekkelijk is’ .138 Tot ca. 1800 vielen de wegen 
nog niet onder de waterstaat, ze werden meestal lokaal 
onderhouden door de dorpen en steden die ze 
verbonden.139 De landwegen werden echter wel 
opgenomen in de nieuw opgerichte dienst voor de 
waterstaat. Het Bataafsch Genootschap der 
proefondervindelijke wijsbegeerte dat in 1770 werd 
opgericht kan worden gezien als een soort voorloper van 

                                                           
138 Bosch, van der Ham 1998, 11. 
139 Bosch, van der Ham 1998, 19 
140 Bosch, van der Ham 1998, 12 

de gecentraliseerde waterstaat. Binnen het genootschap 
was aandacht voor de instandhouding en verbetering van 
de waterstaat en wegen omdat men geloofde dat een 
slechte geografische gesteldheid nadelig zou zijn voor de 
economie van Nederland.140 Tijdens de eerste jaren maakte 
het nieuwe bureau voor de Waterstaat een aantal grote 
organisatorische veranderingen door.  In 1807 werd de 
commissie tot het beheer van de rijkswerken vervangen 
door de Algemene Administratie voor de Waterstaat, met 
daarbinnen de dienst Dijken, Wegen en Bruggen met F.W. 
Conrad als inspecteur-generaal.141 Vanaf 1798 was de 
Rijksoverheid dus verantwoordelijk voor de aanleg en het 
beheer van de openbare landwegen. Het toezicht lag bij de 
minister van Binnenlandse zaken en de directeur-generaal 
en de inspecteurs van de waterstaat.  Het wegennet 
bestond toen naar schattig uit zo’n 400 tot 450 onverharde 
wegen die grotendeels in slechte staat verkeerden en 
bovendien weinig samenhang kenden.142 In de eerste jaren 
van de Bataafse republiek gebeurde er vrij weinig, de 
eerste impulsen tot verbetering van het wegennet werden 
gegeven door Lodewijk Napoleon vanaf 1807. Ook de 
eerste nationale regelgeving voor het weggebruik stamt 
uit deze periode.143 
 
Plannen voor een straatweg 
In het kader van de uitbreiding van het Nederlandse 
wegennet werden vanaf 1807 plannen gemaakt voor de 

141 Bosch, van der Ham 1998, 39 
142 Bosch, van der Ham 1998, 63 
143 Bosch, van der Ham 1998, 63  
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aanleg van een straatweg tussen Utrecht, Paleis het Loo en 
Deventer. Op 31 maart 1807 vaardigde Lodewijk Napoleon 
een besluit uit waarin werd bepaald dat er “eene straatweg 
van de Holle Bilt tot Deventer (zal) worde gemaakt ”.144 De 
motivering voor de aanleg van deze straatweg kwam vooral 
uit praktische overwegingen voor de koning zelf, hij kon 
zich op deze manier makkelijk met zijn onderdanen 
verplaatsen tussen zijn paleis in Utrecht en het Loo. 
Daarnaast had de straatweg voornamelijk een militair doel, 
om de mobilisatie van de troepen te verbeteren. 
Bovendien zou de weg een bron van inkomsten voor het 
Rijk moeten worden door de opbrengst van de tollen.  
Vanaf het begin van de plannen wordt benadrukt dat er 
grote haast is bij de aanleg van de straatweg en dat het 
werk zo snel mogelijk uitgevoerd moet worden.145 
 
Beschrijving van het tracé van de straatweg 
Enkele maanden na het koninklijk besluit, op 4 juli 1807, 
brengt de aangestelde landmeter van Diggelen een rapport 
uit over de mogelijkheden tot de aanleg van de straatweg 
over de route Hoevelaken-Terschuur-Voorthuizen-
Milligen-Het Loo.146 Het tracé van de nieuw aan te leggen 
straatweg zal voor een groot deel de oude weg die in het 

                                                           
144 NA 2.01.01.07 Koninklijke Besluiten Lodewijk Napoleon, 31 Maart 1807 – 
inv.nr. 18 
145 Nationaal Archief, Den Haag, Inspecteurs Waterstaat vóór 1850, nummer 
toegang 2.16.06, inventarisnummer 84 - Rapport betreffende de aanleg van 
een straatweg van Utrecht naar het Loo. 180. 
146 NL-HaNA, Inspecteurs Waterstaat vóór 1850, 2.16.06, inv.nr. 84 

vorige hoofdstuk is besproken volgen. Deze oude weg 
wordt door van Diggelen als volgt beschreven:  
 
“Gaande van Utrecht langs de Bilt door de Holle Bilt, langs 
het huis Vollenhoven naar het Huis ter Heijde en vervolgens 
over de Amersfoorder Bergen naar Amersfoort, van waar 
deze weg verder van buiten de Kamppoort langs het 
Doorneheym, Hoeflaken, de Schuursteeg (Ter  Steeg), 
Voorthuizen en zo verder over Hoog Souren en Appeldoorn 
naar Deventer leidt. Bijna drie uren beoosten Voorthuizen, 
aan ’t Lugtje begint uit deze ordinaire baan een tweede 
weg, den Koningsweg genaamd welke door de Sourensche 
Bosschen naar het Loo leidt en vervolgens omtrent één uur 
verder zich weder met eerstgenoemden weg verenigd .147  
 
Omdat de oudere geografische kaarten de weg niet goed 
genoeg in kaart brengen laat hij de landmeters A.E. 
Perrenoud en C. van der Meer op basis van een nieuw 
veldwerk een kaart maken.148 Uit het veldwerk van van 
Diggelen blijkt dat de staat van de weg op grote delen van 
het traject ronduit slecht is. Tussen Terschuur en 
Voorthuizen is de weg zo hol uitgereden dat de wagens er 
in de winter bijna niet doorheen kwamen. De 
zandverstuivingen op de stuwwal zorgden ook voor de 

147 NL-HaNA, Inspecteurs Waterstaat vóór 1850, 2.16.06, inv.nr. 84 
148Nationaal Archief  4VTH - Kaartencollectie Hingman –inventarisnummer 
1365 - Kaart van den weg van Amersfoort naar het Loo. 19de eeuw.  
NB Een kopie van deze kaart is in het Nationaal Archief te raadplegen op 
microfiche, er is helaas geen scan voorhanden. 
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nodige problemen en de wegen in de Hoog-Soerense 
bossen waren bij slecht weer gevaarlijk om te passeren . 
 
Van Diggelen stelt voor om voor de aanleg van de 
straatweg vanaf Amersfoort de Lage weg te volgen en  van 
daar de oude weg over Hoevelaken, Terschuur en 
Voorthuizen te verbreden en bestraten. In principe zou dit 
stuk van de weg verkort kunnen worden door een rechte 
lijn van Hoevelaken naar Voorthuizen te trekken, maar 
omdat deze route recht door vruchtbare landbouwgronden 
en tabaksplantages loopt raadt van Diggelen dit af. 
Daarnaast speelt ook mee dat er in het gebied veel beken 
voorkomen die allemaal overbrugd moeten worden, in de 
oude weg zijn deze bruggen al in steen aanwezig. Door de 
extra kosten voor het maken van nieuwe stenen bruggen 
zou het financiële voordeel van de afsnijding verloren gaan 
schrijft de landmeter.149  
 
Tussen Voorthuizen en het Loo leek het wel mogelijk om 
de weg aanzienlijk te verkorten, er kon een afsnijding 
gemaakt worden vanaf iets na Voorthuizen in een rechte 
lijn naar Oud-Milligen en vanaf daar recht door de 
Meervelder Velden en het Meervelderbos langs het 
Aardhuis naar de Koningsweg. Ook dit plan wordt 
uiteindelijk niet volledig uitgevoerd, hoewel het volgens 
van Diggelen niet tot moeilijkheden of extra kosten zou 

                                                           
149 NL-HaNA, Inspecteurs Waterstaat vóór 1850, 2.16.06, inv.nr. 84 

moeten leiden. De oude route door het Grevenhout bij 
Hoog-Soeren zou meer problemen opleveren, de weg was 
daar erg smal en erg hol uitgereden.150 De afsnijding door 
het Meervelderbos zou de weg met zo’n 250 roeden 
verkorten (ca. 925 meter) wat met name voor de 
aanlevering van stenen erg gunstig zou zijn.   
 

 

150 NL-HaNA, Inspecteurs Waterstaat vóór 1850, 2.16.06, inv.nr. 84 

Figuur 39 Mogelijke afsnijding van de weg tussen Hoevelaken en Voorthuizen. 
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Een alternatieve route over Nijkerk en Putten 
Het lijkt vanzelfsprekend dat de straatweg het tracé van de 
oude route over Voorthuizen en Milligen zal gaan volgen,  
zoals ook uit het rapport van van Diggelen blijkt.151 In de 
zomer van 1807 wordt echter nog een andere mogelijke 
route naar voren geschoven; via Nijkerk, Putten, Leuvenum 
en Elspeet naar het Loo.152  Deze alternatieve route is 
weliswaar langer, en daardoor ook duurder, maar biedt 
ook enkele voordelen. De inspecteurs van de waterstaat 
A.H.J van der Plaat en landmeter van Diggelen krijgen in de 
nazomer van 1807 de opdracht om te onderzoeken hoe 
hoog de extra kosten voor de aanleg van de straatweg via 
Nijkerk en Putten zullen zijn en of de voordelen van deze 
route opwegen tegen deze extra kosten. 153  
 
Uit een aantal brieven van beide landmeters aan de 
directeur-generaal van de Waterstaat blijkt dat de extra 
kosten ongeveer 27,000-29,000 gulden zullen bedragen en 
dat de extra reistijd ruim twee uur zal zijn. 154 De afstand 
wordt in die tijd nog in uren gaans gerekend, voor de weg 
over Voorthuizen wordt een schatting gemaakt van zo’n 
7,5 uur, voor de alternatieve route over Nijkerk en Putten 
is dat 9,5 uur. De route zou echter wel verkort kunnen 
worden zodat het uiteindelijke verschil niet meer dan een 

                                                           
151 NL-HaNA, Inspecteurs Waterstaat vóór 1850, 2.16.06, inv.nr. 84 
152 Nationaal Archief, Den Haag, Waterstaat, nummer toegang 2.01.13, 
inventarisnummer 133, nr. 34 (4/9/1807) 
     Nationaal Archief, Den Haag, Waterstaat, nummer toegang 2.01.13, 
inventarisnummer 134, nr. 152 (18/9/1807 en nr. 253 (25/9/1807) 

half uur zou zijn.155 Ondanks deze nadelen pleit van der 
Plaat ervoor om de straatweg via Nijkerk en Putten aan te 
leggen in plaats van de zuidelijkere route over 
Voorthuizen. Hij brengt daarvoor de volgende argumenten 
naar voren.  
 
Ten eerste is de weg hier vrij vlak en zonder lastige 
hoogteverschillen, in tegenstelling tot de route over 

153 NL-HaNA, Waterstaat, 1798-1813, 2.01.13, inv.nr. 133 (nr. 34), 134 (nr. 
152,253) 
154 NL-HaNA, Waterstaat, 1798-1813, 2.01.13, inv.nr. 133 (nr. 34),,134 (nr. 
152,253) 
155 NL-HaNA, Waterstaat, 1798-1813, 2.01.13, inv.nr. 133 (nr. 34), 134 (nr. 
152,253) 

Figuur 40 Mogelijke afsnijding van de weg  tussen Oud-Milligen en het Aardhuis 
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Voorthuizen. De route is bovendien veel aangenamer voor 
de Koning en zijn onderdanen en voert door mooie 
levendige dorpen, in tegenstelling tot de weg over 
Voorthuizen waar niets anders dan dorre heide te zien is. 
Ook zouden er op de route via Voorthuizen en Milligen 
weinig herbergen en verversingsplaatsen zijn, terwijl er in 
Nijkerk, Putten, Leuvenum en Elspeet meer dan genoeg 
zijn. Zijn andere belangrijke argument is dat het handels - 
en postverkeer naar Friesland, Groningen en Noord-
Duitsland via deze noordelijke route verloopt en dat de 

aanleg van de straatweg die handel zou bevorderen. 
Bovendien biedt het intensieve handelsverkeer de 
mogelijkheid om veel tol te ontvangen. De weg over 
Voorthuizen werd daarentegen veel minder gebruikt en 
gold alleen voor de directe handel tussen Deventer en 
Utrecht als belangrijkste route. De tolopbrengsten zou den 
daarom veel lager liggen en de weg zal minder gebruikt 
worden.  Daarnaast is ook de levering van straatklinkers en 
het vervoer daarvan goedkoper voor deze route. 156  

 

                                                           
156 NL-HaNA, Waterstaat, 1798-1813, 2.01.13, inv.nr. 133, (nr. 34),134(nr. 
152,253) 
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Figuur 41 De in 1807 voorgestelde alternatieve route voor de straatweg over Nijkerk, Putten, Leuvenum en Elspeet 

Omdat de komst van een straatweg van groot belang is 
voor de omliggende dorpen mengen ook de gemeentes 
zich in de discussie. Uit een brief aan de directeur-generaal 
van de Waterstaat blijkt dat de ambtsbesturen van Nijkerk, 
Putten, Ermelo en Elspeet bereid jaarlijks bij te dragen in 
de kosten voor het onderhoud van de straatweg en willen 
bovendien maandelijks 1000 gulden bijdragen aan de 
                                                           
157 NL-HaNA, Waterstaat, 1798-1813, 2.01.13, inv.nr. 133 (nr. 34), 134 (nr. 
152,253) 

aanleg ervan.  157 Volgens van der Plaat en de 
ambtsbesturen wegen de voordelen van de straatweg over 
Nijkerk ruimschoots op tegen de extra kosten en lengte. 158 
Het enige voordeel van de weg over Voorthuizen is de 
kortere afstand en daardoor de mindere kosten. Van der 
Plaat schat de kosten voor de straatweg over Voorthuizen 
en Milligen op 633.333 gulden en die over Nijkerk en 

