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Inleiding en verantwoording 
 
Het Utrechts Landschap, opdrachtgever voor deze studie, wil op de eng van de 
Laarsenberg een ecologische verbindingszone realiseren tussen de bossen van de 
Grebbeberg en de Laarsenberg, met de bossen verder westelijk op de Utrechtse 
Heuvelrug. Op dit moment worden deze natuurgebieden van elkaar gescheiden 
door de bebouwde kom van Rhenen en de landbouwgronden op de eng.  
 
In dit gebied liggen echter een aantal bijzonder cultuurhistorische en 
landschappelijke waarden. Vanuit de laaggelegen graslanden van het Binnenveld 
rijst een grote, voor een groot deel nog onbebouwde, eng op. Aan de bovenkant 
worden de akkers geflankeerd door bossen. Aan de onderkant door een oud, uit de 
Vroege Middeleeuwen stammend bewoningslint, met resten van versterkte hoeven. 
Deze fraaie landschappelijke opeenvolging is al vanaf kilometers afstand, in het 
Binnenveld, te aanschouwen, een unicum in Nederland. Andersom biedt de 
Laarsenberg zeer fraaie uitzichten op de Gelderse Vallei. Allerlei reliëf, zoals 
steilranden, of met plaggenmest opgehoogde akkers, getuigen van eeuwen noeste 
arbeid door de boeren. De Laarsenberg is verder bezaaid met bijzondere 
elementen: graften, holle wegen, kazematten, oude zandkuilen, monumentale 
boerderijen etc.  
Onder de grond moeten nog talloze niet ontdekte archeologische resten liggen van 
mensen die hier al sinds de prehistorie hebben gewoond.  
 
Het Utrechts Landschap wil deze waarden, voor zover mogelijk, eerbiedigen bij de 
toekomstige inrichting van de ecologische verbindingszone, en gaf daarom 
opdracht tot een studie. De voorliggende rapportage is het resultaat van een korte 
cultuurhistorische verkenning van het gebied, die in de maand augustus 2008 is 

verricht. Door de omvang van de opdracht en de korte werktijd is dit een sobere 
rapportage. Gegevens over de landschapsontwikkeling zijn weergegeven in 
kaarten en voorzien van toelichtingen in telegramstijl. De inventarisatie vond plaats 
op basis van parate kennis van de drie onderzoekers. Er is geen of slechts zeer 
spaarzaam gebruikt gemaakt van literatuur. Dat betekent dat zowel de informatie 
op de kaarten als die in de toelichtingen nog niet het volledige beeld geven. Wel 
maken ze het mogelijk om bij het ontwerp van de ecologische verbindingszone 
cultuurhistorie en ecologie tegen elkaar af te wegen. 
 
Deze verkenning bestaat uit twee delen. Deel 1 gaat in op de 
landschapsontwikkeling, vanaf het geologisch ontstaan van het gebied tot de 
ontwikkelingen in WO II. Deel 2 geeft een kaart met de historische kenmerken van 
het landschap nu. Deel 2 gaat bovendien vergezeld van een aantal wenken van de 
onderzoekers voor Utrechts Landschap. Deze wenken hebben niet de status van 
adviezen. Ze zijn nog niet integraal afgewogen.  
Een belangrijke wenk, die we hier vast willen noemen, is het belang van 
samenwerking met gemeente en provincie. Immers, om de bijzondere 
cultuurhistorische kwaliteit van de Laarsenberg te behouden, moeten ook de 
terreinen buiten de eigendommen van het Utrechts Landschap worden beschouwd 
en moet er afstemming komen met het ruimtelijk beleid. Gelukkig kunnen we 
constateren dat Utrechts Landschap het belang van deze samenwerking al erkent, 
gezien de activiteiten in de Week van het Landschap.  
 
Deze studie is mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de Provincie 
Utrecht. 
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Deel 1 Landschapsontwikkeling 
 
In deel 1 wordt de landschapsontwikkeling beschreven vanaf de 
geologische ontstaanswijze van de Laarsenberg tot de ontwikkelingen in 
de 20e eeuw.  
 
 
De achtergrond van de kaarten geeft steeds een indicatie van het 
landschap in een bepaalde periode. Deze kaarten zijn afgeleid van bij de 
auteurs parate kennis over vegetatieontwikkeling op bepaalde bodemtypen 
in historische en prehistorische perioden. Deze kennis is algemeen 
geldend en nog niet specifiek voor de Rhenense situatie toegespitst. 
Nader onderzoek zal ongetwijfeld aanvullingen teweeg brengen.  
 
Op de voorgrond staan de geregistreerde archeologische vondsten uit de 
betreffende periode aangegeven.  
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1.1 Aardkunde 
 
Kaart 1 is een sterk vereenvoudigde bodemkaart op basis van de 
Bodemkaart van Nederland 1:50.000. Deze kaart geeft een indruk van de 
van nature voorkomende bodemtypen op en rond de Laarsenberg. Deze 
bodemtypen waren zowel in prehistorische als in historische tijd sterk 
bepalend voor de gebruiksmogelijkheden en daarmee voor de 
landschapsontwikkeling onder invloed van de mens.  
 

Geologische ontstaanswijze in steekwoorden 
 
Saale-ijstijd  

• Ontstaan stuwwal; hoogteverschil stuwwaltop-vallei oorspronkelijk 
75-100 m; na opvulling van de Vallei ca 40 m. 

 
Weichsel-ijstijd:  

• Sneeuwsmeltwaterdalen in de noordoostflank van de Laarsenberg 
(Heimersteinselaan; Levendaalselaan); smeltwaterwaaiers aan de 
voet van de stuwwal; afzetting van dekzand in de Vallei; 
langgerekte dekzandruggen langs de Levendaalseweg en bij 
Achterberg. 

