
Gelderse Werkdag – 3 maart 2018 

Werklocaties 
 
W 1 Vogeleiland in de Arkervaart - ’s ochtends en ’s middags 

Werkzaamheden: Riet maaien en opslag berk en wilg verwijderen 
Vervoer: Auto (9 km) + oversteek met vlot 

W 2 Landgoederen Gerven en Hell - ’s ochtends  
Werkzaamheden: Hei opschonen 
Vervoer: Auto (10 km)  

W 3 Landgoed Appel - ’s ochtends en ’s middags 
Vervoer: Auto (9 km)  
W 3 a: Heidevelden 
Werkzaamheden:  Denne- en overige opstand verwijderen tussen de heide 
W 3 b: Fietspad Woudweg 
Werkzaamheden:  terugzetten van opstand langs het fietspad 

W 4 Kruishaarse Berg - ’s ochtends en ’s middags 
Werkzaamheden: Zichtlijn op poel herstellen 
Vervoer: Fiets (6 km)  

W 5 Hoogstam Oude Barneveldseweg - ’s ochtends  
Werkzaamheden: Oude fruitbomen snoeien 
Vervoer: Fiets (4 km)  

W 6 Volenbeek, Putten - ’s ochtends  
Werkzaamheden: Beekloop schonen 
Vervoer: Auto (18 km)  

W 7 Houtwal, Driedorp - ’s ochtends  
Werkzaamheden: Houtwal dunnen en aanplanten 
Vervoer: Fiets (5 km)  

W 8  Houtwal Bloemendaalseweg  - ’s middags  
Werkzaamheden: Houtwal aanplanten 
Vervoer: Fiets (5 km)  

Excursies 
 
E 1 Wijngaard Aan de Breede Beek - ’s ochtends en ’s middags 
 Vervoer: Fiets (4 km) 
E 2 Klompenpad Appel - ’s ochtends en ’s middags 
 Vervoer: Auto (9 km) 
E 3 Stadswandeling Nijkerk - ’s middags 

Vervoer: Fiets ( 2,5 km) 
E 4 ’t Woud en Kruishaar - ’s ochtends en ’s middags 
 Vervoer: Auto (8 km) 
E 5 Vogelexcursies - ’s middags 

E 5 a Vogelexcursie Delta Schuitenbeek  
 Vervoer: Auto ( 11 km) 

E 5 b Vogelexcursie Nekkeveld - ’s middags 
 Vervoer: Fiets (7 km) 
E 6 Hoevelakense Bos - ’s middags 
 Vervoer: Fiets ( 4 km)  



W 1 Vogeleiland in de Arkervaart 
 
’s Ochtends en ’s middags 
Werkzaamheden: Riet maaien en opslag berk en wilg verwijderen 
Vervoer: Auto (9 km) + oversteek met vlot 

Het Vogeleiland is een heel jong eiland, ontstaan in de jaren ’80 door het rechttrekken van de 
Arkervaart, en sindsdien in beheer van het IVN in Nijkerk. Het is ongeveer 4 hectare groot, omringd 
door een klein dijkje. Het grootste deel van het eiland bestaat uit een moeras-dras-bodem waarop 
veel riet en andere ruigtesoorten groeien. Midden op het eiland is een klein meertje uitgegraven dat 
rechtstreeks gevoed wordt met water vanuit de Arkervaart. Zo is het een mooie beschutte plek voor 
watervogels en moerasvogels. De vogelwerkgroep voert jaarlijks inventarisaties uit op het eiland en 
heeft al meerdere beschermde vogels waargenomen zoals de Kleine Karekiet, de Rietzanger, 
Blauwborst, Bruine Kiekendief en Kuifeend. 

 

De typische moeraskenmerken dreigen echter te verdwijnen door verbossing van het eiland en 
achteruitgang van het riet. Om deze ontwikkeling een halt toe te roepen hebben de Vogelwerkgroep 
en de werkgroep Landschapsbeheer een beheerplan opgesteld om het eiland weer aantrekkelijk te 
maken voor de moeras- en riet vogels. 