158 Nationaal Archief, Den Haag, Waterstaat, nummer toegang 2.01.13, 
inventarisnummer 135, nr. 16 (2/10/1807) 
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Putten op 662.859 gulden, een verschil van 29526 gulden 
wat gecompenseerd zou worden door de hogere opbrengst 
van de tollen op de noordelijke route en de bijdrages van 
de gemeentebesturen. Op de weg over Nijkerk en Putten 
zouden 17 tolhekken geplaatst kunnen worden. 159  
 
In 1809 is er nog even sprake van een andere optie, de weg 
zou ook via Barneveld gelegd kunnen worden, over de 
oude hessenweg. Van der Plaat raadt dit af omdat de 
hessenweg op meerdere plaatsen door de Barneveldse 
beek loopt op plaatsen waar geen brug is en de weg dus 
regelmatig onder water komt te staan. Daarnaast loopt de 
hessenweg op veel plaatsen ook door de akkers. 160 
Uiteindelijk wordt besloten om te straatweg toch via 
Voorthuizen aan te leggen, vanwege de mindere kosten en 
de grote spoed waarmee de weg moet worden 
aangelegd.161  

 
De aanleg van de straatweg 
Na de eindeloze discussies en briefwisselingen van 1807 
over de vastlegging van het traject en de uitvoering van 
het vooronderzoek kan in 1808 begonnen worden met de 
uitvoering van het echte werk. 162 Voordat begonnen kan 
worden met de bestrating moet de huidige weg echter 
eerst in goede staat worden gebracht. De straatweg moet 

                                                           
159 NL-HaNA, Waterstaat, 1798-1813, 2.01.13, inv.nr. 134 (nr. 152,253) 
160 Nationaal Archief, Den Haag, Waterstaat, nummer toegang 2.01.13, 
inventarisnummer 162, nr. 91 
161 Nationaal Archief, Den Haag, Waterstaat, nummer toegang 2.01.13, 
inventarisnummer 164, nr. 216, 271 

waar mogelijk 13 voet breed worden zodat er genoeg 
ruimte is om naast de straatweg nog een zandspoor aan te 
leggen. Op plaatsen waar al sloten en beplantingen 
aanwezig zijn hoeft deze richtlijn niet gevolgd te worden.  
Tussen Hoevelaken en Terschuur moet we weg op enkele 
plaatsen opgehoogd en verbreed worden. Bij Voorthuizen 
ligt de weg te laag en is hol uitgereden en moet er een 
sloot worden aangelegd. De totale kosten voor het 
klaarmaken van het tracé wordt geschat op zo’n 15.000 
gulden. 
 
Op 30  maart 1809, precies twee jaar na het koninklijk 
besluit waarin vastgesteld werd dat er een straatweg 
moest komen, wordt het maken van de aarden baan van 
Voorthuizen over Milligen tot de Koningstafel 
aanbesteedt.163 De baan moet 30 voet breed zijn en moet 
over het volledige tracé geëgaliseerd worden. Waar nodig 
moeten bomen worden gekapt. Het werk werd aan 
verschillende aannemers aanbesteed. Op dezelfde dag 
wordt ook de levering van de straatstenen aanbesteedt en 
is de aanleg van de straatweg op gang gekomen.  
Uit een brief van de hoofdingenieur van de Waterstaat uit 
1843 blijkt dat de weg in 1809 ‘met grooten spoed en bijna 
overhaastig’  is gelegd.164 Uiteindelijk wordt de weg 
inderdaad in 1809 bestraat tot het Loo. Het plan om de 

162 Nationaal Archief, Den Haag, Waterstaat, nummer toegang 2.01.13, 
inventarisnummer 180, nr. 3, 33b 
163 NL-HaNA, Waterstaat, 1798-1813, 2.01.13, inv.nr. 180, nr.3) 
164 Gelders Archief 0108 Rijkswaterstaat Directie Gelderland inv.nr.413 
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weg tot Deventer te bestraten wordt niet gehaald. Het stuk 
naar Deventer zal pas in 1815 bestraat worden. D e stenen 

voor de bestrating liggen enkele jaren in grote hopen net 
voorbij Apeldoorn opgeslagen. 
 

 
Figuur 42 Detailweergave van de manuscriptkaart uit 1809 (nr. 251). met links Tolhuis 11 (Nieuw-Milligen), ’t Lugje, de wegen door het Grevenhout, en de Koningstafel en het begin van de 
Koningslaan rechts. 
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Kaarten uit 1809 
Voor de aanleg van de straatweg worden verschillende 
kaarten vervaardigd op basis van de landmeting door C. 
van der Meer en Perrenoud in 1807. Een aantal van de  
kaarten die bij de rapporten horen zijn verloren gegaan. 
Eén kaart, vermoedelijk in 1808 of 1809 door van der Meer 
vervaardigd, geeft de weg van Amersfoort tot Apeldoorn 
in groot detail weer165. Niet alleen de nieuw aan te leggen 
straatweg staat hierop aangegeven, maar ook de oudere 

wegen en kruisingen. Deze kaart biedt een waardevolle 
bron van informatie, ook voor de reconstructie van het 
wegennet vóór de aanleg van de straatweg. Door de hoge 
mate van detail en projectiemethode kon deze kaart in GIS 
gegeorefereerd worden. Van de kaart werd  door J. Mentz 
een verkleinde versie gemaakt. Opvallend is dat op deze 
weg de nieuwe straatweg niet duidelijk staat aangegeven, 
maar slechts licht met potlood geschetst staat.  

 

 

Figuur 43 Detail van de kaart door Mentz 1809 Gelders Archief (toegang 0875 inv.nr.255) 

                                                           
165 Vanwege het formaat is de kaart niet volledig weer te geven in dit 
document. De kaart is online raadpleegbaar op de website van het Gelders 
Archief (toegang 0875 inv.nr.251) 
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Figuur 44 Kaart door Mentz 1809 Gelders Archief (toegang 0875 inv.nr.255) 
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Figuur 45 Detail van de kaart door Mentz 1809 Gelders Archief (toegang 0875 inv.nr.255) 

Stenen, straatklinkers en transport 
Van Diggelen heeft een vergelijking opgesteld tussen het 
gebruik van keien en klinkers voor de bestrating. 166 Keien 
(voornamelijk afkomstig uit Drenthe en Brabant) zijn 
duurzamer maar ook duurder en niet in grote 
hoeveelheden verkrijgbaar. Klinkers zijn goedkoper en 
makkelijker te krijgen, het totale verschil in kosten tussen 
het gebruik van Brabantse blauwe puntkeien en klinkers 
wordt geschat op ruim 100,000 gulden. 167 Van Diggelen 

                                                           
166 NL-HaNA, Inspecteurs Waterstaat vóór 1850, 2.16.06, inv.nr. 84 

betwijfelt of er in korte tijd zo veel klinkers of keien 
geleverd kunnen worden en sluit niet uit dat de p rijs 
daardoor nog omhoog kan gaan. Hij verwacht wel dat de 
weg met klinkers eerder kan worden voltooid van met 
keien en raadt mede daarom aan om voor klinkers te 
kiezen. Hij benadrukt daarbij dat het niet raadzaam is om 
meer dan 2 tot 3 uur gaans per jaar te bestraten in verband 
met de levering van de stenen. Ook volgens de 
berekeningen van van der Plaat duurt het 4 jaar om de weg 

167 NL-HaNA, Inspecteurs Waterstaat vóór 1850, 2.16.06, inv.nr. 84 
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volledig te bestraten.168 Lodewijk Napoleon wil echter dat 
er alles op alles gezet wordt om de weg in 1809 op te 
leveren.  
 
 De bestrating moet beginnen tussen Utrecht en 
Amersfoort, gevolgd door de Lage weg naar Hoevelaken. 
Daarnaast heeft het stuk tussen Terschuur en Voorthuizen 
prioriteit, de weg is hier zeer hol uitgereden en is in de 
winter bijna onbegaanbaar. Mocht er geen afsn ijding 
tussen Milligen en het Loo worden gemaakt dan moet ook 
de Koningsweg tot aan het Lugtje met spoed worden 
bestraat.169  Er moeten drie soorten stenen geleverd 
worden; gebakken grijze vlakke moppen of Klinkers van de 
Waal, Gelderse IJssel of de Utrechtse Vecht, grijze klinkers 
drielingen of smalle straatklinkers van de Rijn en gele en 
blauwe klinkers, ook wel schrale straatplavei van de 
Goudse IJssel. Het transport wordt aanbesteed per 1000 
stuks, de stenen worden aangevoerd naar de havens in 
Amersfoort en Nijkerk door de producenten. 170  
 
Het gebruik van binnenlandse klinkers zou bovendien een 
goede stimulans voor de binnenlandse handel en economie 
zijn. Al snel bleek dat de levering en het transport van de 
klinkers niet zo voorspoedig ging als Lodewijk had gehoopt. 
Hoewel beide landmeters aanraadden om 3 à 4 jaar uit te 
trekken voor de aanleg van de weg vanwege de 
beschikbaarheid van straatstenen werd de opdracht 

                                                           
168 NL-HaNA, Waterstaat, 1798-1813, 2.01.13, inv.nr. 134 (nr.253) 
169 NL-HaNA, Inspecteurs Waterstaat vóór 1850, 2.16.06, inv.nr. 84 
170  NL-HaNA, Waterstaat, 1798-1813, 2.01.13, inv.nr. 180 

gegeven om het werk vóór het einde van 1809 af te maken. 
Er ontstaan grote problemen met de levering van de 
klinkers. Bovendien blijkt het transport ervan enorm duur 
te zijn, vooral naar de hoger gelegen delen op de 
stuwwal.171 De klinkers werden namelijk via water 
aangeleverd in Nijkerk en Deventer en moesten vanaf daar 
per kar naar de weg worden gebracht. Vooral op de 
heuvelachtige gebieden rond Hoog-Soeren, die het verst 
van beide havens l iggen bleek dit lastig en duur .  

 
Hoewel in het oorspronkelijk plan en de aanbesteding was 
overeengekomen dat de klinkers van elders zouden 
worden aangeleverd zijn er rond Hoog Soeren sporen 
gevonden van een baksteenoven uit het begin van de 19 e 
eeuw. Tussen 2004 en 2007 heeft de AWA onderzoek 
gedan naar deze baksteenoven in het Grevenhout bij Hoog 
Soeren.172 De AWA vermoedt dat deze oven gebruikt is  
voor de productie van klinkers voor de straatweg. Gezien 
het feit dat de straatweg zo snel en zo goedkoop mogelijk 
aangelegd moest worden is het niet onwaarschijnlijk dat er 
inderdaad gebruik is gemaakt van lokale productie. 
Langebergh-Parqui noemt het bestaan van deze 
baksteenovens ook in haar beschrijving van Hoog-Soeren 
 
“In 1809 werd er op last van Lodewijk Napoleon die regelmatig op 
Het Loo verbleef, een begin gemaakt met de aanleg van de straatweg 
naar Amersfoort. Voor het vervaardigen van de benodigde stenen 
werd gebruik gemaakt van de in de bodem aanwezige leem. Om de 

171 NL-HaNA, Inspecteurs Waterstaat vóór 1850, 2.16.06, inv.nr. 84 
172 Nieuwenhuize 2014, 134 
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stenen te bakken werden op verschillende plaatsen langs de aan te 
leggen weg veldoventjes gebouwd, ticheloven ge naamd. Beginnend 
bij Het Loo en het Koninkli jk park langs de Wiesselse bossen liep de 
nieuwe weg, enkele heuveltjes doorgravend, de Soerense heuvelrug 
op naar het punt waar op beide zijden de heide begon. Daar zette 
men een tolhuis neer. Tegenover dit tolhuis bevond zich ook zo’n 
veldoven. Misbaksels en afgekeurde stenen werden er naast gegoo id. 
Met dit materiaal zi jn later in Hoog Soeren nog heel wat huisjes 
gebouwd.”173”  

 

 

Figuur 46 - Restanten van de baksteenproductie in het Grevenhout bij Hoog Soeren 
(eigen foto) 

Tegenwoordig is er behalve enkele stukken baksteenpui n 
niet veel meer te zien. In de archiefbronnen is echter niets 
terug te vinden over het gebruik van deze lokale ovens 

                                                           
173 Nieuwenhuize 2014, 140 
174 Nationaal Archief, Den Haag, Waterstaat, nummer toegang 2.01.13, 
inventarisnummer 178 (nr.147). 

voor de bestrating van de weg. Gezien de grote problemen 
met de levering van stenen en de betaling daarvan is het 
echter niet onwaarschijnlijk dat men zich genoodzaakt zag 
om op een andere manier klinkers te verkrijgen. 174 
 
Financiering en tollen 
In de zomer van 1809 komen een aantal brieven bij de 
Koning en de directeur-generaal van de Waterstaat binnen 
van de landmeter van der Plaat die dringend verzoekt om 
de rekeningen aan de steenbakkers te betalen. 175 De 
klinkers zijn reeds enige tijd geleverd maar hebben nog 
geen geld ontvangen. Enkele maanden eerder deed de 
landmeter een verzoek om 100.000 gulden extra om de 
straatweg binnen de gestelde termijn op te kunnen 
leveren. Ook dit geld is nog niet ontvangen. Later volgt 
opnieuw een dringende mededeling dat er geld nodig is, 
de landmeter raadt zelfs aan om een deel van de weg bij 
de Koningstafel onbestraat te laten om kosten te 
besparen.176  
 
Om de aanleg van de straatweg te financieren werden er 
op verschillende plaatsen langs de weg tolhuizen 
gebouwd. De meeste van deze tolhuizen waren nieuw, 
alleen de tol bij Terschuur kende al een lange 
geschiedenis. Om de weg te betalen werden de tolhuizen 
tegelijk met de weg aangelegd en werden de tollen in 
werking gesteld zodra het stuk weg langs de tolhuizen 

175 Nationaal Archief, Den Haag, Waterstaat, nummer toegang 2.01.13, 
inventarisnummer 188 (nr. 138, 168). 
176 NL-HaNA, Waterstaat, 1798-1813, 2.01.13, inv.nr. 188, nr 138, 168 
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bestraat was. Door de vele tollen werd het vervoer van 
goederen en personen via de straatwegen enorm beperkt. 
Het was niet alleen duur maar kostte ook vee l tijd. 
 