• Afwisseling van poolwoestijn, toendra en taiga. 
 
Holoceen  

• Gematigder klimaat, in bestaande geologische afzettingen 
ontstaan bodems. Daarnaast nieuwe afzettingen: rivierkleigronden 
en veenvorming op de natste plekken.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 1 Toelichting bij kaart 1 

Nr Beschrijving 
natuurlijk bodemtype  

Bodemtypen en 
hydrologie nu Opmerking 

1 

Stuwwal en omgeving: 
Relatief rijke, hoog 
opgestuwde 
rivierzanden,  
Smeltwaterafzettingen 

Holtpodzolen (Y30) 
Droge enkeerden 
GWT 7 - 8 

 

2 

Vochtige zandgronden 
(gestuwde 
rivierzanden, 
smeltwaterafzettingen) 

Vochtige enkeerden 
met GWT 6 
 

Deze vochtige gronden 
zijn deels pas vanaf het  
Midden-Neolithicum 
ontstaan.  

3 Natte zandgronden 

Veldpodzolen,  
Beekeerdgronden 
Lage enkeerden, 
met GWT III 

Deze vochtige gronden 
zijn deels pas vanaf het  
Midden-Neolithicum 
ontstaan. 

4 Gebieden met 
veenvorming 

Veengronden en 
moerige gronden  
(V of W in 
bodemcode) 

 

5 
Relatief goed 
ontwaterde 
Rivierkleigronden 

Rivierkleigronden 
GWT 5 – 8 

Noordgrens 
rivierkleigebied lag ooit 
zuidelijker 

6 Natte rivierkleigronden Rivierkleigronden  
GWT II of III 

Noordgrens 
rivierkleigebied lag ooit 
zuidelijker 

 

Overige toelichting 

• De overgang van stuwwal naar smeltwaterwaaier en droog dekzand 
bij Achterberg is aangegeven met een stippellijn.  
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Kaart 1  

 
 

Bronnen: Bodemkaart van Nederland 1:50.000 (Alterra, Wageningen), Actueel Hoogtebestand Nederland (Rijkswaterstaat), Topografische Kaart (Topografische Dienst, Emmen). 
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1.2 Landschap in het Atlantische oerwoud 
 
Kaart 2 heeft dezelfde vlakken als kaart 1, maar de betekenis is anders. 
De kleuren en arceringen van de vlakken staan nu voor bos- en 
vegetatietypen (zie tabel 2) in het Atlantische bos, het oerbos uit de 
periode tot het Midden-Neolithicum, toen mensen weliswaar aanwezig 
waren, maar nog geen invloed hadden op de landschapsontwikkeling.  
 

Maatschappelijke- en landschapsontwikkelingen in 
steekwoorden 
 
Vanaf Holoceen 

• Klimaatverbetering; dwergberken, dennen, zeggemoerassen 
geleidelijk aan overgaand in loofbos; eerste bodemvorming. 

• Rond Veenendaal ontwikkelt zich in de loop van Atlanticum, 
Subboreaal en Subatlanticum een enorm hoogveenmoeras met 
plaatselijk zes meter hoogveen; de zuidgrens lag ongeveer bij de 
Kampjesweg; het riviertje de Kromme Eem waterde dit moeras 
naar het zuiden af; het mondde ergens in de buurt van de Haarwal 
of Haarweg in de toenmalige Rijn uit. 

 
Vanaf Laat-Paleolithicum 

• Laat-Paleolithische (waarschijnlijk) jachtkampjes op 
dekzandkoppen aan de rand van de Vallei. 

• Ontstaan van het Atlantisch oerwoud; eiken-lindenbos op de 
stuwwal; elzen-eiken-essen in de Vallei; eerste veenvorming in de 
laagste delen van de Vallei. 

 
Vanaf Neolithicum 

• Neolithische bewoning op de stuwwal (eerste agrarische 
nederzettingen). 

• Eerste aantasting van het woud (minieme open plekken met 
akkers, weidegebiedjes, boerderijen). 

• Overgrote deel van het landschap blijft nog bepaald door 
natuurlijke processen (zoals noordwaartse migratie van planten- 
en diersoorten).  

 

Tabel  2 Toelichting bij kaart 2  

nr Beschrijving natuurlijk bodemtype  
Indicatie vegetatie / bewoning  
tot Laat-Neolithicum 
(Atlanticum) 

1 
Stuwwal en omgeving: Relatief rijke, 
hoog opgestuwde rivierzanden,  
Smeltwaterafzettingen 

Gemengd loofbos met 
hoofdzakelijk eik en linde  

2 Vochtige zandgronden (gestuwde 
rivierzanden, smeltwaterafzettingen) 

Gemengd loofbos met 
hoofdzakelijk eik en linde 

3 Natte zandgronden Gemengd loofbos met  
hoofdzakelijk eik, berk en els 

4 Gebieden met veenvorming 
Zeggenmoeras, elzen-
berkenbroekbos, elzenbroekbos, 
wilgenstruweel 

5 Relatief goed ontwaterde 
Rivierkleigronden Buiten beschouwing  

6 Natte rivierkleigronden Buiten beschouwing 

 

Overige toelichting 

• Op de kaart staan de schaarse gedocumenteerde vondsten uit 
deze periode.  

• Te zien is dat in het Mesolithicum vondsten voorkomen in de later 
veel minder bewoonbare Gelderse Vallei. Vernatting moest nog 
plaatsvinden en natte gronden (vis, waterwild) hadden nog 
voorkeur voor de jagers-verzamelaars.
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Kaart 2 

 
 

Bronnen: Bodemkaart van Nederland 1:50.000 (Alterra, Wageningen), Actueel Hoogtebestand Nederland (Rijkswaterstaat), Topografische Kaart (Topografische Dienst, Emmen). 
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1.3  Landschap in Laat-Neolithicum en 
Bronstijd 

 
Kaart 3 geeft een indruk van landschap, landgebruik en vegetatietypen in 
het Laat-Neolithicum en de Bronstijd. De mens had inmiddels, vooral op de 
drogere gronden, veel invloed op het landschap gekregen.  
 