Werkzaamheden zijn:  

 Riet maaien en op hopen zetten 

 Omzagen van berkenboompjes en 
wilgen en opslag van wilg en berk 
verwijderen 

 Opruimen van stammetjes en takken 

 Voor het werk is het handig als u hoge 
rubberlaarzen, een stevige jas en 
werkhandschoenen meeneemt. Mocht 
u geen werkhandschoenen hebben dan 
heeft de werkgroep een aantal paar te 
leen.  

  



W 2 Landgoederen Gerven en Hell 
 
‘s Ochtends 
Werkzaamheden: Hei opschonen 
Vervoer: Auto (10 km)  

Op de overgang van de droge Veluwe naar de natte Gelderse Vallei ligt een groot en onbekend 
adellijk bezit: de landgoederen Gerven en Hell. Deze landgoederen worden gekenmerkt door hun 
eeuwenoude verkaveling. De pachtboerderijen staan tussen oude bossen, natte heidevelden en 
fraaie houtwallen. Natuur en cultuur gaan hier al vele generaties hand in hand. 

Op de landgoederen werkt een actieve vrijwilligersgroep: de werkgroep Gerven en Hell. Zij hebben 
drie jaar geleden een heideveld schoongemaakt van dennen- en berkenopslag om bijzondere flora 
als klokjesgentiaan, moeraswolfsklauw en kleine zonnedauw te behouden. Na drie jaar kan dit 
heideveld weer een ‘opfrisbeurt’ gebruiken. Daarom bent u van harte welkom om de nieuw 
opgekomen boomopslag weg te halen. 

Omdat het een nat heideterrein is, wordt het dragen van laarzen of hoog schoeisel aanbevolen. 

Deze locatie is vanwege de afstand alleen per auto bereikbaar. We komen bijeen op de historische 
boerderij 'de Veldhoef', Veldhoefweg 5 te Putten. 

We zien u graag verschijnen! 

  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjxlPHC_5rYAhXCDcAKHVemCpUQjRwIBw&url=https://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?guid=9a56c736-0456-42e7-94e4-fee9ba2f1846&psig=AOvVaw0r2PC_K2Os9f3BuMgW_hDg&ust=1513941945654134


W 3 Landgoed Appel 

W 3 a Landgoed Appel – Heidevelden  
 
’s Ochtends en ’s middags 
Werkzaamheden:  Denne- en overige opstand verwijderen tussen de heide 
Vervoer: Auto (9 km)  

Landgoed Appel werkt mee aan de realisering van een ecologische verbinding tussen de Veluwe en 
de Utrechtse Heuvelrug. Hierover zijn afspraken gemaakt met Provincie, Waterschap en Gemeente. 
Vanaf medio 2016 zijn de inrichtingswerkzaamheden aangevangen. Deze bestaan uit de omvorming 
van landbouwpercelen naar nat en vochtig hooiland, natte heide of bos. De werkzaamheden die 
worden uitgevoerd zijn gericht op de vernatting van de percelen en het openmaken van heide 
gebieden. Bomen en struiken worden verwijderd en de verruigde topgrond wordt geplagd en 
afgevoerd. De topgrond wordt hierdoor schraler en natter waardoor de meer gewenste vochtige 
heide zich ook daar beter kan gaan ontwikkelen. Om dit proces te ondersteunen dienen de 
heidevelden ontdaan te worden van dennenopstand alsmede de opstand van andere soorten. 

Deze werkzaamheden vormen een terugkerend deel van de werkzaamheden van de 
vrijwilligersgroep Appel.  Omdat het nat terreinen zijn, wordt het dragen van laarzen of hoog 
schoeisel aanbevolen. 

 

 

  



W 3 b Landgoed Appel – Fietspad Woudweg  
 
’s Ochtends en ’s middags 
Werkzaamheden:  terugzetten van opstand langs het fietspad 
Vervoer: Auto (9 km)  

Het fietspad langs de Woudweg is een belangrijke 
toeristische route door het landgoed Appel. Aan 
weerszijden van het fietspad liggen uitgestrekte 
(natte) heidevelden. Het is de bedoeling dat de 
heidevelden door de gebruikers van de fietsroute 
worden waargenomen en “beleefd”. Daartoe dient 
regelmatig de houtopstand langs het fietspad te 
worden teruggezet. Dit voorkomt de afscherming van 
de heidevelden en stimuleert het gebruik van het 
fietspad en de natuurwaarde van dit deel van het 
landgoed Appel. Dit geldt op dit moment met name 
voor het gedeelte van het fietspad dat aansluit op de 
Nieuwe Voorthuizerweg. 