 
 

 
Figuur 47 Locaties van de tolhuizen langs de straatweg 

De tolhuizen stonden op de volgende locaties: 177 
 
Tol 6, boven Hoevelaken 
Tol 7, bij Terschuur 
Tol 8, Bij Voorthuizen op de weg naar Driedorp  
Tol 9, Op de Voorthuizerdijk en de weg naar Stroe 
Tol 10, Bij Oud-Milligen 

                                                           
177 Gelders Archief 0018-417, 418 

Tol 11, Bij Het Lugtje (Nieuw Milligen) op de weg naar 
Meerveld 
Tol 12, in het Soerense Bos, op de weg naar Harderwijk  
Tol 13, Op het Loo, bij de weg naar Zwolle  
Tol 14, Op de splitsing van de Deventerstraat en de 
Zutphensestraat  
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Het bestaan van deze tolhuizen is vandaag de dag nog op 
een aantal locaties terug te zien. Ter hoogte van tolhuis nr. 
9 bevindt zich nu de Tolnegenweg De ontspanningsplaats 
Tolnegen langs de A1 is ook vernoemd naar de ligging  aan 
de Tolnegen weg. Zo is er een toponiem ontstaat dat 
weinig meer heeft te maken met de oorspronkelijke locatie 
van tolhuis nr. 9. Tolhuis 11 in Nieuw-Milligen (het Lugtje) 
is tegenwoordig in gebruik als Restaurant Buds. Ook  het 
later gebouwde tolhuis 14 op de splitsing van de 
Zutphensestraat en de Deventerstraat is  nu een restaurant 
met de naam ‘De Tol’.  
 
Een waterput op het hoogste punt van de stuwwal? 
Ter hoogte van Hoog Soeren werd aan de noordzijde van 
de weg tolhuis 12 gebouwd, vanwege de hoge ligging werd 
besloten dat hier een bak moest komen om regenwater op 
te vangen omdat er nergens in de nabije omgeving water 
beschikbaar was voor de paarden en reizigers. Er bleken 
echter te veel nadelen te kleven aan het maken van een 

regenbak waardoor er watertekort dreigde en men op 
aanraden van van der Plaat in 1809  begon met het graven 
van een waterput.178 Het lijkt een vreemde locatie voor een 
waterput, zo hoog op de stuwwal. Er werd een deskundige 
puttenmaker aangenomen die schatte dat de put hier zo’n 
70 voet  diep zou moeten worden om tot het grondwater 
te komen, bij het Lugtje had men namelijk op zo’n 56 voet 
diepte ook water aangetroffen. 179 In de nazomer van 1809 
werd een diepte van 168 voet bereikt en was er nog steeds 
geen water gevonden. De kosten liepen inmiddels hoog op 
en het werk werd gevaarlijk. Toch kreeg men orders om 
door te graven, uiteindelijk werd in 1810, op een diepte 
van 203 voet.180 De put werd in 1811 eindelijk voltooid. Is 
er lange tijd gedacht dat de put dieper zou zijn, van der 
Plaat spreekt namelijk van een diepte van 203 voeten, en 
ervan uitgaande dat het hier de Franse maat gebruikt zou 
zijn komt dat neer op zo’n 80 meter. In de gebruikte 
Rijnlandse maat is het echter slechts 56 meter diep.181 
Door de echo werd de diepe put in de 20 ste eeuw een grote 
toeristische trekpleister.  

 

                                                           
178 Nationaal Archief, Den Haag, Waterstaat, nummer toegang 2.01.13, 
inventarisnummer 198, (26/8/1809) 
179 NL-HaNA, Waterstaat, 1798-1813, 2.01.13, inv.nr. 198 
 

180 NL-HaNA, Waterstaat, 1798-1813, 2.01.13, inv.nr. 198 
181 Nationaal Archief, Den Haag, Waterstaat, nummer toegang 2.01.13, 
inventarisnummer 230  
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Figuur 48 Bouwtekening van de te bouwen tolhuizen langs de straatweg. Links het enkele tolhuis en rechts het dubbele tolhuis dat tevens geschikt was als woonhuis en kleine boerderij. 
Gelders archief toegang 0875 Rijkswaterstaat; kaarten inv.nr. 275 
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Figuur 49 Het tolhuis bij de Echoput(Beeldbank CODA inv.nr GA-000565) 
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4.2 Beheer, uitbreiding en onderhoud van de weg in de 19 e eeuw.  
 
De overgang naar het Koninkrijk der Nederlanden en de 
classificatie van wegen  
Vóór de inlijving in het Franse Keizerrijk kende de 
Nederlandse wegen geen nummering of officiële namen. 
Tot die tijd werd er naar de weg verwezen als de Weg van 
Amersfoort over het Loo naar Deventer of soortgelijke 
benamingen. Op 16 december 1811 verscheen een decreet 
waarbij het Franse netwerk van keizerlijke en 
departementale wegen werd gepresenteerd, Nederland, 
dat inmiddels deel uitmaakte van het Franse keizerrijk, 
werd hier ook in opgenomen.182 De nieuwe straatweg 
tussen Amersfoort en het Loo werd in dit decreet 
geclassificeerd als deel van de keizerlijke route van de 
derde klasse nummer 203, van Amsterdam naar Hamburg. 
Het netwerk dat in dit decreet wordt voorgesteld moet niet 
gezien worden als vergelijkbare van de wegenplannen die 
later in de 20ste eeuw zullen worden opgesteld, het 
decreet geeft enkel een overzicht en classificatie van de 
bestaande wegen zonder de uitgesproken intentie om die 
verbindingen te verbeteren. Het decreet was voornamelijk 
bedoeld om een overzicht te bieden van de belangrijkste 
wegen en het onderhoud in goede banen te leiden. 183  
 
Na de staatsgreep in 1813 werden bepaalde elementen van 
vóór 1795 weer hersteld. Veel andere Franse 

                                                           
182 Van der Woud 1987, 148 
183 Van der Woud 1987, 148 
184 Van der Woud 1987, 150 

veranderingen bleven in stand, zo ook de ro l van de 
overheid in het beheer van de wegen. De regering werd 
verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van alle 
grote doorgaande wegen. Het bleef wel mogelijk om delen 
van de weg te verpachten (eventueel aan de vroegere 
eigenaren).184  
 
Na de Franse tijd werd de straatweg eigendom van het 
Koninkrijk der Nederlanden. Het rijk deelt de weg in drie 
delen. Het eerste deel loopt van de provinciegrens bij de 
Laakbrug in Hoevelaken tot de herberg in huize Milligen. 
Het tweede deel van huize Milligen tot aan de brug over 
de grift in Apeldoorn en het derde deel vanaf de grift tot 
aan de linkeroever van de IJssel bij Deventer 185.  In 1813 
werd de dienst Bruggen en Wegen en het bureau voor de 
Waterstaat omgedoopt tot Rijkswaterstaat. In 1814 werd 
een eerste plan voor het beheer en de aanleg van grote 
wegen gepresenteerd, dat grotendeels gebaseerd was op 
de Franse indeling. Koning Willem I nam de taak om het 
Nederlandse wegennet te verbeteren serieus.  
 
Het is hierbij belangrijk om te bedenken dat de straatweg 
van Amersfoort naar Apeldoorn eerder een uitzondering 
dan de regel was. Zeker tot de jaren ’20 van de 19 e eeuw 
werden straatwegen nog beschouwd als de absolute top 

185 Gelders Archief  0039 - Gedeputeerde Staten inv.nr. 9539 –Beheer van de 
Grote Wegen 1814-1841 
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van de wegenbouw, rond 1814 was er naar schatting 
slechts zo’n 450 tot 500km straatweg aanwezig in 
Nederland waarvan het grootste deel in de Franse tijd 
aangelegd was.186  
 

In 1815 werd het toezicht op de Waterstaat, dat sinds 1789 
bij de staat lag, in de Grondwet bij de Koning gelegd. 
Hiermee kreeg de koning de macht over alle openbare en 
particuliere wegen.187 Dit betekende echter niet dat alle 
wegen door de staat werden onderhouden. In 1814 werd 
een plan opgesteld door de Directeur-Generaal van de 
Waterstaat waarin de grote wegen werden bepaald op 
basis van de Franse keizerlijke en departementale 
routes.188 De weg werd hierin geclassificeerd als Grote Weg 
nr. 9 van Amsterdam naar de Duitse Grenzen. In 1816 werd 
er door de het één en ander aangepast in deze classificatie 
door de vereniging met België en kreeg de weg nummer 8 
met de benaming van Brielle naar Lingen over Milligen en 
de Grift. Een vrij opmerkelijke benaming die ook weinig 
gebruikt werd.  
 
Tabel 4  Overzicht van de nummering en beschrijving van de weg in de 19e eeuw 

Jaartal Nummering Naam/beschrijving 

1809 n.v.t Straatweg van Utrecht naar 
het Loo 

1811 Route Impérial 3e  
klasse nr. 203 

Amsterdam naar Hamburg 

                                                           
186 Van der Woude 1987, 142 
187 Van der Woud 1987, 152 

1814 Grote weg nr. 9 Van Amsterdam naar de 
Duitse Grenzen 

1816 Grote weg nr. 8 Van Brielle naar Lingen over 
Milligen en de Grift  

1821 Eerste klasse nr. 
1 

Van Amsterdam naar de 
Hannoverse grenzen 

   

 
 
In 1821 werd de classificatie van wegen gepresenteerd die 
voor de rest van de 19e eeuw grotendeels gehandhaafd 
bleef. De wegen werden ingedeeld in vier klassen, wegen 
van de eerste klasse vielen onder direct beheer van  het 
Rijk, wegen van de tweede klasse werden door de 
provincies onderhouden, de 3e en 4e klasse waren de 
gemeentelijke en lokale wegen.  De verbinding 
Amersfoort-Apeldoorn werd hierin geclassificeerd als deel 
van de Grote weg van de Eerste Klasse nr. 1, van 
Amsterdam naar de Hannoversche Grenzen.  Het feit dat 
deze route als nr.1 werd geclassificeerd zegt iets over het 
belang ervan. Ook deze classificatie gaat terug op die uit 
het Franse tijd en moet ook niet vergeleken worden met 
de wegenplannen uit de 20 ste eeuw. In 1822 werd het 
Amortisatie-Syndicaat opgericht waarin werd vastgesteld 
welke (delen van) grote wegen onderhouden moesten 
worden op kosten van het Syndicaat. 189 Tegen 1850 waren 
de meeste wegen van de eerste klasse bestraat, de 

188 Van der Woud 1987, 153 
189 Van der Woud 1987, 157 
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verbetering en verharding van de secundaire wegen kwam 
pas in de tweede helft van de 19 e eeuw op gang.190  
 
Onderhoud van de weg 
De regelgeving voor het wegverkeer werd nationaal 
geregeld en is een lang proces dat het doel van  dit 
onderzoek voorbij schiet. Ook het onderhoud werd  door 
de staat geregeld. In 1816 wordt het onderhoud voor de 
weg tussen Utrecht en Apeldoorn uitbesteedt voor een 
termijn van 3 jaren in twee percelen; een van de grens met 
Utrecht tot Milligen en één van Milligen tot de splitsing in 
Apeldoorn.191 Het onderhoud bestond uit het effen houden 
van de weg, het vervangen van kapotte of ingezonken 
stenen, zorgen voor een goede afwatering en de bermen 
open houden en ingestoven zand verwijderen. Waar nodig 
moesten putten worden gegraven voor de afwatering en 
de weg moest zo veel mogelijk droog worden gehouden. 
Daarnaast moest de zandlaag op de klinkers onderhouden 

worden (naar plaatselijke omstandigheden),  De weg 
moest bij sneeuwval ten alle tijden begaanbaar gehouden 
worden. Vanaf 1821 wordt het onderhoud steeds voor  6 
jaar uitbesteed. Uit een briefwisseling uit 1821 uit het 
archief van de Gedeputeerde Staten blijkt dat dit 
onderhoud vaak achterstallig is en slecht wordt 
uitgevoerd. Er word daarom besloten, om verdere 
aftakeling van de weg te voorkomen, dat het onderhoud 
wordt overgedragen aan het departement Binnenlandse 
zaken en waterstaat en niet  meer lokaal wordt 
aanbesteedt.192  
 
Regelement voor de passagie over den straatweg tussen 
Utrecht en Deventer  
In mei 1821 wordt het Reglement voor de passagie over 
den straatweg tussen Utrecht en Deventer gepubliceerd  
gebaseerd op het koninkl ijk besluit van 4 januari 1814. 193 

                                                           
190 Van der Woud 1987, 157 
191  Nationaal Archief, Den Haag, Ministerie van Binnenlandse Zaken: Afdeling 
Waterstaat, nummer toegang 2.04.07, inventarisnummer 5784 

192 Gelders Archief 0039   Gedeputeerde Staten inv.nr. 9537 Nationale wet- en 
regelgeving betreffende de organisatie van de natte en droge waterstaat op 
landelijk en provinciaal niveau, 1806-1827. 
193 Gelders Archief. 0108   Rijkswaterstaat, Directie Gelderland inv.nr. 417 
Reglement voor de 'passagie' over de straatweg tussen Utrecht en Deventer.  



 

105 
 

.  