Maatschappelijke- en landschapsontwikkelingen in 
steekwoorden 
 
Laat-Neolithicum en Bronstijd 

• Onder invloed van bevolkingsgroei en landbouw steeds verdere 
opening van het boslandschap op de berg; halfopen 
parklandschap (dit blijkt ook uit referentiebeeld uit pollendiagram 
Heimenberg) 

• Grafheuvels op stuwwalhellingen en stuwwalplateaus. Grafheuvels 
werden meestal op hoge punten gelegd, als imposante 
monumenten op plekken met verre uitzichten.  

• De Laarsenberg en Grebbeberg leenden zich hier zeer goed voor. 
Waarschijnlijk waren er veel meer grafheuvels dan diegene 
waarvan nu nog resten te zien zijn.  

• Urnenveld op hoge flank Laarsenberg. 
• Vallei nog grotendeels met bos bedekt; alleen aan randen 

openingen door beweiding met kuddes. 
• Smeltwaterdalen gebruikt als route om berg op en af te komen. 
• Vanaf ca 3500 v. Chr. stroomt de Rijn vanaf de stad Wageningen 

vrij diep landinwaarts, ongeveer ter hoogte van de Haarweg-
Haarwal-Weidijk; maakte bij de Grebbeberg een scherpe bocht 
naar het zuidwesten en kalfde de zuidoosthoek van de 
Heimenberg af; afzetting van diverse oeverwallen; fossiele 

prehistorische stroomgeulen langs Weidijk en Haarwal nog goed in 
het veld te zien (en ook in het schaduwbeeld van kaart 3).  

• Flanken van de Laarsenberg waren vanaf het Laat-Neolithicum 
dus extra aantrekkelijk voor bewoning (overgang hoge en droge 
stuwwal naar lage vruchtbare riviervlakte). 

• Ook op de dekzandkop van Achterberg vindt in de Bronstijd en 
IJzertijd bewoning plaats. 

 

Tabel  3 Toelichting bij kaart 3 en 4 

nr Beschrijving natuurlijk 
bodemtype  

Indicatie landschap / vegetatie / 
bewoning Laat-Neolithicum, Bronstijd 
en IJzertijd  

1 

Stuwwal en omgeving: Relatief 
rijke, hoog opgestuwde 
rivierzanden,  
Smeltwaterafzettingen 

Mozaïek van secundair eiken-lindenbos 
(echter met lager aandeel van de linde), 
halfopen parklandschap en open 
(gras)heide 

2 
Vochtige zandgronden 
(gestuwde rivierzanden, 
smeltwaterafzettingen) 

Mozaïek van secundair eiken-lindenbos 
(echter met lager aandeel van de linde), 
halfopen parklandschap en vochtige 
(gras)heiden 
 

3 Natte zandgronden 

Mozaïek van secundair loofbos met eik, 
berk en els, halfopen parklandschap, 
vochtige (gras)heiden en halfnatuurlijke 
graslanden 

4 Gebieden met veenvorming Zeggenmoeras, elzen-berkenbroekbos, 
elzenbroekbos, wilgenstruweel 

5 Relatief goed ontwaterde 
Rivierkleigronden Buiten beschouwing  

6 Natte rivierkleigronden Buiten beschouwing 
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Kaart 3 

 

Bronnen: Bodemkaart van Nederland 1:50.000 (Alterra, Wageningen), Actueel Hoogtebestand Nederland (Rijkswaterstaat), Topografische Kaart (Topografische Dienst, Emmen). 
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1.4 Landschap in de IJzertijd 
 
In de IJzertijd zette de landschapsontwikkeling van de Bronstijd zich in 
grote lijnen voort. Het landschap werd opener, onder invloed van 
bevolkingsgroei. De achtergrond van de kaart heeft dan ook dezelfde 
betekenis als die van kaart 3. Enkele verschillen staan in het onderstaande 
aangegeven.  
 

Maatschappelijke- en landschapsontwikkelingen in 
steekwoorden 

• In de IJzertijd werden akkerland en nederzettingen geconcentreerd 
in complexen van rechthoekige of ruitvormige akkertjes, waarvan 

de resten op luchtfoto’s of AHN-beelden vaak nog te zien zijn. Ze 
staan tegenwoordig bekend als celtic fields of raatakkers.  

• Het is zeer waarschijnlijk dat op de Laarsenberg en Heimenberg 
dergelijke raatakkers hebben gelegen. Zowel op de Laarsenberg 
als Heimenberg liggen archeologische sporen, maar op beide zeer 
klein en niet erg overtuigend. Gezien de intensieve ontwikkelingen 
in latere perioden is de kans groot dat restanten verdwenen zijn, of 
schuilgaan achter een later plaggendek.  

• Verspreide IJzertijdbewoning op flanken van de Laarsenberg. 
• Vanaf ca 400 v. Chr loopt de Rijn niet langer door de Nude, maar 

verder zuidelijk; het Nudegebied wordt in de Late IJzertijd en 
Romeinse Tijd intensief bewoond (talrijke archeologische 
vindplaatsen).  
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Kaart 4 
 
 

Bronnen: Bodemkaart van Nederland 1:50.000 (Alterra, Wageningen), Actueel Hoogtebestand Nederland (Rijkswaterstaat), Topografische Kaart (Topografische Dienst, Emmen). 
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Intermezzo  

Enkele landschappelijke aspecten van 
archeologische vondsten op de Laarsenberg 
 
Oude relaties van bewoning en begraving met elkaar en met het 
omliggende landschap kunnen een bron van inspiratie vormen bij het 
vormgeven van een EVZ. In het onderstaande intermezzo behandelen we 
er enkele.  
 