Deze werkzaamheden vormen een terugkerend deel van de werkzaamheden van de 
vrijwilligersgroep Appel. 

 

 

  



W 4 De Kruishaarse Berg  
 
’s Ochtends en ’s middags 
Werkzaamheden: Zichtlijn op poel herstellen 
Vervoer: Fiets (6 km)  

Een kleine zeven kilometer vanuit Corlaer ligt ten zuidoosten van Nijkerk een middeleeuws 
natuurrelict. Het is de Kruishaarse berg te midden van het in het begin van de vorige eeuw door de 
Heideontginning strak gestreken landschap. Reeds halverwege de zestiende eeuw, in  ca. 1560, werd 
de Kruishaarse berg door de Zandgraaf beschreven als een clipken, een sant, ‘Cruyshaer genaempt’.  

De Kruishaarseberg is eigenlijk een verzamelnaam van diverse landschapselementen. Om te 
beginnen is het een ongeveer 8 ha groot gemengd bos met in het midden een ruitvormige akker. Die 
akker wordt omzoomd door een houtwal die in de loop van de eeuwen door zandverstuivingen is 
opgestoven. In het zuidwesten ligt het hoogste punt van de wal, 16,3 meter boven NAP maar slechts 
een goeie 5 meter hoger dan het maaiveld – in Nederland noemen we een natuurlijke hoogte al 
gauw een berg.  In de wal hebben dassen een burcht gebouwd. De oorsprong en betekenis van de 
akker is tot voor kort een raadsel geweest. Maar onderzoekingen hebben geleerd dat het een 
middeleeuwse veekraal is geweest, midden op de heide en de zandverstuivingen. Hij is aangelegd ter 
bescherming van het vee tegen rondtrekkende bendes en muitende soldaten. 

Tot slot ligt er ten zuidwesten van de kraal een paddenpoel waarvan nog niet is vast gesteld hoe oud 
deze is. Vroeger kwamen de mensen vanuit Nijkerk hierheen om te zwemmen, nu is het het domein 
voor de kamsalamander. 

Het terrein is particulier bezit, en normaliter niet toegankelijk voor publiek. Er loopt een fiets- en 
wandelpad langs. Vanaf dit pad is de poel te zien, mits het terrein tussen het pad en de poel open 
gehouden wordt. Op 3 maart gaan we hier met een kleine groep aan de slag om het zicht  op de poel 
te herstellen. 

 

  



W 5 Hoogstam fruitbomen Oude Barneveldseweg  
 
’s Ochtends  
Werkzaamheden: Oude fruitbomen snoeien 
Vervoer: Fiets (3,4 km)  

Onder begeleiding van vrijwilligers van de Hoogstambrigade Nijkerk gaat u op deze locatie aan de 
slag in een particuliere boomgaard. Deze boomgaard ligt bij een woning, gelegen op de overgang van 
de bebouwde kom met het landelijk gebied, aan de weg die van oudsher de verbinding vormt van 
Station Nijkerk naar Barneveld.  De woning heeft 6600 m2 aan grond eromheen, met naast de 
boomgaard een stuk weide voor schapen die hier grazen.  

In dit gebied wordt het beeld bepaald door de oude landgoederen. Het coulissenlandschap is 
typerend voor de omgeving. Het is licht glooiend en is niet verkaveld.  

In de boomgaard staan verschillende oude rassen peren- 
en appelbomen, waaronder een bijna 100 jaar oude 
lemoen appelboom.  

We gaan zorgen dat deze bomen in de toekomst weer een 
heerlijke smakend appel afleveren. Dus met de ladder in 
de boom, snoeischaren op zak en zagen die klaar staan. 