                                                           
194 Van der Woud 1987, 58-60 

De tolheffing was van groot belang om het beheer en 
onderhoud van de weg te realiseren. Het onderhoud van 
de straatwegen gebeurde door vakmannen en was duur. 
De klinkerwegen waren bovendien erg 
onderhoudsgevoelig omdat de gebakken straatstenen 
niet bijzonder goed bestand zijn tegen zware karren. Er 
werd op enorm veel plaatsen tol geheven waardoor het 
landverkeer in Nederland zich wellicht ook slecht er heeft 
kunnen ontwikkelen.194 Transport over water was niet 
alleen veel makkelijker maar ook veel goedkoper. Zeker 
met de toename in het vrachtverkeer in de tweede helft 
van de 19e eeuw bleken de tollen onpraktisch te zijn. De 
Amersfoortseweg was echter nooit zo druk gebruikt en de 
problemen vielen hier mee. In 1833 wordt het regelement 
op de tolheffing opnieuw vastgesteld. 195 De tolheffing 
gold voor elk tolhek, dat betekent dat men op doorreis 
van Amersfoort naar het Loo maar liefst 8 keer tol moest 
betalen. Dit zorgde niet alleen voor hoog oplopende 
kosten maar ook voor een aanzienlijke vertraging van de 
rit, zeker wanneer de vracht ook nog gewogen moest 

195 Gelders Archief. 0108  Rijkswaterstaat, Directie Gelderland inv.nr. 418. 
Stukken betreffende de verpachting van tollen op de grote wegen, 1822-1855. 

Figuur 50 Regelement voor de passagie over de straatweg. Gelders Archief 0108-417 
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worden. De tollen worden in 1833 opnieuw vastgesteld en 
verpacht.196  
 
De tol die betaald moet worden werden in 1833 
vastgesteld als volgt voor alle Rijkswegen van de eerste 
klasse. 
 

 
 
De aanleg van het Apeldoorns-kanaal en de spoorlijn 
Apeldoorn-Amersfoort 
In 1825 werd begonnen met de aanleg van het Apeldoorns 
kanaal dat van het centrum van Apeldoorn naar de IJssel 
bij Hattem loopt.197 Lodewijk Napoleon had al plannen om 
de beek de Grift bevaarbaar te maken maar kreeg nooit de 

                                                           
196 Gelders Archief 0108 inv.nr. 418 
197 Arnold 1971, 35 

kans om die te realiseren. Onder koning Willem I werd 
besloten om in plaatst van de grift bevaarbaar te maken 
een kanaal aan te leggen dat er parallel aan liep. In 1829 
werd het kanaal geopend en in Apeldoorn was een kleine 
haven aangelegd. De bedoeling was om met de aanleg van 
het kanaal de handel van en naar Apeldoorn te bevorderen 
maar de resultaten vielen tegen. In 1843 werd het kanaal 
overgedragen aan Rijkswaterstaat en werden en plannen 
gemaakt om het kanaal door te trekken naar Dieren om er 
een doorgaande vaarroute van te maken in de hoop dat 
het kanaal dan meer gebruikt zou worden. Ook na een 
verbreding van het kanaal in 1878 is het Apeldoorns kanaal 
nooit echt rendabel geworden, zeker met de opkomende 
concurrentie van de spoorwegen had de vaarweg weinig 
kans van slagen. Voor de Amersfoortseweg vormde het 
kanaal een bedreiging, de toch al geringe handel die over 
de straatweg plaatsvond zou mogelijk helemaal teniet 
gedaan worden als het kanaal in gebruik genomen werd. 
Voor Apeldoorn was het kanaal van groot belang, het heeft 
veel bijgedragen aan de ontwikkeling van de stad .198 
 
Sloet schrijft in zijn ‘Beknopt statistiek overzigt der wegen  
op de Veluwe’ het volgende over de straatweg:  
Beschouwen wij nu den straatweg van Deventer op 
Apeldoorn naar Utrecht. Onder Koning Lodewijk Napoleon 
was deze weg reeds van Utrecht tot het Loo voltrokken en 
de tijdsomstandigeden beletteden de verdere voortzetting. 
Eerst eenige jaren daarna, werd deze weg tot Deventer 

198 Arnold 1971, 35-41  
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langs het dorp Twello voortgezet. Ofschoon deze hoofdweg 
uit den schakel der communicatiën niet kan gemist worden, 
zoo mist hij een genoegzaam vertier. De vele ingevoerde 
stoombooten en het verleggen der communicatie van 
Deventer over Arnhem naar Holland en nu vooral de 
spoorweg van Arnhem op Utrecht en Amersterdam mogen 
als de hoofdoorzaken van dit verval beschouwd worden. De 
cultuur langs dezen weg is weinig toegenomen. Zoo ook de 
aanbouw van huizen, wanneer men de nabijheid van 
dorpen, als Voorthuizen uitzondert; de schrale landstreek 
draagt het zijne daartoe bij. Het is een weg voor ’s lands 
rekening gelegd en onderhouden”199  
 
 

4.3 De straatweg en het 19e-eeuwse landschap 
Beplanting langs de straatweg 
Na de aanleg van de straatweg werd deze langs vrijwel het 
gehele tracé beplant, zoals al gepland in 1807.200 De 
beplanting van de weg is bepalend geweest voor het 
landschap en de identiteit van de weg. In 1809 werden 
langs grote delen van het traject twee rijen elzenhakhout 
geplant op regelmatige afstand tot elkaar.  Daarnaast werd 
er op de meeste plaatsen een rij beuken geplaatst, hier en 
daar afgewisseld met populieren of eiken. Tussen tol 9 en 
het Lugtje werden naast beuken ook grove dennen 
geplant, waarschijnlijk met als doel de stuifzanden van de 

                                                           
199 Sloet 1878, 14 
200 NL-HaNA, Inspecteurs Waterstaat vóór 1850, 2.16.06, inv.nr. 84 
201 Gelders Archief – 0108 Rijkswaterstaat Directie Gelderland inv.nr. 486 
202 Gelders Archief – 0108 Rijkswaterstaat Directie Gelderland inv.nr. 486 

weg te houden. Op enkele plekken werden singels van 
beuken of elzenhakhout aangelegd. 201 Langs de 
koningsweg bleef de oude eikenbeplanting uit de 17 e eeuw 
staan, enkele van deze eiken zijn nog steeds te zie n in het 
paleispark.  In de jaren ’20 van de 19 e eeuw word een groot 
deel van de beplanting vervangen. In de gebieden waar de 
stuifzanden aanwezig zijn worden meer grove dennen 
aangeplant tussen de beuken.  202   
 
Net als de regelgeving en tolheffing op de grote rijkswegen 
werd ook de beplating door het Rijk geregeld .203 De 
voornaamste functie was bescherming van de weg tegen 
wind en regen. Daarnaast werden de bomen voor de 
houtproductie gebruikt.204 Ook golden beplante bermen als 
een soort hek, om beesten buiten te houden, om te 
voorkomen dat de tol via zijwegen omzeild werd en om het 
weg af te schermen van het publieke domein.  Hoewel de 
beplanting langs de Rijkswegen tot 1829 vaak door de 
lokale bewoners werd onderhouden mochten zij er niets 
aan veranderen zonder toestemming van het Rijk.205 Met 
de komst van het kadaster in 1831 werden de 
perceelgrenzen overal nauwkeurig vastgelegd en werden 
ook de bermen meegenomen in de breedte van de weg. 206  
 
Problemen met weersomstandigheden en stuifzand. 

203 Van der Woud 1987, 156 
204 Van der Woud 1987, 156 
205 Van der Woud 1987, 156 
206 Van der Woud 1987, 156 
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In 1813 wordt een rapport opgesteld voor de Dienst van 
Bruggen en Wegen over de toestand van de weg .207 De 
staat van de weg is over het algemeen goed, op twee kleine 
punten na. De weg in de Hoog Soerense bossen is in de 
winter bij gladheid amper begaanbaar en erg gevaarlijk op 
de hellingen. Bij gebrek aan zand in de bossen worden 
bladeren gebruikt om de klinkers minder glad te maken. 
Volgens de landmeter kan dit probleem voorkomen 
worden door de bomen aan weerszijden verder te snoeien 
zodat de dauw van de bladeren niet op de weg druppelt en 
daar bevriest. Een tweede punt is dat de afwatering nabij 
tolhuis 13 (bij het Loo) zo slecht is dat er een nieuwe sloot 
moet worden aangelegd.208  
 
Van Diggelen benadrukte in 1807 al dat het belangrijk is 
om tijdens de aanleg van de weg de bermen a lvast te 
beplanten om de weg ook tijdens de werkzaamheden te 
beschermen tegen de zandverstuivingen. 209 In de 
aanbesteding van het onderhoud van de weg wordt 
meerdere malen gesproken van de zandverstuivingen in de 
bermen tussen tol 9 en 10 waardoor de bermen zijn 
opgehoogd.210 Deze moeten met heide worden beplant 
zodat het zand niet meer kan verstuiven. Er wordt tevens 
benadrukt dat er géén stuifzand uit de bermen mag 
worden gebruikt voor de zandlaag op de weg. Uit deze 
aanmerkingen blijkt dat de zandverstuiving een vrij groot 
landschappelijk probleem vormt in het onderhoud van de 

                                                           
207 Gelders Archief – 0108 Rijkswaterstaat Directie Gelderland inv.nr. 482 
208 Gelders Archief 0108-482 
209 NL-HaNA, Inspecteurs Waterstaat vóór 1850, 2.16.06, inv.nr. 84 

weg. Op plaatsen waar de wind vrij spel heeft moet altijd 
zand aanwezig zijn om het verstoven zand te vervangen.   
 
“Voorts wordt den aannemer wel expresselijk verboden 
geen zand, hetwelk tot de oppervlakte der weg met worden 
gebezigd van de bermen te nemen maar hetzelve te laden 
van de zandgronden, ter wederzijde van den weg gelegen, 
waarbij moet worden geobserveerd dat de kuilen waaruit 
het zand moet gedolven worden, ten minste een di stantie 
van achttien voeten, uit de buitenkanten der bermsloten 
gegraven en aan de zanden geen de minste gelegenheid 
worde gegeven om te verstuiven, op al hetwelk ten 
nauwkeurigste zal worden acht gegeven”  211 
 

Een multidimensionale relatie tussen weg en landschap.  
In de 19e eeuw verschuift de relatie tussen de weg en het 
landschap van een fysieke relatie naar een meer 
symbolische waarde. De weg wordt minder gezien als een 
‘natuurlijk’ deel van het landschap en meer als een 
opzichzelfstaand object en daarmee ook een 
landschapsvormend element.  Keek men vroeger vanaf de 
weg naar het landschap, zo is nu de weg het object 
geworden. Er zou gezegd kunnen worden dat de fysieke 
relatie met het landschap, die in de vorige eeuwen zo sterk 
was, in deze periode afneemt, de nauwe samenhang 
tussen de weg en het fysieke landschap verdwijnt steeds 

210 Gelders Archief 0108-482 
211 Gelders Archief 0108-482 
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meer. Nieuwe wegen worden op de kaart  getrokken zonder 
daarbij rekening te houden met de geomorfologie en het 
landschap. Hierdoor ontstaat een nieuw soort landschap, 
waarin het beeld van de staat in belang toeneemt. De weg 
veranderd van een natuurlijk en noodzakelijk object in een 
meer esthetisch statussymbool en een vorm van 
machtsuiting. Vandaag de dag is juist die rechte 
doorsnijding van de stuwwal hetgeen de weg mooi maakt 
en karakter geeft. Het maakt inmiddels deel uit van het 
landschap.   
 
De rechte straatweg past niet geheel binnen esthetische 
voorkeuren van Lodewijk Napoleon. De vorst had vrij 
weinig met de strakke classicistische Franse stijl en gaf de 
voorkeur aan de Engelse landschapsstijl die in deze 
periode een hoogtepunt beleefde. De tuinen van paleis het 
Loo liet hij volledig naar die stijl inrichten. Er ontstond een 
parkachtig landschap met kronkelende paden waar de 
natuur centraal stond.212 Een fel contrast met de rechte 
straatweg. De strakke lijnen waren waarschijnlijk voor een 
groot deel uit praktisch nut aangelegd. Van der Woud 
bespreekt de relatie tussen wegen in het landschap en het 
beeld van de staat.213 De aanleg van de straatweg door 
Lodewijk Napoleon wordt meestal verklaard vanuit een 
functionele en economische invalshoek maar wellicht zat 
er meer achter. Volgens van der Woud was het 
straatwegennetwerk een poging tot uiterlijke vormgeving 
van het centrale gezag.214 Door de hoge lanenbeplanting, 

                                                           
212 Bleumink, Neefjes 2010, 52 
213 Van der Woud 1987, 164-166 

vooral in de vorm van  beuken en eiken, veranderde de 
straatweg het landschap ingrijpend. In het min of meer 
open landschap van de Gelderse Vallei en de Veluwe, dat 
toen nog grotendeels uit heide bestond, was de straatweg 
van ver te zien. Van der Woud beschrijft de 19 e -eeuwse 
straatwegen met bomenrijen als “een grootschalig baken, 
een maat in de nog zo lege ruimte”.215 Het moet een 
indrukwekkend uitzicht geweest zijn in het verder vrij 
perifere gebied tussen Amersfoort en Apeldoorn.  
 
De beschrijvingen van Nairac uit het einde van 19e eeuw 
zeggen veel over de manier waarop er tegen de straatweg 
werd aangekeken. Het citaat uit de inleiding van dit 
hoofdstuk illustreerde al hoe onverwacht de aanleg van de 
straatweg kwam en hoe men zich niet kon voorstellen dat 
een dergelijke weg in dit het barre en lege Veluwse 
landschap werd aangelegd.  
 