Visuele relatie bewoning en begraving in Achterberg 
De hoogteverschillen van de Laarsenberg maakten het in de prehistorie 
mogelijk vanuit de nederzetting zicht te hebben op begraafplaatsen hoger 
op de berg. Een zo’n visuele relatie kan gelegen hebben tussen 
Achterberg en een (mogelijke) begraafplaats aan de Bergweg.  
De oudste tot nu toe aangetroffen resten van permanente bewoning aan 
de noordzijde van de stuwwal kennen we uit de kern van Achterberg. In dit 
geval in de vorm van grondsporen en resten van een waterput met 
aardewerk uit de Vroege en Midden-Bronstijd (2000-1100 v. Chr.). De 
directe omgeving van deze locatie lijkt gezien het aantal sporen uit latere 
perioden sindsdien als nederzettingslocatie in gebruik te zijn gebleven.  
Begravingen uit de vroege bewoningsfase zijn echter in de directe 
omgeving van de nederzetting niet aangetroffen. Begraving vond in de 
Vroege en Midden-Bronstijd doorgaans plaats in grafheuvels, die meestal 
hoger op de helling of top van de stuwwal lagen. Vaak lagen ze aan 
weerskanten van smeltwaterdalen, waardoor wegen liepen. Het dal dat 
zich langs de Beukenlaan in de richting van Achterberg uitstrekt, is hiervan 
een voorbeeld. Langs dit dal vinden we geen zichtbare grafheuvels meer. 
Toch kan enig langs de Bergweg aangetroffen aardewerk uit de Midden-
Bronstijd duiden op de vroegere aanwezigheid van de bij het 
prehistorische Achterberg behorende grafheuvels. De visuele relatie 

tussen deze heuveltop en de oude nederzetting is thans alleen ter hoogte 
van de Beukenlaan nog enigszins te ervaren. 
 
 
Relatie urnenveld Lijster Eng en nederzettingslocaties langs 
Bovenweg en Cuneraweg 
Dat ook de begravingen in de Late Bronstijd en de IJzertijd (1100-12 
v.Chr.) in dit gebied hoog op de berg liggen, tonen de urnenvelden op de 
Laarsenberg en de Lijster Eng (in het bos in het noordwesten van het 
studiegebied). Urnenvelden zijn groepen van kleine grafheuvels uit deze 
periode. Op de Lijster Eng resteren hiervan nog enkele zichtbare heuvels, 
waarvan op grond van daarin aangetroffen aardewerk een datering in de 
Vroege IJzertijd (800-500 v. Chr.) aannemelijk is. Het was waarschijnlijk de 
begraafplaats van nederzettingen langs het huidige bewoningslint van de 
Cuneraweg en Bovenweg. Hiervan zijn meerdere archeologische resten 
gevonden, maar zonder begravingen ter plekke.  
 
 
Ontstaan van het bewoningslint aan de voet van de helling in de 
IJzertijd 
Gezien de spreiding van nederzettingslocaties in latere perioden lijkt het of 
in de IJzertijd reeds de kiem werd gelegd voor de huidige 
nederzettingsspreiding langs de voet van de helling van de Laarsenberg. 
Uit de Romeinse tijd zijn namelijk alleen nederzettingen bekend die in de 
nabijheid van de Cuneraweg liggen. Een voorbeeld daarvan is de vondst 
bij de kruising van deze weg met de Levendaalseweg. Hier werden na 
kleinschalig graafwerk vele aardewerkfragmenten van inheemse makelij 
geborgen. Daarnaast ook andere uit nederzettingscontexten bekende 
voorwerpen uit de Romeinse tijd. Ook in de daaropvolgende Vroege 
Middeleeuwen lijkt de spreiding van vroegmiddeleeuwse bewoning 
alsmede van de daarbij behorende grafvelden in sterke mate gerelateerd 
aan de in later tijden als bedevaartroute gebruikte Cuneraweg. 
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1.5 Landschap in de Romeinse tijd en de 
Vroege Middeleeuwen 

 
In de Romeinse tijd en de Vroege Middeleeuwen had het gebied 
(hooggelegen, aan de noordgrens van het Romeinse rijk) een strategische 
ligging. Daardoor was het gebied meer in de belangstelling bij 
machthebbers, en mogelijk ook dichter bevolkt dan vergelijkbare gebieden 
elders. Het is mogelijk dat aan het eind van de Romeinse tijd en in het 
begin van de Vroege Middeleeuwen, door bevolkingsafname het bos weer 
tijdelijk terug kon komen. Dit effect is niet verdisconteerd in de 
landschappelijke achtergrond van kaart 5.  
 

Maatschappelijke- en landschapsontwikkelingen in 
steekwoorden 

• Nederzettingslokatie uit Romeinse tijd op lage flank van 
Laarsenberg bij kruispunt Cuneraweg en Levendaalseweg (ligt op 
smeltwaterwaaier). 

• 5e-Eeuwse goudschat langs de Friesesteeg in Achterberg; teken 
van plaatselijke of regionale aanwezigheid van elite. 

• Cuneralegende, daterend uit de 4e eeuw, spreekt eveneens van 
een koning in Rhenen. 

• Op Heimenberg wordt in 7e eeuw een halvemaanvormige walburg 
gebouwd; periode van machtsovername Saksische gebieden door 
de Franken; walburg controleerde de Rijn; vroegmiddeleeuwse 
bouwers onbekend, maar zonder twijfel regionale topelite. 

• Recent pollenonderzoek van deze walburg geeft 
(verrassenderwijs) aan dat de Heimenberg in de Vroege 
Middeleeuwen met dicht loofbos van hoofdzakelijk eik begroeid 
was. 

