
Broek- en heide-
ontginningslandschap
Ontstaan
De oorspronkelijke heidevelden zijn de oudste weidegron-
den van ons land. Vaak zijn het door gebrek aan meststof 
uitgeputte en daarna verlaten akkers. Door begrazing met 
schapen bleven de heidevelden in stand. Later in de 
middeleeuwen werden de schapen in een schaapskooi 
gehouden. In de potstal werd de mest met telkens een laag 
heideplaggen erop door de dieren vastgetrapt tot een 
voedselrijk pakket. Hiermee werden de bouwlanden van het 
kampenlandschap opgehoogd tot goed bemeste en soms 
bolle essen en bleven de voedselarme heidevelden over. 
Verschillende factoren maakten het mogelijk de heidegebie-
den rond 1900 te ontginnen. Belangrijk waren de ontdek-
king van kunstmest, de komst van goedkope wol uit 
Australië (waarmee het nut van de heidevelden voor de 
schapenhouderij verviel) en de verbetering van de ontwate-
ring van de natte heidevelden. Vaak hebben de percelen 
een vergelijkbare onregelmatige structuur als het kampen-
landschap maar oostelijk van het veenontginningsland-
schap bij Terschuur kregen ze een rechthoekige verkave-
ling. Hier ging men rationeel te werk. Dit is te zien aan de 
rechte lijnen: zo veel mogelijk rechte wegen en rechte 
percelen. 

Huidig landschapsbeeld
In het broek- en heideontginningslandschap zijn de 
voormalige heidevelden en elzenbroekbossen geheel 
ontgonnen tot grasland en akker. U herkent deze gebieden 
aan de rechtlijnige verkavelingen en de rechte wegen. 
Straatnamen als Heideweg en gebiedsnamen als Kootwij-
kerbroek wijzen nog op het historisch grondgebruik en de 
natte omstandigheden. Broek betekent land dat bij hoge 

waterstand onderloopt. De broekgebieden liggen vooral in 
lager gelegen vlakten die onder invloed hebben gestaan 
van rivieren of beken. De broek- en heideontginningsgebie-
den in de gemeente Barneveld liggen rondom Voorthuizen, 
Kootwijkerbroek bij Stroe en ten zuidwesten van Barneveld. 
Het beplantingsbeeld van het gebied is niet eenduidig. De 
wegen zijn de ene keer wel en de andere keer niet beplant. 
Langs de sloten staan soms wel, soms juist geen knotbo-
men. Er liggen kleine bosjes en soms ook houtwallen en 
houtsingels. Restanten van heide vindt u op Kootwijksche 
Veld, Wilde Kamp, Erica Noord. De resterende heidegron-
den zijn zowel uit ecologisch als cultuurhistorisch oogpunt 
waardevol. De boerderijen in het broek- en heideontgin-
ningslandschap staan op de kop van de kavels langs de 
nieuwe ontsluitingswegen. Het voorhuis en de voortuin zijn 
steeds op de weg gericht. De agrarische bedrijven hebben 
zich goed kunnen ontwikkelen. Er is dan ook sprake van 
bedrijfskavels met bedrijfsgebouwen zonder beplanting. 
Hoge beplanting staat overwegend bij het woongedeelte. Al 
van het begin af aan zijn diverse vrijstaande woonhuizen in 
het gebied gebouwd en gericht op de straat. Zij dragen bij 
aan de grote diversiteit in bebouwing en beplanting in het 
gebied. De bebouwing staat verspreid of zo dicht bij elkaar 
dat er sprake is van een lint. 
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De meest voorkomende 
streekeigen boom- en struik-
soorten voor het broek- en 
heideontginningslandschap en 
de plek op het erf waar u ze het 
beste aan kunt planten. 

Elzensingels

Zwarte els langs percelen.

Houtsingel
Zomereik aangevuld met zachte 
of ruwe berk, zwarte els, 
lijsterbes en  struiken zoals 
meidoorn, sleedoorn, boswilg, 
vogelkers en gelderse roos 
langs percelen. 

Knotbomen
Zwarte els, schietwilg en 
gewone es langs sloten en in 
lager gelegen delen van het 
gebied.

Hoogstamboomgaard
Hoogstamfruitbomen met appel 
(Goudreinet, Notarisappel, Zoete 
Bloemée), peer (Clapps favourite, 
Beurré Hardy), pruim (Reine 
Claude, D’Anthan, Reine Victoria) 
omhaagd met meidoorn.

Solitaire bomen op het erf
Hoogstamfruitboom,  
paardekastanje.

Haag rond of bij de voortuin
Beuk, haagbeuk, liguster, 
veldesdoorn, meidoorn.

Haag rond of bij de  

fruitgaarde/moestuin
Meidoorn.

Gebiedskenmerken  
broek- en heideontginnings-
landschap
Algemeen
Het broek- en heideontginningslandschap heeft een 
rationele, vaak rechthoekige verkaveling in een vlak 
landschap. Kavelgrenzen worden vaak bepaald door beken 
en sloten. Het landschap was in het verleden besloten door 
houtwallen en houtsingels op de hogere delen en knotbo-
men in de lagere gebieden. Tegenwoordig is het broek- en 
heideontginningslandschap meer open, doordat veel 
beplanting is verdwenen. Hier en daar vind je hier nog 
onverharde wegen.

Bebouwing
Boerderijen, voormalige boerderijen, woningen en overige 
bebouwing staan verspreid in het landschap.
De voorgevels zijn op de weg gericht, de bijgebouwen 
staan achter (ten opzichte van de weg) het woongedeelte 
van de boerderij of de woning. 
 
Grondgebruik
Grasland en bouwland komen beide veel voor.

Beplanting
Erfbeplanting bestaat uit een haag rond de voortuin, 
hoogstamfruitbomen en één of meerdere kastanjebomen. 
Weinig beplanting op het achtererf, maar wel streekeigen 
beplanting langs de kavelgrens, zoals elzensingels.

Wat planten?

Meer informatie over aanplant en beheer
www.landschapsbeheergelderland.nl

Tip
Wij adviseren u om houtsingels 
aan te leggen in combinatie met de 
erfbeplanting. Probeer langs stallen 
en schuren bomen en struiken te 
planten in een houtsingel zodat ze 
beter in het omringende landschap 
opgaan. 

Knotelzen, zo regelmatig mogelijk planten

Elzen, aan één zijde van de greppel planten
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