‘t was me eene verbazing in onze goede gemeente toen in 

1809 zich de ongeloofelijke mare verspreidde, dat er een 

klinkerweg zou komen gesteld, zeide men, dat er in de heele 

wereld al zoo veel klinkers waren, wat te dol was om te 

214 Van der Woud 1987, 165 
215 Van der Woud 1987, 156 



 

110 
 

gelooven, dan nog zoude zij in dat gulle zand 

wegzinken!…’’ 216 

 

Door de grote impact die de straatweg en met name de 

laanbeplanting had op het landschap was het  vrij ingrijpende 

gebeurtenis toen tegen het einde van de 19e eeuw de beuken en 

eiken langs de weg rond Voorthuizen werden gekapt en vervangen 

door heesters. Men was inmiddels gewend aan de aanwezigheid 

van de straatweg en was vol lof over de schoonheid ervan.217 Nairac 

spreekt in zijn boekje nog een Historische Hoekje der Veluwe zijn 

afschuw uit over het verdwijnen van de karakteristieke bomen uit.  

 

Tot in 1879 was de fraaie beuken- en eikenlaan een sieraad 

van het landschap; zij is toen gedeeltelijk gesloopt en 

bracht niet zooveel op om de boonestaken te betalen, die 

onder den naam van opgaande heesters, jaar in jaar uit 

zullen moeten vernieuwd worden vóór ze aan ‘t groeien 

zijn; de schatkist werd niet rijker, Veluwe wel armer!’’ 218 

 

Ondanks de aanleg van de straatwegen was ook na de Franse tijd 

was het wegennet dusdanig slecht in vergelijking met de 

waterwegen dat het duidelijk te zien was dat de landwegen in 

Nederland niet van erg groot belang werden geacht.219 Aangezien 

het transport over land niet veel voordelen kende en de wegen voor 

veel vormen van vervoer ongeschikt, te duur of te langzaam waren, 

moet de aanleg en verbetering van de Rijkswegen in de eerste 

decennia van het Koninkrijk der Nederlanden wellicht in een ander 

licht gezien worden.220  

Mogelijk hing de uitbreiding van het wegennet door Willem I net als 

in de Franse tijd samen met de vorming van een centraal gezag en 

het zichtbaar maken daarvan. Door het verbinden van alle regio’s in 

een samenhangend wegennet werd eenheid geschapen binnen het 

nieuwe Koninkrijk en versterkte het idee van een ondeelbare 

staat.221 Het beeld van het Koninkrijk werd voor een deel bepaald 

tot de toegankelijkheid ervan, Van der Woud vat het als volgt 

samen; “De aloude bepuinde hereweg maakte het reizen mogelijk, 

de straatweg nodigde ertoe uit (…). Een Staat heeft een 

rijkshoofdstad, rijksgrenzen, maar ook rijkswegen” .222 

 

                                                           
216 Nairac 1878, 36 
217 Nairac 1878, 36 
218 Nairac 1878, 36. NB Het jaartal 1879 klopt waarschijnlijk niet, uit 
archiefbronnen blijkt dat het vervangen van de eiken naar heesters gebeurde 
al vanaf het midden van de 19e eeuw.  

219 Van der Woud 1987,165 
220 Van der Woud 1987, 165 
221 Van der Woud 1987, 165-166 
222 Van der Woud 1987, 166 
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Synthese 19e eeuw  

De negentiende eeuw is de periode waar de Amersfoortseweg 
zijn huidige vorm aan dankt. Door de beslissing van koning 
Lodewijk Napoleon in 1807 om op de oude handelsroute tussen 
Amersfoort en Apeldoorn over Voorthuizen een straatweg aan 
te leggen werd de toekomst van de weg bepaald.  Na de 
vastlegging van het tracé werd in 1808 begonnen met de 
werkzaamheden. Lodewijk Napoleon wilde dat de weg zo snel 
mogelijk werd aangelegd en binnen een jaar klaar zou zijn.  
Hoewel de uitvoering van het maken van de straatweg niet 
soepel verliep en ook daarna de cijfers tegenvielen, heeft de weg 
zich toch staande gehouden als belangrijkste oost -west 
verbindingen over de Veluwe. Het onderhoud van de straatweg 
was niet alleen erg duur maar werd op veel plaatsen ook 
bemoeilijkt door landschappelijke problemen zoals steile 
hellingen die bij slecht weer onbegaanbaar werden en 
stuifzanden die de weg bedekte. In de negentiende eeuw heeft 
de weg zich ontwikkeld van een statige straatweg met een 
koninklijke uitstraling tot een weg geschikt voor alledaags 
verkeer. Het was de periode waarin de weg zich minder naar het 
landschap ging vormen. De sterke fysieke relatie met het 
landschap maakt plaats voor een meer symbolische en 
esthetische waarde.   



 

112 
 

 

  



 

113 
 

HOOFDSTUK 5 

Moderne ontwikkelingen 

De Amersfoortseweg in de 20
ste

 en 21
ste

 eeuw 

Hoewel de nadruk van dit onderzoek op de ontwikkelingen vóór 1900 ligt kan 

de 20
s t e

 eeuw niet achterwegen blijven. De overgang van de 19
e
 naar de 20

s t e
 

eeuw wordt op het gebied van mobiliteit gekenmerkt door de overgang naar 

het individuele vervoersmiddel, de opkomst van de fiets en de auto. Hierdoor 

hebben de wegen zich in snel tempo ontwikkeld en was de modernisering van 

de infrastructuur hard nodig. Ook langs en op de Amersfoortseweg zijn deze 

ontwikkelingen te zien. Er worden fietspaden aangelegd, de klinkerbestrating 

wordt vervangen door cementbeton en later asfalt, er word bebording en 

verkeerslichten aangebracht en de weg wordt waar nodig heraangelegd of 

rechtgetrokken. Langs de weg ontstaan allerlei uitspanningsplaatsen en 

toeristische attracties. De Veluwe ontwikkelt zich tot één van de meeste 

toeristische regio’s van het land en de Amersfoortseweg fungeert als een 

belangrijke verbinding tussen verschillende t oeristische hoogtepunten. Door 

de aanleg van de A1 in de jaren ’70 van de 20
s t e

 eeuw raakt de Amersfoortseweg 

zijn economische functie kwijt.   
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5.1 Modernisering van de Amersfoortseweg 
Aan het begin van de 20ste eeuw worden grote delen van 
de Amersfoortseweg opnieuw met klinkers bestraat om de 
weg geschikt te maken voor de nieuwe vervoersmiddelen, 
de auto en de fiets . In de literatuur wordt soms vermeldt 
dat de Amersfoortseweg rond Nieuw-Milligen pas in 1915 
is bestraat, dit is niet correct .223 Er is in 1915 inderdaad 
een groot deel van de weg opnieuw bestraat, maar hierbij 
werd grotendeels gebruik gemaakt van de reeds aanwezige 
straatklinkers om de kosten te drukken .224 Het is wel 
mogelijk dat de zandlaag op de weg rond Nieuw-Milligen 
zodanig dik was geworden door zandverstuiving en 
achterstallig onderhoud dat de weg op het eerste gezicht 
onbestraat leek.   
 
Het eerste Rijkswegenplan 1927 
In 1915 diende C. Lely al een wetsvoorstel in om de drukste 
verkeerswegen in Nederland te verbeteren en voor te 
bereiden op de komst van het autoverkeer. Door de eerste 
wereldoorlog liep dit plan nergens op uit. Wel stelde Lely 
in 1915 een Rijkswegencommissie in die advies moest 
geven op het gebied van infrastructuur en 
verkeersregels.225 Het werk van deze commissie vormt de 
basis van het eerste Rijkswegenplan dat in 1927 werd 
voorgesteld.  Dit eerste Rijkswegenplan was het resultaat 

                                                           
223 Diemers, Nijkamp 2010 
224 Nationaal Archief, Den Haag, Ministerie van Waterstaat: Afdeling 
Waterstaat, nummer toegang 2.16.05, inventarisnummer 2984, nr.149, 206 
225 Bosch, van der Ham 1998, 159-161 

van het wegenvraagstuk in de jaren ’20,   in het plan werd 
een overzicht werd gegeven van alle bestaande 
hoofdwegen en de benodigde verbeteringen. In eerste 
instantie had men graag een plan gezien voor de aanleg 
van een geheel nieuw netwerk van hoofdverbindingen 
maar dat bleek door een gebrek aan financiële middelen 
niet mogelijk. Er werd daarom voor gekozen om de oude 
hoofdverbindingen te verbreden en alleen op de echt 
noodzakelijk plaatsen nieuwe wegen aan te leggen .226 Het 
plan was ambitieus maar realistisch, mede door de 
invoeren van de wegenbelasting.  
 
Volgens het Rijkswegenplan moest zo’n 2800km van de 
rijkswegen binnen 25 jaar verbeterd worden. Er werden 
ook plannen gemaakt voor de verbreding van de wegen, de 
drukkere verbindingen moesten tussen de 6 en 8 meter 
breed worden. Dat lijkt in eerste instantie niet veel, maar 
de rijkswegen waren aan het begin van de 20 ste eeuw vaak 
niet breder dan zo’n 4 meter.227 In 1915 was bij de nieuwe 
bestrating de breedte van de Amersfoortseweg vastgesteld 
op 3,95 meter met uitzondering van een stuk in het 
Kroondomein waar de weg maximaal 3 meter was .228 
 

226 Bosch, van der Ham 1998, 163-164 
227 Bosch, van der Ham 1998, 165 
228 NL-HaNA, Waterstaat / Afd. Waterstaat, 2.16.05, inv.nr. 2984, nr. 149, 206 
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Als resultaat van het eerste Rijkswegenplan werd in de 
jaren ’30 begonnen met het vervangen van de 
                                                           
229 Nationaal Archief, Den Haag, Waterstaatsbestekken, 1930-1961; Bestekken 
Zuiderzeewerken, 1920-1980, nummer toegang 2.16.16, inventarisnummer 4 

klinkerverharding op delen van de Amersfoortseweg door 
cementbeton en later door diverse soorten asfalt. Klinkers 
waren weliswaar zeer geschikt voor rustige wegen maar 
konden het zware verkeer niet aan.  
 
Op de flank van de stuwwal, tussen het Aardhuis naar 
Nieuw-Milligen was de ligging de grote paraboolduin 
eeuwen lang bepalend voor het verloop van de weg. Zelfs 
met de aanleg van de straatweg in de 19e eeuw bleef de 
weg deels de contouren van de wal volgen. Het stuk werd 
in 1930 pas rechtgetrokken.229 Op de Chromotopografische 
kaarten uit het begin van de 20st eeuw is deze verandering 
goed te zien. De nieuwe weg wordt meteen voor een deel 
verhard met cementbeton en langs weerszijde worden er 
fietspaden aangelegd.  
 
In 1932 werd het Rijkswegenplan aangepast, de wegen 
werden ingedeeld in verschillende categorieën en 
genummerd. . De Amersfoortseweg werd geclassificeerd 
als een weg van de derde klasse en kreeg het nummer 
Rijksweg 29. Ook werd het bij Amersfoort gepland e 
knooppunt verplaatst naar Hoevelaken.  
 
In de Nederlandse wegenbouw is lang de voorkeur gegeven 
aan klinkerbestrating. Klinkerbestrating was eenvoudig te 
onderhouden en was erg geschikt voor de Nederlandse 
weersomstandigheden. Met de opkomst van het 
zwaardere autoverkeer bleek de klinkerverharding echter 

 

Figuur 55 De oude weg (rood) en de in 1930 nieuw aan te leggen weg (groen) 
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niet sterk genoeg te zijn en ging men op zoek naar andere 
verhardingsmethodes.230 Vanaf het einde van de jaren ’50 
is op de Amersfoortseweg begonnen met de asfaltering. In 
de jaren voor de tweede wereldoorlog werd al 
geëxperimenteerd met andere soorten verharding, zoals 
cementbeton, om de klinkerbestrating te vervangen.  
 

 

Figuur 51 Rechttrekking van het tracé bij Hoog-Soeren in 1930 

                                                           
230 Bosch, van der Ham 1998, 222 

 
Eigendom en beheer 
In het kader van de Wet Herverdeling Wegenbeheer 
(WHW) werd in 1993 het Gelderse deel van de Rijksweg 
overgedragen aan de provincie Gelderland. Om 
omnummering van Rijksweg 29 naar N344 was al eerder 
gebeurd, de N in dit nummer duidt aan dat het om een 
niet-autosnelweg gaat en heeft niets te maken met het feit 
dat de weg wel of geen Rijksweg is of was. In het nieuwe 
Rijkswegenplan van 1984 werd de Amersfoortseweg al 
vervangen door de A1 als belangrijkste oost -west 
verbinding in midden Nederland. Het doel van de WHW 
was decentralisatie van het wegbeheer door de wegen die 
geen deel (meer) uitmaakten van de hoofdinfrastructuur 
over te dragen aan de provincies en gemeenten. Het 
gedeelte van de weg tussen Voorthuizen en Nieuw-
Milligen is later door de provincie overgedragen aan de 
gemeentes Apeldoorn en Barneveld, de gemeente 
Apeldoorn heeft daarnaast ook het gedeelte van de weg 
dat door de stad loopt in beheer.  
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Tabel 5 - Nummering en beheer van de weg in de 20ste eeuw 

Jaar Nummer Beheer 

1932-
1968 

Rijksweg 29 Staat 

1968- Rijksweg 
829, E8 

Staat 

1968- N344 Staat 

1993- N344 Provincie Gelderland, gemeente 
Barneveld, gemeente Apeldoorn  

 
 

De  N344 heeft nu geen functie meer als doorgaande weg. 
In Voorthuizen vormt de weg al zeker sinds de 
vroegmoderne periode de hoofdstraat van het dorp.  In 
Apeldoorn maakt de N344 deel uit van de noordelijke 
ringweg. De weg is tegenwoordig geclassificeerd als 
gebiedsontsluitingsweg, wat erop duidt dat de 
voornaamste functie van de weg het doorstromen naar de 

hoofdwegen is, en heeft buiten de bebouwde kom een 
maximum snelheid van 80km/uur.   
 