• Vroegmiddeleeuwse nederzetting (855 villa Hlara) op overgang 
van smeltwaterwaaier naar dekzandlandschap vallei; lint van 
enigszins verspreid liggende boerderijen; talrijke domeinerven van 
Folcker (Frankische elite), Abdij Deutz en Abdij Werden. 

• Nederzetting vermoedelijk genoemd naar laaggelegen bosweide 
(Oudnederlands lare) in Nudegebied; in oorkonde uit 855 wordt 
ook gesproken over beweiding met varkens (pascuis porcorum); 
wellicht halfopen parklandschap beweid met kuddes; het in 

dezelfde oorkonde genoemde silva Hrenhem lag mogelijk ook in 
de vallei. 

• Vroegmiddeleeuws grafveld (7e-8e eeuw) op de hogere flanken 
van de Laarsenberg; rond 1880 aangetroffen bij bosaanplant door 
bosarbeiders; vondsten zelf niet bewaard gebleven; wel 
correspondentie in het archief van het Rijksmuseum van 
Oudheden te Leiden. 

• Merovingisch grafveld langs de Bovenweg dichtbij de dorpskom 
van Achterberg (rand dekzandkop); we kunnen op deze 
dekzandkop ook een vroegmiddeleeuwse nederzetting 
verwachten. 

 

Tabel  4 Toelichting bij kaart 5 

nr Beschrijving natuurlijk 
bodemtype  

Indicatie landschap / vegetatie 
Romeinse tijd en Vroege 
Middeleeuwen 

1 

Stuwwal en omgeving: relatief 
rijke, hoog opgestuwde 
rivierzanden,  
smeltwaterafzettingen 

Mozaïek van secundair eiken-
beukenbos, halfopen parklandschap en 
(gras)heide; op lage flank stuwwal ook 
akkers*) 

2 
Vochtige zandgronden (gestuwde 
rivierzanden, 
smeltwaterafzettingen) 

Halfopen parklandschap, vochtige 
(gras)heide en cultuurland*) 

3 Natte zandgronden Halfopen parklandschap en vochtige 
(gras)heide*) 

4 Gebieden met veenvorming Zeggenmoeras, elzen-berkenbroekbos, 
elzenbroekbos, wilgenstruweel 

5 Relatief goed ontwaterde 
rivierkleigronden 

Buiten beschouwing  

6 Natte rivierkleigronden Buiten beschouwing 
 

*)    Mogelijk weer bos vanaf Laat-Romeinse tijd
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Kaart 5 

 
 
 

Bronnen: Bodemkaart van Nederland 1:50.000 (Alterra, Wageningen), Actueel Hoogtebestand Nederland (Rijkswaterstaat), Topografische Kaart (Topografische Dienst, Emmen). 
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1.6 Landschap in de Late Middeleeuwen 
 
Op kaart 6 is een landschapsindicatie te zien van de Late Middeleeuwen. 
In deze periode is het landschap zoals we dat nu op de Laarsenberg 
kunnen herkennen (zie deel 2 met landschapskartering) in aanleg tot stand 
gekomen. De Laarsenberg bleef, door de ligging aan de Rijn en nu meer 
nog als westpunt van het bisdom Utrecht, van groot strategisch belang.  
 

Maatschappelijke- en landschapsontwikkelingen in 
steekwoorden 

• Verdere uitbouw van de nederzettingen Laar en Achterberg. 
• Grootschalige ontginningen van de engen op de stuwwalflanken 

(gehele noordoostflank van de stuwwal, tussen de zuidoostpunt 
van de Grebbeberg en de Middeneng tussen Rhenen en 
Veenendaal; sommige delen van de eng hebben blokverkaveling; 
andere een smalle strokenverkaveling; wellicht een samenhang 
met ouderdom en bezitssituatie (grootgrondbezit: blokken; 
eigenerfde cleyne luden: stroken); engen worden aan onderzijde 
begrensd door de Cuneraweg; parallel daaraan loopt hoger op de 
flank de Bovenweg (vele kilometers lang). 

• Grootschalige ontginningen in de vallei; systematische 
broekontginningen rond Achterberg in eerste helft 14e eeuw 
(ontstaan gebied De Kampen); verbetering afwatering door graven 
van weteringen en sloten (o.a. Bisschopswetering langs huidige 
Weteringsteeg); Bisschop Davidsgrift wordt rond 1470 gegraven 
ten behoeve van afwatering van de Vallei; zuidelijk deel is deels in 
oude crevassegeul van de Rijn en rivierbedding van de Kromme 
Eem gegraven. 

• Bouw kasteel De Horst langs de Dijk begin 13e eeuw; één van de 
grootste en belangrijkste kastelen van het Sticht; belangrijk voor 
de grensbewaking met Gelre; in Franse tijd afgebroken; personeel 
woonde in kleine huizen langs de Dijk (vormden een aparte marke; 
hadden ook een eigen eng: de Dijker Eng). 

• Bouw van kasteel Leefdael (13e eeuw); van dit oude kasteel zijn 
de grachten nog goed te zien; op de plek van het oude 
kasteelplein staat nog altijd de linde van Achterberg (ca 650 jaar 
oud; heeft dus nog echt op het kasteelplein gestaan). 

• Bouw ridderhofstad Hamersteyn (later: Hemmerstein, Heimerstein) 
aan de zuidrand van het Laareind; voor het eerst genoemd in 
1401. 

• Bouw van versterkte boerderijen in 13e en 14e eeuw (o.a. vierkant 
donjon in boerderij ’t Stuivenest in Achterberg); vormden samen 
met De Horst en Leefdael een bisschoppelijke linie tegen de 
Geldersen (die o.a. burcht De Tarthorst in Wageningen hadden, 
alsmede versterkingen bij Nergena/Bennekom etc.). 