 

 

 

  



W 6 Volenbeek  
 
’s Ochtends  
Werkzaamheden: Hout en bladresten verwijderen uit de beek  
Vervoer: Auto(18 km) 
 

  

De Volenbeek vormt samen met de Groevenbeek, de Schoonderbeek en de Krinkel een beeksysteem, 
dat begint in de omgeving van het landgoed Groevenbeek ten noorden van Putten. De Beken 
beginnen in gegraven sprengkoppen. Een sprengkop is zo diep gegraven, dat het grondwater zich 
verzamelt in de kop en vervolgens wegstroomt in de (deels gegraven) beek.  De beken ten westen 
van Putten zijn de enige op de West-Veluwe waaraan watermolens hebben gestaan. Desondanks zijn 
ze onlangs door het Waterschap in status verlaagd.  

Om te vermijden dat ze in de loop ter jaren 
geheel zullen verdwijnen voeren vrijwilligers 
van SNMP in Putten onderhoud uit aan de 
Volenbeek. Er is een stappenplan gemaakt 
voor dit onderhoud, waarin ook de gemeente 
en de eigenaren een rol zullen spelen. 

De beek begint in een brede spreng waarin 
het lastig werken is door de steile oevers. Er 
komen weinig wandelaars door het 
ontbreken van paden. Na de spreng gaat de 
beek over in een smal rechte bedding waar 
het werken veel eenvoudiger is. 

 

 



W 7 Driedorp Houtwal snoeien  
 
’s Ochtends  
Werkzaamheden: Houtwal dunnen en aanplanten 
Vervoer: Fiets (5 km)  

Aan de rand van de Hoge Eng van Schauvenau of Ehrental, nabij het gehucht Driedorp, tegenover  
het  kerkje, ligt de te herstellen houtwal . Deze houtwal is jarenlang verwaarloosd. In de houtwal 
staat momenteel veel opschot van Amerikaanse vogelkers. Deze zullen wij hier verwijderen. 
Daarnaast zullen wij hier plantwerk gaan verrichten. Verschillende inheemse soorten, zoals Eik, 
Hazelaar en Meidoorn, liggen klaar om ingeplant te worden. 

De hoge Eng van Schavenau of Ehrental is de grootste Eng of Enk van Noord-Veluwe. Enkele jaren 
geleden behoorde de houtwal en het achterliggende weitje nog tot het eigendom van de landheer 
van Erhental,  de familie Van Leeuwen-Boomkamp. Hun voorgeslacht heeft veel geld verdiend in de 
plantages van het huidige Indonesië.   

Houtwallen dienden in de tijd van voor het prikkeldraad om het vee tegen te houden. Helaas zijn veel 
houtwallen in de jaren ’60 en ’70 van de vorige eeuw weggehaald. Iedere vierkante meter telde mee 
voor de opbrengst van gewassen, dus werd de wal geslecht en werd er bouwland van gemaakt.  

Houtwallen zijn echter enorm belangrijk voor de biodiversiteit. Omdat ze smal zijn, valt er veel licht 
in, en daarom kunnen er allerlei soorten planten groeien. De grote verscheidenheid aan planten 
trekt ook weer allerlei soorten dieren aan. Vergeleken met bos, is een zelfde oppervlak houtwal drie 
keer zo rijk aan planten en dieren. Door goed onderhoud aan een houtwal, kan deze rijke biotoop 
behouden blijven.  

 

 

  



 

W 8  Houtwal 

Bloemendaalseweg 
 
’s Middags  
Werkzaamheden: Houtwal aanplanten 
Vervoer: Fiets(5 km)   
Oldenaller is een prachtig landgoed in de 
Gelderse Vallei. Statige lanen, een 
zeventiende eeuws kasteel en oude 
bossen doen je terug stappen in de tijd.  
En de afwisseling in het landschap maakt  
het heerlijk om te wandelen of fietsen:  
langs hei, bos, beken, houtwallen en 
boerenland.  
 
Los van het kasteelbos horen ook grote stukken  van het omliggende agrarisch landschap bij het 
landgoed. De oude, cultuurhistorische hakhoutbosjes in dit gebied zijn een ideale voedsel- en 
verblijfplaats voor insecten, vogels en kleine zoogdieren. Bunzing, hermelijn en das worden met 
regelmaat gezien. Langs de beken groeit een zeldzame plant, goudveil, en op de hoger gelegen 
gronden vind je bijzondere plantensoorten als moeraswolfsklauw, snavelbies en klokjesgentiaan. In 
het parkbos broedt ieder jaar een grote reigerkolonie en in de schemer laten diverse soorten 

vleermuizen zich zien. 