Aanleg van de A1 
Tegenwoordig gaat het doorgaande verkeer van 
Amersfoort naar Apeldoorn voornamelijk over de A1 en 
heeft de Amersfoortseweg zijn functie als belangrijkste 
verbindingsroute tussen de twee plaatsen verloren. In 
1959 werd het tracé van de nieuwe autosnelweg tussen 
Hoevelaken en Deventer definitief vastgelegd. De eerste 
rijbaan tussen Hoevelaken en Terschuur was al in 1952 
geopend, de rest van de rijbanen volgde pas in 1967. Het 
tracé tussen Terschuur en Apeldoorn werd op 31 mei 1972 
officieel geopend. Zoals al bepaald in het wegenplan van 
1932 vormt Hoevelaken het knooppunt waar de oost -west 
en noord-zuid verbindingen elkaar kruisen. De aanleg van 
de A1 kan gezien worden als de degradatie van d e 
Amersfoortseweg. 
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5.2 Veranderingen in het landschap in de 20ste  eeuw 
 
In de 20ste eeuw hebben er een aantal veranderingen 
plaatsgevonden in het landschap langs de 
Amersfoortseweg, met name op het Veluwse deel daarvan. 
In het begin van de 20 ste eeuw zijn grote delen van de 
Veluwe bebost en verdween de heide die het landschap 
eeuwenlang had gedomineerd. Het gaat hier voor een 
groot deel om productiebossen binnen het kroondomein.  

 
                                                           
231 Bleumink, Neefjes 2010. 79 

Figuur 52 Opkomst van de systematische bosbo uw langs de 
Amersfoortseweg boven Hoog Soeren  
 

De bosbouw die door Willem V was gestart rond Hoog 
Soeren en in de loop van de 19e eeuw verder is ontwikkeld 
kwam aan het begin van de 20 ste eeuw tot bloei door de 
inspanningen van prins Hendrik. Rond 1900 bestonden de 
gronden binnen het kroondomein nog voor een groot deel 
uit heidevelden.231 Prins Hendrik liet grote delen van de 
door hem en Wilhelmina nieuw aangekochte gronden 
inrichten voor de bosbouw, met een rechte 
blokverkaveling en lange rechte wegen. Het deel van de 
Amersfoortseweg dat binnen het kroondomein lag werd 
ingesloten door deze nieuwe productiebossen. Naast 
productiebos werd een deel van het land ingericht voor de 
jacht en werden allerlei nieuwe fauna naar het Loo 
gehaald.232 

232 Bleumink, Neefjes 2010, 83 
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Figuur 53 Uitbreidingen van het Kroondomein onder Wilhelmina en Hendrik. Bleumink. Neefjes 2010, 87 
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In de jaren ’90 werd de Koningslaan definitief afgesloten 
van de Amersfoortseweg. Op de plek waar de weg eindigt, 
zo’n 4 kilometer van Paleis het Loo  staat sinds 2010 een 
hoge folly gemaakt van hakhout uit het Kroondomein om 

 
Figuur 54 Aan het begin van de 20ste eeuw was de Koningslaan (hier rechts) nog 
aangesloten op de Amersfoortseweg (CODA Beeldbank inv.nr. GA-000313 

het einde van de weg te markeren. De Koningsweg was al 
langere tijd niet meer toegankelijke voor het gewone 
publiek vanaf de Amersfoortseweg maar werd door het 
Koninklijk huis nog af en toe gebruikt.  
 
Tijdens de tweede wereldoorlog is er ten oosten  van Hoog 
Soeren door de Duitsers een groot munitiedepot 
aangelegd. Na de oorlog is het materiaal grotendeels 

                                                           
233 Bleumink, Neefjes 2010, 89 

opgeruimd maar er worden in het gebied nog regelmatig 
explosieven aangetroffen waardoor wandelen buiten de 
paden nog altijd niet is toegestaan.233 
 
Een recreatielandschap 
Aan het einde van de 19e eeuw begint de opkomst van het 
toerisme op de Veluwe. In de 20 ste eeuw is de Veluwe 
uitgegroeid tot één van de meest toeristische regio’s van 
Nederland. De Amersfoortseweg heeft daarin een 
belangrijke rol gespeeld. De weg vormt de toegang tot de 
Veluwe, Apeldoorn en het Kroondomein vanuit het westen 
en verbindt een aantal toeristische voorzieningen met 
elkaar. Langs en nabij de Amersfoortseweg liggen onder 
meer het park Berg en Bosch, de Apenheul, Paleis het Loo, 
het Paleis Park en het Kroondomein, de Koningin 
Julianatoren, restaurant de Echoput, het Aardhuis en 
Landal Park Rabbit Hill. Het landschap langs de 
Amersfoortseweg is tegenwoordig grotendeels gericht op 
het toerisme. Omdat de Amersfoortseweg als 
toegangspoort tot de Veluwe gezien kan worden en het de 
verbindende factor in het toeristische landschap vormt is 
het belangrijk dat de weg aantrekkelijk blijft voor het 
toerisme. Het Kroondomein en Staatsbosbeheer pleitten 
voor een betere beleefbaarheid van de natuurgebied en 
langs de Amersfoortseweg. Deze zijn nu vanaf de weg vrij 
ontoegankelijk. De aanleg van meer parkeerplaatsen langs 
de weg zou dit kunnen bevorderen.  
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5.3 Inpassing van de weg in het landschap 
Wegen moeten gezien worden als landschapsvormende 

elementen, de inpassing in het landschap is daarom belangrijk.234 

Volgens van Nieuwenhuyze en van Herck kan er zelfs gesteld 

worden dat de landschappelijke inbedding van wegen het meest 

essentiële onderdeel van hun cultuurhistorische betekenis 

vormt.235 

Sinds het begin van de 20ste eeuw heeft het Rijk zich actief 
bezig gehouden met de inpassing van wegen in het 
landschap. Vanaf 1916 werd er in samenwerking met 
Staatsbosbeheer gestreefd naar een betere inpassing van 
de wegen door middel van beplanting langs de Rijkswegen.  
De nieuwe, brede verkeerswegen doorsneden het 
landschap vaak keihard en werden daardoor vaak als lelijk 
bestempeld.236 Nijenhuis en van Winden stellen in hun 
betoog voor een betere inpassing van de snelwegen in het 
Nederlandse landschap dat er in de geschiedenis van de 
Nederlandse wegenbouw altijd gestreefd is naar 
schoonheid. “de lelijke weg is niets anders dan een 
mislukte poging om het tegendeel te bereiken”. 237 Deze 
stelling moet enigszins genuanceerd worden; niet alle 
wegen zijn namelijk planmatig aangelegd en functionaliteit 
en geld speelden vaak een grotere rol dan de esthetische 
waarde van een weg, zeker binnen het kader van de 
economische ontwikkelingen in de 19 e eeuw.  

                                                           
234 Vannieuwenhuyze, van Herck 2014, 26 
235 Vannieuwenhuyze, van Herck 2014, 26 
236 Bosch, van der Ham 1998, 222 
237 Nijenhuis, van Winden 2007, 9 

 
Op het eerste Wegencongres in 1920 werd al aandacht 
gevraagd voor de esthetische waarden van de weg door 
middel van een rapport met de titel “de schoonheid, in het 
bijzonder ’t natuurschoon, in verband met beloop, 
beplanting en kunstwerken van en aan den weg”.238 In 1933 
wordt een commissie ingesteld onder de naam ‘de weg in 
het landschap ’. Hoofdingenieur H.B Bakker van 
Rijkswaterstaat, later ook adviseur bij Staatsbosbeheer, 
ontfermt zich na de tweede wereldoorlog over het 
probleem van de inpassing van wegen in het landschap en 
het behoud van de schoonheid.239 
 
Tegenwoordig is de inpassing van wegen een belangrijk 
thema binnen de landschapsarchitectuur. Binnen de 
provincie Gelderland zijn er richtlijnen opgesteld . 240 Door 
een goede inpassing in het landschap wordt de 
beleefbaarheid daarvan vergroot en worden de 
karakteristieken van het landschap benadrukt.  
 
 In de visie van de provincie Gelderland voor de inpassing 
van wegen in het landschap wordt gebruik gemaakt van 
twee invalshoeken; de weg zoals die gezien wordt vanuit 
het landschap , dus de weg als object, en het landschap 
zoals dat gezien wordt vanaf de weg . 241  
 

238 Wegenrif 1920,  zie ook Nijenhuis, van Winden 2007, 69 
239 Nijenhuis, van Winden 2007, 70 
240 Visie inpassing provinciale wegen in het Gelders Landschap 
241 Visie inpassing provinciale wegen in het Gelders Landschap, 4 
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Onder de inpassing van wegen valt met name het beheer 
van de bermen en de beplanting langs de wegen. Deze 
inpassing is vooral belangrijk in open landschappen. Op de 
Veluwe loopt de Amersfoortseweg tegenwoordig door de 
bossen van het Kroondomein waardoor een 
landschappelijke inpassing daar van minder groot belang is 
dan in het meer open landschap rond Voorthuizen en in de 
Gelderse Vallei. Wanneer het om historische wegen gaat is 
het historisch profiel sturend voor het uiterlijk van d e 
weg.242 Het gaat in dit geval vaak om de hoge 
laanbeplanting van oude rijkswegen. In de visie van de 
provincie Gelderland worden een aantal aandachtspunten 
voor de inpassing van oude Rijkswegen en andere 
historische wegen gegeven;  

 
Het behoud van een smal wegprofiel met smalle bermen 
en schuine kanten 
Een iets verhoogde ligging (ca. 0,5 meter boven het 
maaiveld) 
Een hoge laanbeplanting langs weerszijde van de weg (bij 
voorkeur eik en beuk). 243 
 

Deze richtlijnen zijn opgesteld omdat de nabootsing van de 
historische realiteit vaak niet haalbaar is. In de Gelderse 
Vallei wordt er naar gestreefd om het patroon van 
slingerende wegen in stand te houden. 244 

 

                                                           
242 Visie inpassing provinciale wegen in het Gelders Landschap 17 
243 Visie inpassing provinciale wegen in het Gelders Landschap, 22 

244 Visie inpassing provinciale wegen in het Gelders Landschap, 38 
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Figuur 55 Doorsnede van de historische weg in een modern landschap, Visie inpassing provinciale wegen in 
het Gelders Landschap 

 

Een andere vorm van inpassing in het landschap is de aanleg van 
ecoducten. De N344 vormt samen met de spoorlijn Amersfoort -
Apeldoorn en de A1 een grote barrière voor  de fauna op de Veluwe. 
Over de A1 zijn de afgelopen decennia reeds een aantal ecoducten 
aangelegd. Op zowel de spoorlijn als op de Amersfoortseweg gebeuren 
regelmatig ongelukken met wild. Inmiddels is de aanleg voor een 
ecoduct over de N344 gepland voor 2018. De locatie hiervan ligt op de 
rand van het Kroondomein, vlakbij Nieuw-Milligen, het ecoduct komt 
in lijn te liggen met de al aanwezige ecoducten over de A1  zodat er 
een brede corridor ontstaat .  

 
 
  

Figuur 56 Geplande ecoducten in het Kroondomein bron: Provincie Gelderland 
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Synthese 20ste en 21ste eeuw.  
Dit laatste hoofdstuk vormt een beknopt overzicht van de 

ontwikkeling van de Amersfoortseweg in de 20ste en 21ste eeuw. Vanaf 

het begin van de 20ste eeuw worden plannen gemaakt om de weg 

geschikt te maken voor de opkomst van het autoverkeer. De weg 

wordt opnieuw met klinkers bestraat en later volgen andere vormen 

van verharding. Het landschap op de Veluwe ontwikkeld zich in de 

20ste eeuw naar een productielandschap en vooral een 

recreatielandschap. Langs de Amersfoortseweg ontstaan diverse 

toeristische attracties. De grootste uitdagingen voor de 21ste eeuw 

zijn de inpassing van de weg in het landschap, het behouden van de 

historische identiteit en het doorbreken van de barrière die de weg in 

het landschap vormt. Door de ligging binnen het Kroondomein heeft 

de regio zich op economisch vlak nooit ver kunnen ontwikkelen. Met 

de komst van de A1 raakt de Amersfoortseweg de functie als 

hoofdverbinding tussen Apeldoorn en Amersfoort kwijt.  
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HOOFDSTUK 6 

Resultaten en conclusies 

Als afsluiting van dit onderzoek wordt een overzicht gegeven van de verzamelde 

informatie uit de vorige hoofdstukken en de conclusies die daaruit getrokken kunnen . 

De hoofdvraag wordt beantwoord, er volgt  een korte cultuurhistorische waardering 

van de weg en er worden een aantal aanbevelingen voor verder onderzoek  naar de 

Amersfoortseweg of historische wegen in het algemeen.  
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6.1 Beantwoording van de hoofdvraag 
Hoe heeft de verbinding Apeldoorn-Amersfoort zich 
ontwikkeld vanaf de middeleeuwen en welke rol speelde 
het  landschap daarbij? 
De Amersfoortseweg vormt vanaf de Middeleeuwen de 
verbinding tussen Amersfoort en de Veluwe. In de vroegste 
fase bestaat de weg nog uit een aantal verschillende 
routes en kan de weg nog niet als één geheel gezien 
worden. Alleen in de Gelderse Vallei werd het  tracé vóór 
1500 vastgelegd en is het sindsdien amper veranderd. De 
weg heeft zich hier sterk naar het fysieke landschap 
gevormd en loopt over de dekzandruggen door de vallei. 
Bij Hoevelaken is de weg deel van de ontginningsbasis van 
het veengebied. Op de Veluwe kenden de wegen door de 
aanwezigheid van heide en zandverstuivingen meer 
dynamiek, maar ook hier vormde de weg zich naar het 
fysieke landschap. Scherpe zandruggen en 
zandverstuivingen werden vermeden.  
 