• Vegetatie op berg steeds meer aangetast; afwisseling van heide, 
grasheide, struweel en bos; ook randen van vallei worden steeds 
opener door beweiding. 

• Jaarlijkse Cuneraprocessies volgen onder meer de Cuneraweg 
met statie en hagepreek op het zandkopje van de zogenaamde 
Predikstoel (nu Klompenkerkje van Achterberg). 

• Oude stadsmeent ten noorden van Achterberg; herders voerden 
dagelijks hun kudden vanuit de stad Rhenen over de berg naar 
deze meent (gemeenschappelijk weidegebied van de 
stadsbewoners); huidige Nieuwe Veenendaalseweg en 
Geertesteeg zijn directe opvolgers van deze middeleeuwse 
veedrift; meent wordt pas rond 1930 verdeeld en individueel  
verkaveld (gebied tussen Zuidelijke en Noordelijke Meentsteeg). 

Tabel 5 Toelichting bij kaart 6 

nr Beschrijving natuurlijk bodemtype  Indicatie landschap Late 
Middeleeuwen 

1 
Stuwwal en omgeving: Relatief rijke, 
hoog opgestuwde rivierzanden,  
Smeltwaterafzettingen 

Halfopen parklandschap en 
(gras)heide 

2 Vochtige zandgronden (gestuwde 
rivierzanden, smeltwaterafzettingen) 

Halfopen parklandschap, 
(gras)heide, akkerland, weiland 

3 Natte zandgronden Vochtige (gras)heide, akkerland, 
weiland 

4 Gebieden met veenvorming 
Zeggenmoeras, elzen-
berkenbroekbos, elzenbroekbos, 
wilgenstruweel 

5 Relatief goed ontwaterde 
Rivierkleigronden 

Buiten beschouwing  

6 Natte rivierkleigronden Buiten beschouwing 
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Kaart 6 

Bronnen: Bodemkaart van Nederland 1:50.000 (Alterra, Wageningen), Actueel Hoogtebestand Nederland (Rijkswaterstaat), Topografische Kaart (Topografische Dienst, Emmen). 
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1.7 Landschapsontwikkelingen in de 
Nieuwe Tijd en de Moderne Tijd 

 
Van de landschapsontwikkelingen in de Nieuwe Tijd is geen aparte kaart 
gemaakt. De kaart van de historische kenmerken van het huidige 
landschap (deel 2) is geschikter als toelichting op deze periode. In het 
onderstaande dus alleen in steekwoorden een toelichting op deze periode.  
 

Maatschappelijke- en landschapsontwikkelingen in 
steekwoorden 
 
Nieuwe tijd (vanaf 1500) 

• Intensivering van de schapenteelt op de berg; bouw talrijke 
schaapskooien op de overgang van eng naar hooggelegen 
veldgronden. 

• Opkomst van de intensieve plaggenlandbouw (vanaf 16e eeuw); 
plaggenwinning op de heide; ook zand in potstal, gewonnen in 
kleine zandgroeves. 

• Rogge en boekweit zijn belangrijkste gewassen op de engen; 
tabaksteelt vindt meer op de zuidhellingen van de heuvelrug dan 
op de noordhellingen plaats; plaatselijk misschien wel op de 
noordhelling. 

• Stuwwalkop krijgt volledig open heidelandschap. 
• Erosie van bouwlanden op stuwwalhellingen Laarsenberg leidt tot 

aanleg van graften (mogelijk daterend uit 17e eeuw). 
• Winning van leem voor boerderijwanden en deelvloeren 

(leemkuilen in het huidige bos). 
• Rond 1830 bouw nieuwe landhuis Heimerstein (o.a. eigendom van 

Baron van Knobelsdorff en diverse burgemeesters van Rhenen). 
• Antoine Frederich Gijsbert Gottlob Constantin Baron Von 

Knobelsdorf verwerft vanaf 1845 grote bezittingen op de 
Laarsenberg en Heimenberg en legt in beide gebieden talrijke 
lanen aan (met o.a. linde en beuk). Op de walburg laat hij 
bovendien in 1845 een kasteelachtige woning bouwen 
(kasteelfolly, later boswachterswoning, nu ruïne). 

• Grootschalige verveningen rond Veenendaal leidden vanaf eerste 
helft 17e eeuw tot intensief turftransport over de Bisschop 
Davidsgrift; bij de Grebbesluis lag een overslagplaats (overladen 
vanaf turfschepen in Rijnschepen). 

• Talrijke twisten tussen boeren aan weerszijden van de Vallei over 
waterpeil in het Binnenveld en op de Grift. 

• Vallei zelf vrijwel geheel ontgonnen tot grasland; deels intensief 
beheerd, deels extensief (blauwgrasland). 

• Aanleg Grebbelinie (midden 18e eeuw), met o.a. hoornwerk van 
Menno van Coehoorn voor de Grebbeberg. 

• Aanleg buitenhuis en landgoed Remmerstein (17e eeuw); 
duiventoren is nog enige overblijfsel van dit oude huis (in 1912 
nieuw landhuis hoger op de berg). 

 
 
Moderne tijd (vanaf 1850) 

• Aanleg spoorlijn Amersfoort-Kesteren (ca 1890); graven van 
grootschalige doorgang in stuwwal richting station Rhenen; aanleg 
spoordijk bij Achterberg; spoor was vóór de Tweede Wereldoorlog 
één van de hoofdroutes tussen Amsterdam en Duitsland; 
spoorbrug in 1945 gebombardeerd en nooit meer opnieuw 
gebouwd; wel een autobrug in 1957.  