Tijdens de Gelderse werkdag kunnen enthousiaste 
vrijwilligers aan de slag op het terrein van een pachter 
van landgoed Oldenaller, dat dicht tegen Nijkerk 
aanligt. Dit boerenland, met een kenmerkend 
kampenlandschap, ademt nog de sfeer van een 
eeuwenoud landgoed.  

De werkzaamheden op 3 maart bestaan uit het 
planten van bomen en struiken zoals eik, kers, 
Gelderse roos en meidoorn in en langs de 
karakteristieke houtwallen op het landgoed. Dankzij 
het aanplanten en onderhoud blijven de eeuwenoude 
landschapselementen behouden. De werkzaamheden 
zullen worden begeleid door vrijwilligers van de 
werkgroep Oldenaller.  

 

www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/oldenaller 1 

https://www.natuurmonumenten.nl/monumenten/kasteel-oldenaller


 

E 1 Wijngaard Aan de Breede Beek 
 
 ’s Ochtends en ’s middags 
Vervoer: Fiets (4 km) 

Op Landgoed Slichtenhorst ligt, prachtig gelegen op een beschutte plek, Wijngaard Aan de Breede 
Beek. In 2003 is de eerste hectare aangeplant  met ca. 3000 stokken  rode en witte druivenrassen. Na 
7 jaar expertise volgde een uitbreiding met 3600 stokken, uitsluitend met witte druivenrassen.  

Alle gebruikte rassen, 5 in totaal,  zijn ontwikkeld bij de landbouwuniversiteit Geisenheim in 
Duitsland, specifiek op  een verhoogde resistentie tegen valse meeldauw (minder spuiten). Daarnaast 
rijpen deze rassen vroeger af in het Nederlandse klimaat, waardoor het mogelijk is op duurzame 
wijze druiven te telen en een goede wijnkwaliteit te realiseren.  Het lukt wijngaardenier Henk 
Breughem  al vele jaren uitstekend, om op meerdere concoursen nationaal en internationaal in de 
prijzen te vallen. Zeer stimulerend voor de trouwe vrijwilligers, die op deze wijngaard actief zijn. 
Onlangs werd 2 maal goud en 2 maal zilver gescoord in Duitsland.  

De Breede Beek is de naamgever van de wijngaard en stroomt zuidwestelijk langs de wijngaard 
kronkelend door het landschap richting Nijkerk. De stad Nijkerk was eertijds zeer afhankelijk van de 
Breede Beek als waterbron. Het perceel ligt op een van de mooiste buitenplaatsen van de Gelderse 
Vallei. Landgoed Slichtenhorst heeft een aantal eeuwenoude boerenhoeven, die vanaf de 9e eeuw 
tot 1811 in handen van Duitse kloosters waren. In 1916 kwam het landgoed in bezit van de familie 
van Leeuwen Boomkamp. Sindsdien woont de familie op de hoeve Klein Ehrental (1676) waar een 
landbouwbedrijf wordt uitgeoefend. 

Dat dit landgoed een bijzondere status verdient bewees de uitreiking van de ‘Gouden Mispel’ in 2016 
door de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap. Hierin werd onderkend “de instandhouding tegen 
de tand des tijds in, soms meebewegend en altijd wegen zoekend voor het behoud in veranderende 
tijden”. De wijngaard respecteert deze status en verheugt zich er deel van te mogen zijn. 

Onder begeleiding van een 
vrijwilliger die actief is in het 
onderhoud van deze wijngaard gaat 
u een bezoek brengen aan deze 
wijngaard en het landgoed. 

  



E 2 Klompenpad Appel 
 
’s Ochtends en ’s middags 
Vervoer: Auto  (9 km) 

Appel is een buurtschap binnen de gemeente Nijkerk. Het is een gebied waar momenteel  landbouw 
en natuur elkaar afwisselen. In het gebied zijn de sporen  van de laatste en voorlaatste ijstijd nog te 
ontdekken. Tijdens de laatste ijstijd was dit gebied kaal en de harde wind heeft een dikke laag zand 
op een ondergrond van klei aangebracht. Dit heeft sterk bepaald hoe dit gebied zich ontwikkeld 
heeft. Daar waar de klei dicht aan de oppervlakte lag, was de grond nat en is veen ontstaan. 
Daarentegen is op de arme en droge zandgronden  een begroeiing van heide gekomen.  