In de 17e en 18e eeuw wordt het tracé van de huidige 
Amersfoortseweg voor een grootdeel vastgelegd. De weg 
dient voornamelijk als handelsroute, op de Veluwe 
ontstaat in deze periode een jachtlandschap waarin de 
Koningslaan tussen het Loo en de Hoog-Soerense bossen 
een belangrijke rol speelt. In de 19e eeuw wordt de weg 
tussen Amersfoort en het Loo op bevel van koning 
Lodewijk Napoleon rechtgetrokken en bestraat als deel van 
de nieuwe straatweg tussen Utrecht en Deventer. De 
relatie tussen de weg en het landschap veranderd sterk in 
deze periode. De weg vormt zich minder naar het fysieke 

landschap en krijgt een eigen identiteit. De scherpe 
doorsnijding van de stuwwal die in deze periode is 
ontstaan is nog steeds één van de meest kenmerkende 
elementen van de Amersfoortseweg. De straatweg moet in 
de vroege 19e eeuw gezien worden als een imposant 
verschijnsel in deze perifere regio. De weg maakt de 
gehele 19e eeuw deel uit van één van de 
hoofdverbindingen van het Koninkrijk der Nederlanden.  
 
De relatie tussen de weg en het landschap is niet éénzijdig, 
de weg wordt niet alleen gevormd door het natuurlijke 
landschap maar wordt in deze periode ook zelf een 
landschapsvormend object.  Het landschap wordt 
beïnvloed en gevormd door de aanwezigheid van de weg.  
 
Aan het einde van de 19e eeuw neemt het economisch 
belang van de weg af door de komst van het Apeldoorns 
Kanaal en de aanleg van de spoorlijn tussen Amersfoort en 
Deventer. In de 20ste eeuw wordt de weg geschikt gemaakt 
voor het gemotoriseerde verkeer en veranderd de relatie 
met het landschap opnieuw. De weg krijgt na de aanleg van 
de A1 een gebiedsontsluitende funct ie en dient niet meer 
als hoofdverbinding tussen Amersfoort en Apeldoorn. 
Langs de weg heeft zich in de 20 ste eeuw een 
recreatielandschap ontwikkeld waarin de 
Amersfoortseweg een belangrijke verbindingsader vormt.  
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De historische gelaagdheid van de weg 
Eén van de doelstellingen van dit onderzoek was om de 
gelaagdheid van het landschap rond de Amersfoortseweg 
in kaart te brengen. De Amersfoortseweg vormt de 
verbindingen tussen verschillende landschappen die elk 
hun eigen stukje geschiedenis hebben. Daarnaast is de weg 
zelf ook een opeenstapeling van verhalen. De oudste 
relicten komen uit het westelijk deel van de weg, waar het 
traject door de veenontginningen al in de 12 e eeuw werd 
vastgelegd en tot de dag van vandaag amper is veranderd.  
 
Helemaal in het oosten van het studiegebied, vanaf Paleis 
het Loo richting Hoog-Soeren kent de weg een hele andere 
ontstaansgeschiedenis. Een 17 e -eeuwse koningslaan, 
aangelegd als deel van het lanenstelsel van Paleis het Loo 
en gebruikt als jachtweg door koning-stadhouder Willem 
III. De lanenstructuur is hier nog zichtbaar.  Tussen deze 
twee uitersten loopt de kaarsrechte Napoleontische 
straatweg, een kunstwerk dat in het begin van de 19 e eeuw 
met grote spoed dwars door de Veluwse stuwwal werd 
aangelegd. De weg was nieuw, de route allerminst. Al in de 
middeleeuwen werden er via deze route enorme 
hoeveelheden ossen en andere handelswaren vervoerd 
naar het westen van het land. De handelsweg ontwikkelde 
zich vanaf de 17e eeuw tot één van de belangrijkste op de 
Veluwe.  
 
De Amersfoortseweg verbindt al deze verhalen met elkaar. 
Van de veenontginning in Hoevelaken over de 
dorpsontwikkeling van Voorthuizen, het militaire kamp in 

Nieuw-Milligen en het jachtlandschap van Willem III, 
verbonden door een Napoleontische straatweg. Vanwege 
de grote diversiteit aan thema’s kan in het kader van dit 
onderzoek niet overal diep op in worden gegaan. Het 
voornaamste doel van deze scriptie is het geven van een 
overzicht van de verschillende verhalen van de 
Amersfoortseweg en de manier waarop de weg en het 
landschap zich tot elkaar verhouden. Het landschap van de 
Amersfoortseweg kan ingedeeld worden in vijf tijdslagen, 
die overeenkomen met de hoofdstukken indeling van deze 
scriptie. Elke laag kent een aantal kenmerkende 
landschapselementen en relicten die van belang kunnen 
zijn bij de waardering en het beheer van de weg.  
 

Laag en periode Landschapselementen en relicten 

Laag 1 Fysische 
geografie 

Stuwwallen, smeltwaterdalen, pingo’s, 
dekzandafzetting 

Laag 2 
Prehistorie – 
1600 

Grafheuvels, akkercomplexen, heidevorming, 
stuifzanden, veenontginningslandschap, 
karrensporen 

Laag 3 1600-
1800 

Lanenstructuur, jachtlandschap, 
koningswegen, karrensporen, dorpen 

Laag 4 1800-
1900 

Alignement van de weg, laanstructuren, 
laanbeplanting, grenspalen, tolhuizen 

Laag 5 1900-
heden 

Bosbouw, toerisme, natuurontwikkeling 
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6.2 Cultuurhistorische waardering 
Bij het bepalen van de culturele waarde van historische 
wegen moeten meerdere punten in acht worden genomen. 
Ten eerste is het belangrijk om helder te krijgen wat de 
cultuurhistorische identiteit van de weg is, -wat is het 
verhaal van de weg en wat is daarvan nog terug te zien  in 
het huidige landschap? Daarnaast is het belangrijk om vast 
te stellen in hoeverre de weg uniek is. Zijn er nog talloze 
soortgelijke wegen in Nederland of de nabije omgeving, of 
is het de enige goed bewaarde in zijn soort?  
 

De cultuurhistorische waardering van wegen kent een aantal 

problemen; ten eerste zijn historische wegen vaak nog in gebruik 

als doorgaande weg en zijn ze niet altijd herkenbaar als historische 

weg. Daarnaast zijn wegen geen opzichzelfstaande objecten maar 

maken ze deel uit van een landschap. Door de grote diversiteit aan 

historische wegen kunnen er ook geen algemene richtlijnen 

opgesteld worden voor de cultuurhistorische waardering ervan.245 

Het Nederlandse wegennet is fijnmazig en zeer complex, wat ook 

de studie naar de geschiedenis ervan complex maakt, zeker gezien 

de beperkte hoeveelheid bronnen die beschikbaar is.  

De waarde van wegen en landschappen is drieledig en bestaat de 

natuurwetenschappelijke waarden (geologie, geomorfologie, 

bodem, flora etc.), de cultuurhistorische waarden (geschiedenis, 

archeologie, relicten etc.) en de esthetische waarde (visuele 

kenmerken, structuren, bewaring en de leesbaarheid van het 

landschap).246 Op basis van de richtlijnen die door 

                                                           
245 Vannieuwenhuyze, van Herck 2014, 45-46 

Vannieuwenhuyze en van Herck uiteengezet zijn voor de 

waardering van historische wegen in Vlaanderen kunnen de 

volgende waardevolle elementen en aspecten van de 

Amersfoortseweg worden onderscheiden: 

Karrensporen uit de late middeleeuwen en vroegmoderne tijd 

Historische lanenstructuur van de Koningswegen (17e-18e eeuw) en 

Napoleontische straatweg (19e eeuw) 

Landschappelijke waarden: kleinschalig kampenlandschap in de 

Gelderse Vallei, heide, stuifzanden en bosbouw op de Veluwe 

Esthetische waarden: doorsnijden van de stuwwal, recht 

alignement, grote hoogteverschillen 

De cultuurhistorische waarde van de Amersfoortseweg wordt 

grotendeels bepaald door de vroegere functie als handelsweg en 

koningsweg. De kenmerkende rechte lanenstructuur met hoge 

bomen kan (opnieuw) zichtbaar gemaakt worden in het landschap 

door kleine veranderingen in de groenstructuur.  

Op basis van de cultuurhistorische waarden is de Amersfoortseweg 

in Nederland niet uniek, Koningswegen komen op meerdere 

plaatsen op de Veluwe voor, Hessenwegen en vroegmoderne 

handelswegen zijn in heel oost-Nederland te vinden en 

Napoleontische straatwegen komen in Nederland, België en 

Frankrijk op grote schaal voor. De grootste waarde van de 

Amersfoortseweg ligt in de goede conservering van het historische 

246 Vannieuwenhuyze, van Herck 2014, 47-48 
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tracé, de in stand gebleven Koningslaan (koningsweg) maar vooral 

in de esthetiek en het alignement van de weg. De kaarsrechte 

doorsnijding door het reliëf is voor Nederlandse begrippen uniek. 

De weg is daarmee representatief voor de Napoleontische 

straatwegen die gekenmerkt worden door het rechte verloop 

ervan. Op veel andere wegen is deze structuur niet meer 

herkenbaar. De Amersfoortseweg heeft daardoor een hoge 

belevingswaarde en is daarmee een waardevol element in het 

Veluwse recreatielandschap.247 

6.3 Toekomstvisie en aanbevelingen voor verder onderzoek 
Dit onderzoek vormt slechts het begin van een totaalvisie 
van de Amersfoortseweg die door de gemeente Apeldoorn 
in de toekomst gerealiseerd zal worden Er is gepoogd de 
historische ontwikkeling in grote lijnen weer te geven met 
de focus op het landschap. Nu de cultuurhistorie van de 
weg in kaart is gebracht is het belangrijk om af te vragen 
hoe deze cultuurhistorische identiteit van de weg 
beleefbaar kan worden gemaakt. De visie van het Provincie 
Gelderland over de inpassing van (historische) wegen in 
het landschap vormt hiervoor een goed uitgangspunt.   
 
Een belangrijk punt in de toekomstige ontwikkeling van de 
Amersfoortseweg is de barrière die de weg vormt voor de 
faunamigratie op de Veluwe. Door de ontwikkeling van 
ecoducten, waarmee in 2016 een voorzichtige start wordt 
gemaakt zal die barrière langzaam doorbroken worden en 

                                                           
247 Zie Vannieuwenhuyze, Van Herck 2014 voor richtlijnen voor de 
cultuurhistorische waarden van wegen.  

begint de weg zich opnieuw meer naar het natuurlijke 
landschap te vormen.  
 
Naast dergelijke natuurontwikkelingsprojecten zou het 
een goed idee zijn om de weg en de omgeving beter 
beleefbaar en toegankelijker te maken voor het grote 
publiek. De Veluwe is een enorm toeristische regio en de 
bossen van het Kroondomein zijn prachtig. Toch heeft men 
vanaf de Amersfoortseweg op stuwwal niet erg veel 
gelegenheid om de auto even aan de kant te zetten en te 
genieten van het landschap. Meer parkeerplaatsen, 
bijvoorbeeld bij de hekken die toegang geven tot het 
Kroondomein voor wandelaars en fietsers , zou een 
uitkomst bieden, zeker gezien de grote aantallen toeristen 
die gebruik maken van de weg.  
 
Als afsluiting van dit onderzoek wil ik graag een aantal 
thema’s aankaarten die interessant kunnen zijn voor 
verder onderzoek naar de Amersfoortseweg of historische 
wegen op de Veluwe in het algemeen.  
 

1) Soortgelijke onderzoeken naar andere wegen in 
Nederland en op de Veluwe kunnen bijdrage aan de stand 
van wetenschappelijke kennis op het gebied van 
historische wegen en de rol van het landschap daarin.  
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2) Onderzoek naar oudere routes op basis van 
archeologische gegevens en GIS-analyses. Een least-cost 
path analyse, vergelijkbaar met het onderzoek van van 
Lanen248, gebaseerd op de begaanbaarheid van het 
landschap zou een interessant thema voor verder 
onderzoek zijn. Daarmee kan bepaald worden waar de 
ideale route tussen Amersfoort en Apeldoorn zou lopen op 
basis van de fysische geografie, door het vergelijken van 
die berekende route met de huidige route kunnen wellicht 
interessante conclusies getrokken worden.  Daarnaast kan 
GIS gebruikt worden om prehistorische en middeleeuwse 
wegen te detecteren.  
 
3) Onderzoek naar de economische geschiedenis en 
handelsgeschiedenis van de Amersfoortseweg, dit thema 
is in dit onderzoek onderbelicht gebleven. Over de kosten 
en begroting van de aanleg van de straatweg is 

bijvoorbeeld ontzettend veel informatie te vinden in het 
Nationaal Archief.  
 
4) Landschapshistorisch onderzoek naar de Hessenwegen 
en Koningswegen op de Veluwe. Er bestaat nog altijd geen 
betrouwbaar overzicht van deze wegen. Een  goede 
inventarisatie en cultuurhistorisch onderzoek zou zeer 
waardevol zijn 
 

5) Een volledige cultuurhistorische waardering van de 

Amersfoortseweg op basis van de in dit onderzoek verzamelde 

gegevens en  verder onderzoek, eventueel aangevuld met 

archeologische opgraving van bijvoorbeeld karrensporen. 

6) Een uitgebreid theoretisch onderzoek naar de multidimensionale 

relatie tussen landschap en wegen en een Nederlandse methodiek 

voor het historisch wegenonderzoek.  

 
  

                                                           
248 Van Lanen 2016 
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Lijst met afbeeldingen 

Afbeelding voorblad: CODA- GA-000100. De Amersfoortseweg op de kruising met de Loolaan en de Jachtlaan ca. 1900.  

 
Figuur 1 Overzichtskaart van de Amersfoortseweg de (N344) en de belangrijkste plaatsen binnen het studiegebied 

Figuur 2- Geologische doorsnede van het studiegebied. Amer 2009,  afb. 5 14 

Figuur 3- Volgorde van de vorming van stuwwallen in Midden Nederland Berendsen 2010, 163. 