• Aanleg Oude Veensegrintweg. 
• Meioorlog 1940 met diverse stellingen (ook belangrijke relicten op 

de Laarsenberg, o.a. loopgraven en kazematten). 
• Dierenpark Ouwehand (vanaf 1932). 
• Intensivering, modernisering en schaalvergroting landbouw na de 

Tweede Wereldoorlog. 
• Blauwgraslanden Binnenveld worden na 1950 snel geïntensiveerd 

en herverkaveld. 
• Intensieve veehouderij vanaf de jaren ’60 (bio-industrie). 
• Bosaanplant op de stuwwalplateaus en hogere flanken; heide 

verdwijnt vrijwel geheel; gebieden overgenomen door 
natuurbeschermingsinstanties en particuliere landgoedeigenaren. 

• Nieuwbouwwijken rond Achterberg (plan De Horst; plan 
Achterberg-West). 
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Deel 2 Historische kenmerken in het 
bestaande landschap 
 
Waar deel 1 indicaties geeft van vroegere landschappen, geeft deel 2 een 
meer exacte kartering van historische kenmerken in het bestaande 
landschap (zie kaart 7, blz 35).  
 
Dit kunnen landschapstypen zijn, maar ook landschapselementen (wegen, 
wallen, graften). Daarnaast zijn ook de zichtbare archeologische 
elementen (grafheuvels en urnenvelden) in en rond het gebied 
aangegeven.  
 
De kenmerken berusten op parate kennis, kaartvergelijking met historische 
kaarten en op zeer beperkt veldwerk. Het aantal historische elementen in 
het landschap is in werkelijkheid groter dan op de kaart.  
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2.1 Landschapstypen 
 

1 Grootschalige eng 
 
Eigenschappen: 
• Vanouds in gebruik als bouwland. Weinig of geen heggen of 

singels op de perceelscheidingen, geen bebouwing, daarom 
open landschap. 

• Plaggenbemesting vanaf Middeleeuwen, ontstaan plaggendek 
vanaf 16e eeuw. 

• Zeer waarschijnlijk met oudere archeologie onder plaggendek. 
• Gaaf zichtbaar onderdeel van sequentie: lage gronden, 

bebouwingslint op overgang, open eng, hogere gronden met 
heide (nu bos). 

• De hogere delen van de Laarsenberg is heide geweest. 
Uitzonderlijk is dat de heide al in 1832 was verdeeld. Op het 
Laarsenberg komt dan tamelijk extensief bouwland voor. In 
1900 zijn deze gronden weer tijdelijk in gebruik als heide. 

• Nu een open, onbebouwd landschap. 
• Reliëf en uitzicht op vallei. 
• Graften. 
• Enkele bosjes (rond vergravingen en op graften) geven de 

open ruimte een monumentaal karakter. 
 
Wenken: 
• Openheid handhaven. 
• Bij voorkeur lage graangewassen (rogge, tarwe, gerst).  
• Graften regelmatig terugzetten. Op enkele is uitgroeien van 

houtwal OK. 
• EVZ langs akkerranden, graften, braakstroken, bestaande 

bosjes. 
• Nieuwe bosjes klein houden. 
 

 
Figuur 1  Grootschalige eng aan de Schaapskooi. Het bosje rechtsachter valt 
onder eenheid 3 (beboste eng) en ligt in en rond een kleine zandafgraving.  
Foto: Overland, nr 5247. 

2 Kleinschalige eng 
 
Eigenschappen: 
• Als 1, maar door nabijheid Rhenen en Achterberg al vanouds 

met enkele boerderijen. 
• Vanouds intensiever in gebruik, ook met bv. teelt van tabak.  
• Sinds 20e eeuw meer huizen, volkstuinen, paarden, 

versnippering). Gebied erg gevoelig voor verrommeling. 
• Door versnippering wordt oude perceelsindeling zichtbaar. 
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Wenken: 
• Zie ook 1. 
• Dit gebied is erg belangrijk voor de landschappelijke 

herkenbaarheid en identiteit van Rhenen (scheiding tussen 
hoog Rhenen en laag Achterberg).  

• EVZ kan helpen om verrommeling tegen te gaan en 
aaneengroeien van Achterberg en Rhenen te voorkomen. 

• Medewerking gemeente vragen. 
• Noord-Zuid richting van de percelen is van belang voor de 

beleving van dit landschap. Een Oost-West-EVZ moet hier 
rekening mee houden.  

 

 
Figuur 2  Kleinschalige eng gezien vanaf de Bovenweg naar boven. Foto: 
Overland, nr 5256. 

 
Figuur 3  Beboste eng met hakhoutrestant. Foto: Overland, nr 5242.  

3 Beboste eng 
 
Eigenschappen: 
• Vroegere bouwlanden die bebost zijn. Vaak gebeurde dit eind 

19e eeuw (landbouwcrisis, hoge prijzen voor hakhout). 
• Juist in dit deel van de vroegere bouwlanden, was er een zeer 

extensief gebruik. In 1832 lag hier een afwisseling van kavels 
bouwland, kavels heide (minder) en kleine kaveltjes met bos. 
In 1850 staat het grootste deel als bouwland aangegeven, op 
een overigens onduidelijk getekende kaart. In 1900 heeft dit 
gebied een mengkleur van akkers en heide. Beboste eng is 
misschien een verkeerde term. Het waren zeer extensief 
gebruikte bouwlanden (wellicht met een lange braakperiode) 
of bouwlanden die al decennia uit productie waren genomen 
en een heidekarakter hadden, alvorens ze rond of na 1900 
werden bebost.  
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• Daarbij werd vooral hakhout geplant.  
• Bij de aanleg van hakhout werd vaak gediepspit, hetgeen het 

oude reliëf (grafheuvels) sterk zal hebben beïnvloed.  
• Mogelijk deel bosjes aangelegd als aankleding landgoed. 
• In het bos liggen nog graften, en ook liggen er mogelijk andere 

resten van vroeger cultuurland in bos (bv. aarden wallen).  
• Het bos bestaat voor een groot deel uit hakhoutrestanten (nu 

opgaand eikenbos, of nog zichtbaar doorgeschoten hakhout).  
• Op de eng liggen kleinere bosjes, vaak op plaatsen waar naar 

zand of grind is gegraven.  
 