Vanwege het feit dat deze regio 
verre van ideaal was om een 
boerenbedrijf te starten, trokken 
maar langzaam boeren uit de 
vruchtbare rivieren regio naar 
deze regio. De boeren waren in 
staat om de arme gronden 
geleidelijk te veranderen in wat 
vruchtbaarder landerijen. Daartoe 
werd de heide van de uitgestrekte 
velden gebruikt om de vloer van 
hun schaapskooien mee te 

bedekken en de mest vervolgens op de arme gronden uit te rijden. Tevens is hier een uniek irrigatie 
systeem ontwikkeld om de landerijen te bewateren alsook te verrijken met de uitgespoelde 
voedingsstoffen. 

Tot het begin van de 19e eeuw was het land in deze regio eigendom van Duitse kloosters. Door 
politieke veranderingen is het land in bezit gekomen van de Nederlandse staat, die het vervolgens 
over gedaan heeft aan grootgrondbezitters. Deze zijn nog steeds eigenaar van grote delen van het 
land in Appel. Hoofdzakelijk omdat de eigenaren niet wilde participeren in de ruilverkaveling, heeft 
het gebied de uitstraling van een paar honderd jaar geleden, wat het zo uniek maakt.   

 

Na WO II is de ontginning van het gebied heel rap gegaan en is de heide verdwenen. Momenteel zijn 
de grondeigenaren met natuurverenigingen aan de slag om het gebied te herstellen: men probeert 
de heide terug te krijgen en de van oorsprong natte delen worden weer onder water gezet. 



E 3 Nijkerk, stadswandeling 
 
’s Middags 
Vervoer: Fiets ( 2,5 km) 
 
Nijkerk is een stad vol historie, een stad die al ruim 600 jaar stadsrechten heeft. De ligging op de 
grens van Gelderland en Utrecht zorgde in de Middeleeuwen voor veel twisten tussen de Hertog van 
Gelre en de Bisschop van ‘t Sticht. De nabijheid van de Zuiderzee bracht veel mogelijkheden mee, 
zoals vervoer over water, belangrijk in de 17e en 18e eeuw toen de teelt  van tabak grote voorspoed 
in Nijkerk bracht en aan vele handen werk verschafte. De stad Nijkerk was hierdoor in die tijd na 
Arnhem de grootste stad van de Veluwe. 

Nijkerk is bekend om zijn markante witte 
kerktoren die in 2012 tot mooiste toren van 
Nederland werd uitgeroepen in het 
radioprogramma De Zondag van 
Wilgenburg. Rond deze kerk staan enkele 
fraaie lindes die al vele jaren oud zijn. Lindes 
kunnen honderden jaren oud worden, dus 
ze kunnen er nog even tegen. 
In het laatmiddeleeuwse Gasthuis 
(Venestraat 16),  gelegen aan de oude 
doorgaande weg van Amersfoort naar 
Zwolle, wordt de historie van Nijkerk goed 
zichtbaar. Pelgrims, reizigers en arme 
inwoners van de stad vonden hier vroeger 

een maaltijd en een bed. Tegenwoordig heet Museum Nijkerk de bezoekers in dit pand welkom. In 
samenwerking met de Stichting Oud Nijkerk wordt vanaf dit pand voor 2 groepen onder leiding van 
een gids een stadswandeling georganiseerd.   

Nijkerk kent niet alleen een rijke 
historie, het is ook een groene 
stad met een groot aantal 
bijzondere en monumentale 
bomen. Zo bevinden zich achter 
de grote herenhuizen aan de 
Langestraat grote tuinen met 
allerlei soorten bomen. De  
bekendste boom van Nijkerk is de 
meer dan 200 jaar oude bruine 
beuk bij Huize de Brink. Tegen 
het bakhuis vinden we 
moerbeibomen, de vruchten 
worden gebruikt om o.a. jam en 
wijn van te maken. Langs de 
Brink staan fraaie platanen.  