Figuur 4 De Veluwe en de Gelderse Vallei op het AHN 

Figuur 5 - Oriëntatie van de dekzandruggen in de Gelderse Vallei, Berendsen 2010, 191 

Figuur 6 Geomorfologische kaart van het studiegebied 

Figuur 7 Bodemkaart van het studiegebied. Het verschil tussen het kleinschalige landschap van de Gelderse Vallei (bij Amersfoort) en het grootschalige 

landschap op de Veluwe (bij Apeldoorn is hierop goed te zien. 

Figuur 8 Indeling van het studiegebied in verschillende landschapstypen 

Figuur 9 Historisch verkavelingspatronen in het veenontginningslandschap (links), esdorpenlandschap (midden) en kampenlandschap (rechts)  

Chromotopografische Kaart des Rijks (1885-1925) 

Figuur 10 De veenontginning rond Hoevelaken op de TMK 

Figuur 11 De akte waarin het gebied rond Hoevelaken uitgegeven word voor de ontginning (Veldhuizen 11, afb. 1. Gelders Archief Toegang 0243 inv.nr 

48) 

Figuur 12 - De Hoevelakense veenontginning en de ligging van de Amersfoortseweg (Veldhuizen 1982, 18, eigen bewerking) 

Figuur 13 - De kamppoort in Amersfoort 

Figuur 14 Uitsnede van de stadsplattegrond van Hogenberg en Braun van Amersfoort met de vermelding 'wech na Overijssel' op de Hoge Weg 

Figuur 15 18e -eeuwse gravure van de Hoge Weg bij Amersfoort door Paulus van Liender  (bron: Rijksmuseum) 

Figuur 16 De ligging van de weg op de dekzandruggen in de Gelderse Vallei bij Terschuur 

Figuur 17 Karrensporen ten zuiden van Hoog-Soeren (combinatie van het AHN en een luchtfoto) 

Figuur 18 De kaart van Christiaan Sgrooten. De rode stippellijn op de detailweergave (boven) geeft de route tussen Amersfoort en Apeldoorn aan 

Figuur 19 De route tussen Amersfoort en Apeldoorn op de kaart van Geelkercken ca. 1620 

Figuur 20 Reconstructie van de route tussen Amersfoort en Apeldoorn in ca. 1600 

Figuur 21 Overzicht van de Hessenwegen volgens Fockema-Andreae 

Figuur 22 Grove reconstructie van de (mogelijke) hessenwegen tussen Amersfoort en Apeldoorn. Barneveld gold als het belangrijkste knooppunt van 

Hessenwegen uit alle richtingen. Deze reconstructie is gebaseerd op informatie van Fockema-Andreae 1957, Heidinga 1987,  Leyden 1940, straatnamen 
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en een aantal historische kaarten. De kaart geeft niet overal het exacte tracé van de wegen aan maar slechts een benadering van de mogelijke 

hessenwegen. 

Figuur 23 Gravure van Paleis het Loo uit het begin van de 18e eeuw (ca. 1702-1711). De grote weg op de voorgrond is de Koningslaan (Gelderse 

Collecties) 

Figuur 24 Het Veluwse jachtlandschap ten tijde van Koning-stadhouder Willem III (Bleumink, Neefjes 2010, 53) De Koningswegen staan met een dikke 

witte lijn aangeduid 

Figuur 25 Kaart van Broeckhuysen 1708 van het Loo en de Koningslaan die staat aangegeven als de weg naar Amersfoort. Het noorden ligt onder (scan: 

Gemeente Apeldoorn). 

Figuur 26 De Koningslaan (oude Allee) op de kaart van Leenen. 1762 

Figuur 27 Reconstructie van de Koningslaan en mogelijke Koningswegen/jachtwegen rond Hoog-Soeren en het Loo in de 17e eeuw, gebaseerd op  de 

kaart van Leenen en Leyden 1940,van Heijgen 2015, en Bleumnink, Neefjes 2010 en enkele toponiemen. 

Figuur 28 Figuur 28 Caerte van de tiende onder't soogenoemde Jolenbroecker block (Gelders Archief 0012 Gelderse Rekenkamer – Beeldbank 1506-

0006 

Figuur 29 Caerten van de tiendens onder 't Hoogh Voorthuijser block (Gelders Archief 0012 Gelderse Rekenkamer – Beeldbank 1506-0010) 

Figuur 30 Caert der limitten van de hooge en vrye heerlyckhydt van het Loo 1762 - Leenen 

Figuur 31 De belangrijkste doorgaande routes naar Apeldoorn en het Loo op de kaart van Leenen 

Figuur 32 - Kaart van de Schuursteeg (Terschuur) 1772, het deel van de Klaarwatersebrug door Terschuur en langs het tolhuis staat hier afgebeeld. 

(Gelders Archief 0012 Gelderse Rekenkamer inv.nr  577 Caart figuratief van de Schuursteeg en de daarbij 

loopende beeken..., 9 maart 1772, gekopieerd 9 april 1772 

Figuur 33 Figuur 33 De Amersfoortseweg op de kaarten van de Man (1807-1812) 

Figuur 34 19e -eeuwse kaart van de Amersfoortseweg door C. Mentz. Gelders Archief 0875- Rijkswaterstaat, kaarten, inv.nr. 251. Grote Weg nr. 9 

(ca.1809) 

Figuur 35 - Heerbanen in Utrecht en Gelderland zoals opgegeven door de Admiraliteit van Amsterdam in 1736 (reconstructie door Horsten 1992, 65) 

Figuur 36 Reconstructie van de Amersfoortseweg in 1800 op basis van het besproken kaartmateriaal, het AHN en de TMK. 

Figuur 37 (rechts) 

Figuur 38 De paraboolduin op de Veluwse stuwwal (links) en de 18e-eeuwse  weg die erlangs loopt (rechts) 

Figuur 39 Mogelijke afsnijding van de weg tussen Hoevelaken en Voorthuizen. 

Figuur 40 Mogelijke afsnijding van de weg  tussen Oud-Milligen en het Aardhuis 

Figuur 41 De in 1807 voorgestelde alternatieve route voor de straatweg over Nijkerk, Putten, Leuvenum en Elspeet 

Figuur 42 Detailweergave van de manuscriptkaart uit 1809 (nr. 251). met links Tolhuis 11 (Nieuw-Milligen), ’t Lugje, de wegen door het Grevenhout, en 

de Koningstafel en het begin van de Koningslaan rechts. 

file:///C:/Users/Susanne-/Dropbox/Landschapsgeschiedenis/Master%20Landschapsgeschiedenis/SCRIPTIE/tweekollommen.docx%23_Toc472504063
file:///C:/Users/Susanne-/Dropbox/Landschapsgeschiedenis/Master%20Landschapsgeschiedenis/SCRIPTIE/tweekollommen.docx%23_Toc472504063
file:///C:/Users/Susanne-/Dropbox/Landschapsgeschiedenis/Master%20Landschapsgeschiedenis/SCRIPTIE/tweekollommen.docx%23_Toc472504065
file:///C:/Users/Susanne-/Dropbox/Landschapsgeschiedenis/Master%20Landschapsgeschiedenis/SCRIPTIE/tweekollommen.docx%23_Toc472504065
file:///C:/Users/Susanne-/Dropbox/Landschapsgeschiedenis/Master%20Landschapsgeschiedenis/SCRIPTIE/tweekollommen.docx%23_Toc472504066
file:///C:/Users/Susanne-/Dropbox/Landschapsgeschiedenis/Master%20Landschapsgeschiedenis/SCRIPTIE/tweekollommen.docx%23_Toc472504066
file:///C:/Users/Susanne-/Dropbox/Landschapsgeschiedenis/Master%20Landschapsgeschiedenis/SCRIPTIE/tweekollommen.docx%23_Toc472504067
file:///C:/Users/Susanne-/Dropbox/Landschapsgeschiedenis/Master%20Landschapsgeschiedenis/SCRIPTIE/tweekollommen.docx%23_Toc472504069
file:///C:/Users/Susanne-/Dropbox/Landschapsgeschiedenis/Master%20Landschapsgeschiedenis/SCRIPTIE/tweekollommen.docx%23_Toc472504069
file:///C:/Users/Susanne-/Dropbox/Landschapsgeschiedenis/Master%20Landschapsgeschiedenis/SCRIPTIE/tweekollommen.docx%23_Toc472504070
file:///C:/Users/Susanne-/Dropbox/Landschapsgeschiedenis/Master%20Landschapsgeschiedenis/SCRIPTIE/tweekollommen.docx%23_Toc472504071
file:///C:/Users/Susanne-/Dropbox/Landschapsgeschiedenis/Master%20Landschapsgeschiedenis/SCRIPTIE/tweekollommen.docx%23_Toc472504074
file:///C:/Users/Susanne-/Dropbox/Landschapsgeschiedenis/Master%20Landschapsgeschiedenis/SCRIPTIE/tweekollommen.docx%23_Toc472504078
file:///C:/Users/Susanne-/Dropbox/Landschapsgeschiedenis/Master%20Landschapsgeschiedenis/SCRIPTIE/tweekollommen.docx%23_Toc472504079
file:///C:/Users/Susanne-/Dropbox/Landschapsgeschiedenis/Master%20Landschapsgeschiedenis/SCRIPTIE/tweekollommen.docx%23_Toc472504080
file:///C:/Users/Susanne-/Dropbox/Landschapsgeschiedenis/Master%20Landschapsgeschiedenis/SCRIPTIE/tweekollommen.docx%23_Toc472504081


 

139 
 

Figuur 43 Detail van de kaart door Mentz 1809 Gelders Archief (toegang 0875 inv.nr.255) 

Figuur 44 Kaart door Mentz 1809 Gelders Archief (toegang 0875 inv.nr.255) 

Figuur 45 Detail van de kaart door Mentz 1809 Gelders Archief (toegang 0875 inv.nr.255) 

Figuur 46 - Restanten van de baksteenproductie in het Grevenhout bij Hoog Soeren (eigen foto) 

Figuur 47 Locaties van de tolhuizen langs de straatweg 

Figuur 48 Bouwtekening van de te bouwen tolhuizen langs de straatweg. Links het enkele tolhuis en rechts het dubbele tolhuis dat tevens geschikt was 

als woonhuis en kleine boerderij. Gelders archief toegang 0875 Rijkswaterstaat; kaarten inv.nr. 275 

Figuur 49 Het tolhuis bij de Echoput(Beeldbank CODA inv.nr GA-000565) 

Figuur 50 Regelement voor de passagie over de straatweg. Gelders Archief 0108-417 

Figuur 51 Rechttrekking van het tracé bij Hoog-Soeren in 1930 

Figuur 52 Opkomst van de systematische bosbouw langs de Amersfoortseweg boven Hoog Soeren 

Figuur 53 Uitbreidingen van het Kroondomein onder Wilhelmina en Hendrik. Bleumink. Neefjes 2010, 87 

Figuur 54 Aan het begin van de 20ste eeuw was de Koningslaan (hier rechts) nog aangesloten op de Amersfoortseweg (CODA Beeldbank inv.nr. GA-

000313 

Figuur 55 Doorsnede van de historische weg in een modern landschap, Visie inpassing provinciale wegen in het Gelders Landschap 

Figuur 57 Geplande ecoducten in het Kroondomein bron: Provincie Gelderland 
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Geraadpleegde archieven 
Gelders Archief (GA) 
Toegang 0039 – Gedeputeerde staten 
Toegang 0016 -  Gewestelijke besturen in de Bataafs-Franse tijd 
Toegang 0108 – Rijkswaterstaat, verkeer en infrastructuur  
Toegang 0012 – Gelderse Rekenkamer 
Toegang 1707 – Gelderse Landdagrecessen 

 
Nationaal Archief (NA) 
2.01.01.07  Archief Staatssecretarie onder Lodewijk Napoleon, 1806 -1811 
2.16.11  Raad van de Waterstaat 1892-1992 
2.16.59  Overleg Wegen 1929-1940 
2.01.13 Waterstaat 1798-1813 
4VTH   Kaartencollectie Hingman  
2.16.06   Inspecteurs Waterstaat voor 1850 
2.04.07 BiZa / Waterstaat 1814-1877 
2.16.16  Waterstaatsbestekken 1930-1961 
 
Gemeente Archief Apeldoorn (CODA) 
Beeldbank CODA 
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Kaartmateriaal 
Bodemkaart van Nederland, 1:50.000. Kaartblad 32oost, 33Oost, 33West  
Geomorfologische kaart van Nederland, 1:50.000  
Topografische kaart van de Veluwe en de Veluwezoom door M.J. de Man 1802 -1812. 
Topografische en Militaire Kaart van het Kon inkrijk der Nederlanden 1:50.000 (1850-1864) 
Historische atlas Gelderland. Chromotopografische Kaart des Rijks 1:25.000 (1885 -1925) 
 
Verenigingen, websites en instanties  
De Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed.         http://www.cultureelerfgoed.nl   
De historische vereniging Oud Apeldoorn        http://www.oud-apeldoorn.nl,  
De werkgroep Felua           http://www.historischeverenigingfelua.nl  
Het Erfgoedplatform Apeldoorn -          http://www.erfgoedplatformapeldoorn.nl   
Darpsproat uut Garder ,  het verenigingsblad van Plaatselijk Belang voor Garderen   http://www.plaatselijkbelanggarderen.nl    
De Oudheidkundige en Historische Vereniging Oud -Barneveld     http://www.oudbarneveld.nl/   
Het museum Nairac in Barneveld          http://nairac.nl/  
Stichting Historisch Hoeflake.          http://www.historischhoevelaken.nl/   
Oudheidkundige vereniging Flehite Amersfoort.        http://www.historisch-amersfoort.nl/  
Vereniging Elspeet Historie           http://www.elspeethistorie.nl/   
 

Gemeente Apeldoorn 

Cultuurhistorische waardenkaart 

Cultuurhistorische analyses deelgebieden  
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http://www.historischeverenigingfelua.nl/
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http://www.oudbarneveld.nl/
http://nairac.nl/
http://www.historischhoevelaken.nl/
http://www.historisch-amersfoort.nl/
http://www.elspeethistorie.nl/
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