Tijdens deze wandeling wordt u door de geschiedenis van Nijkerk geleid. Het verhaal wordt verteld 
bij karakteristieke panden en plekken, waar de geschiedenis zichtbaar wordt. Daarnaast zal er ruim 
aandacht worden besteed aan de vele bijzondere en monumentale bomen binnen de stadsgrenzen.  

We zien u graag tegemoet in Nijkerk! 



E 4 De Kruishaarse Berg en ’t Woud. Twee raadsels opgelost.  
 
’s Ochtends en ’s middags 
Vervoer: Auto (8 km) 

Onder leiding van een IVN natuurgids bezoekt u twee bijzondere locaties in het buitengebied van 
Nijkerk, de Kruishaarse berg en ’t Woud.  

De Kruishaarse Berg 

De Kruishaarse Berg bestaat uit een wal in de vorm van een trapezium. De zijden ervan zijn ruwweg 
honderd meter lang. De wal is op een paar plekken een meter of vier hoog en tien meter breed. 
Historici, archeologen en andere wetenschappers geloofden dat deze wal een verdedigingswerk was. 
Er was een historicus die meende dat het een vergaderplaats was van de kerk. Aan de noordkant 
ontbreekt een stukje van de wal en hij meende dat dit de toegang was naar de vergaderplaats. Op 
een kaart van meer dan tweehonderd jaar oud is te zien dat dat stukje wal toen ook al ontbrak.  

Een jaar of acht geleden is het raadsel opgelost en wel op een heel eenvoudige manier. Over de volle 
lengte is de wal aan de binnenkant steil en aan de buitenkant glooiend. Het kan dus nooit een 
verdedigingswerk zijn. Er werd met behulp van een grondboor nergens een restant van een gracht 
gevonden. Aan de westkant is de wal het hoogst. Nader onderzoek leerde dat de kern van de wal een 
houtwal was van nauwelijks een meter hoog en een meter breed.  Wat was dan de reden dat de 
mensen in het verleden midden op de hei  die voor een deel zandverstuiving was zo’n houtwal in de 
vorm van een trapezium opwierpen? Dat horen we tijdens de excursie. 

 Een kaart uit 1805. Midden op de hei is een trapeziumvormige akker omgeven door een hoge wal. Wat is de 

reden dat mensen deze wal opgeworpen hebben? 

 



’t Woud. 

Het landgoed Appel is eeuwenoud en in de loop van de tijd weinig veranderd. Het is een heggen en 
houtwallenlandschap. De akkers, weilanden, bossen en bosjes hebben grillige verlopende randen. 
Deze randen volgen de grenzen van de dekzandruggen. Merkwaardig dat aan de rand van de oude 
cultuurgronden een dertigtal kleine rechthoekige kavels te zien zijn. Bij elkaar vormen ze het gehucht 
’t Woud. De mensen die hier in het verre verleden woonden, waren straatarm. Nu wonen hier 
welgestelde mensen in prachtige huizen. De merkwaardige geschiedenis van dit gehucht horen we 
tijdens de excursie. We maken tevens een wandeling door een interessant natuurgebied dat aan dit 
gehucht grenst. 

 

We maken een wandeling door een interessant natuurgebied langs de Rubberbeek die door het gehucht 't 
Woud loopt. 

 

  



E 5 Vogelexcursies poldergebied Nijkerk 

E 5 A Nekkeveld 
’s Middags 
Vervoer: Fiets (7 km) 

Polder Arkemheen is een oude Zuiderzeepolder, die nooit verkaveld is. Daardoor is het een 
authentiek stukje Nederlandse cultuur historie. Een polder uit de tijd van Ot en Sien. 

 

Deze polder is het beste weidevogelgebied van Gelderland. Langs het Nekkeveld ligt een groot aan 
een gesloten reservaat, dat wordt beheerd door SBB; ruim 200 ha. In de winter wordt in dit gebied 
het waterpeil met 35 cm verhoogd waardoor verschillende percelen geheel of gedeeltelijk onder 
water komen te staan. Dit beheer heeft een enorme aantrekkingskracht op vogels. In de hele polder 
verblijven in de winter ruim 20.000 Smienten, ongeveer 20.000 Kieviten, ca. 800 Wulpen, honderden 
Kemphanen (wintergasten) en in het vroege voorjaar komen daar nog eens honderden Grutto’s bij!  
Om over de ganzen, de zwanen en de eenden verder maar niet te spreken. Er is blijkbaar eten 
genoeg voor allemaal! 

Afgelopen najaar is er nog eens 75 ha. particulier natuurbeheer aan toe gevoegd en ingericht voor 
weidevogels. Dit gebied sluit aan bij het reservaat. Onder leiding van leden van de Vogelwerkgroep 
van IVN Nijkerk gaat de excursie op 3 maart naar dit prachtige gebied.  

 

Denkt u eraan zelf een verrekijker mee te nemen als u aan deze excursie wil deelnemen? 



E 5 B De Delta Schuitenbeek. 
’s Middags 
Vervoer: Auto ( 11 km) 

Toen in 1956 de laatste hand werd gelegd aan de drooglegging van de Flevo-polders, ontstond het 
Randmeer tussen de oude Zuiderzeekust en de nieuwe polders. 

In de eerste jaren was het water in deze Randmeren kristal helder en schoon maar in de loop van de 
jaren werd dit water steeds meer vervuild door fosfaten en stikstof en daardoor ontstond een 
weelderige groei van algen en wieren en daardoor kwam er bijna geen licht meer in het water en 
stierven de vissen massaal. 

Na onderzoek bleek dat er veel vervuild water in de Randmeren kwam door aanvoer van de beken 
uit het achterland. De Schuitenbeek was ook zo’n vervuilende beek, die een rol van betekenis 
speelde. Men besloot om de monding van de Schuitenbeek te verleggen en het water op te vangen 
achter een nieuw aan te leggen dijk. In 2001 en 2002 werd dit plan uitgevoerd door Rijkswaterstaat, 
waardoor er tussen Nulde en de Nijkerker sluis een nieuw natuur ontwikkelingsgebied ontstond. De 
bedoeling was om hier veel riet in aan te planten omdat riet een heel zuiverende werking heeft. Het 
water uit de Schuitenbeek moet nu ca. 5 km. afleggen door de “delta” voordat het bij Nijkerk in het 
Randmeer komt. 

In dit gebied worden door de Vogelwerkgroep van IVN Nijkerk maandelijks tellingen uitgevoerd, zij 
nemen u dan ook graag mee op deze excursie. 

 

Denkt u eraan zelf een verrekijker mee te nemen als u aan deze excursie wil deelnemen? 

  



E 6 Landgoed Hoevelaken 
 ’s Middags 
Vervoer: Fiets ( 4 km) 

Het Landgoed Hoevelaken is een smalle strook bos van 350 meter breed en 1500 meter lang. Het 
past in het patroon van een slagenlandschap, veenontginning.  

Het landgoed is oorspronkelijk aangelegd met veel kenmerken van de Engelse landschapstuinen.  

Aan de zuidkant ligt een ‘kasteel’ dat vandaag de dag privébezit is. In het landgoed zijn delen met een 
parkkarakter (centrale laan, vijvers) maar ook meer natuurlijke delen waarvan de rabatte bossen het 
meest karakteristiek zijn. Binnen het landgoed liggen weilanden en een es die helaas in intensief 
agrarisch beheer zijn. Er is ook een boerderijtje waar met extensivering van weilanden, de aanleg van 
hoogstamboomgaarden en een poel wordt geprobeerd natuurwaarden terug te brengen. In een van 
de rabatten is een tuin aangelegd met honderden (exotische) planten.  

Het landgoed ligt pal naast verkeersplein Hoevelaken en de nieuwe wijk Vathorst. Het gebruik door 
wandelaars en honden-uitlaters is heel intensief en dat is in het terrein goed te zien. De onlangs 
opgerichte stichting Vrienden van het Bos probeert in overleg met de gemeente en eigenaar 
Geldersch Landschap en Kastelen de ecologische en historische kwaliteiten van het landgoed te 
versterken, onder meer door de kwaliteit van de zone rond het landgoed te versterken met nieuwe 
landschapselementen en wandelpaden. De stichting beoogt gebruikers van het landgoed meer te 
informeren en actief te betrekken bij het beheer van het bos. 

 