Wenken: 
• Mogelijk enkele percelen weer actief als hakhout exploiteren.  
• Kleine bosjes op de eng geven het landschap een 

monumentaal karakter. Deze bosjes klein houden, zodat je 
eromheen van het uitzicht kan blijven genieten.  

 

4 Bebouwde eng 
 
Eigenschappen: 
• Als 2, bebouwing is verder voortgeschreden. 
 
Wenken: 
• Als 2. 
 
 

5 Kleinschalige, vochtige eng 
 
Eigenschappen: 
• Gebied waar vanouds bebouwingslint ligt op overgang van nat 

naar droog. 
• Vanouds niet alleen akkers, maar, afhankelijk van hydrologie, 

ook grasland, tuinen, erven, etc.  
• Gebied loopt buiten studiegebied door bij Laareind, in een 

strook evenwijdig aan de Cuneraweg. 
 
 

Wenken: 
• Lintkarakter bebouwing, met doorkijken naar de 

achterliggende bouwlanden, voor zover aanwezig, proberen te 
handhaven. 

• Contrasten met hogere gronden (meer open en grootschalig) 
proberen te handhaven of te versterken. 

• Overgangen kunnen geaccentueerd worden, mogelijk in 
combinatie met EVZ. Soms is overgang zichtbaar in vorm van 
steilrand.  

 

6 Oud bos 
 
Eigenschappen: 
• Bestaat deels uit bos dat voor 1850 perceelsgewijs is 

aangeplant (dus geen resten van zeer oud bos). 
• Hier en daar mogelijk ook een oorsprong als overgangszone 

tussen oud bos of beboste wallen en de vroegere heide (met 
wat grotere eikenkringen, met een ontstaanswijze van 
schapenvraat op opkomende eikjes op de heide en één of 
twee maal hakken in de 19e eeuw, zie toelichting figuur 4). 

 
Wenken: 
• Aanwezigheid eikenkringen beter in het veld checken.  
 
 

7 Oud bos met bebouwing 
 
Eigenschappen: 
• Woningen en tuinen (of camping) overheersen, maar er is nog 

wel boskarakter. 
 
Wenken: 
• Is dit bos nog te gebruiken als EVZ? 
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Figuur 4  Eikenkring aan de rand van oud bos. Aanvankelijk werd gedacht dat 
deze eikenkringen konden ontstaan door eeuwen- of zelfs duizenden jaren 
lange hakhoutexploitatie. Deze zienswijze wordt weinig meer aangehangen. 
Waarschijnlijker is dat deze kringen als kreupelhout zijn ontstaan op de 
heide, in randsituaties met oud bos. Door verspreiding van eikels door 
vogels kwamen eikjes op de heide op. Door schapenbegrazing konden alleen 
horizontale, over de grond uitgroeiende takken overleven. Nadat de 
begrazing was gestopt, ontstond uit een kreupelhoutcomplex een eikenkring. 
De vrij kleine eikenkring op de foto kan op beide wijzen zijn ontstaan, maar 
gezien de ligging dicht bij oud bos is de tweede theorie hier goed denkbaar. 
Inmiddels is de heide hier dichtgegroeid, en sterft de eikenkring af door 
concurrentie. Foto: Overland, nr 5458.  

8 Heiderestant 
 
Eigenschappen: 
• Klein heideplukje, met fraai uitzicht op Gelderse Vallei, geeft 

nog een idee van het vroegere veel grotere heideareaal op 
Laarsenberg. 

• Is geen echte oude heide, maar ooit als zeer extensief 
bouwland gebruikt.  

• Is recent weer open gemaakt door Utrechts Landschap?  
 
Wenken: 
• Open houden als heide. 
 
 

 

Figuur 5  Heiderestant met fraai uitzicht. Foto: Overland, nr 5239. 

 

9 Heidebebossing 
 
Eigenschappen:  
• Heide die na 1850 is bebost. 
• Voor een deel is sprake van doelgerichte bebossing, o.a. met 

naaldhout. Mogelijk deels ook spontaan bos. Mogelijk deels 
ook aangelegd als hakhout. 
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• Noordelijke deel maakte deel uit van Remmerstein.  
 
Wenken 
• Vanuit historisch oogpunt kan het te verdedigen zijn om, indien 

ecologisch gewenst, delen van dit bos weer om te vormen 
naar heide. 

 
  

 

Figuur 6  Deze heidebebossing met naaldhout in het noordwesten van het 
gebied, maakt deel uit van landgoed Remmerstein. Foto: Overland, nr 5471. 

 

10 Heidebebossing met bebouwing 
 
Eigenschappen: 
• Als 9, maar met huizen, tuinen en camping. 
 
 

11 Kuilen en laagten 
 
Eigenschappen: 
• Vergravingen uit allerlei perioden: leemwinning, grind en 

zandwinning, mogelijk ook vergravingen i.v.m. 
oorlogshandelingen. Deels ook nog recente zandwinningen. 

• Vooral leemkuilen kunnen in aanvang al in prehistorie zijn 
ontstaan.  

• Leemlagen kunnen toen een randvoorwaarde voor 
hooggelegen bewoning zijn geweest: beschikbaar water, 
bouwmateriaal. 

• Veel zandwinningskuilen op de eng zijn onder bos geraakt.  
 
 

 

Figuur 7  De Levendaalse weg loopt door een complex van kuilen van 
onbekende oorsprong. De kuil op de foto is deels weer dicht gesedimenteerd 
met een mengsel van zand en bladafval. Foto: Overland, nr 5238.  
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2.2 Historische lijnen 
 

a. Perceelsrichting 
 
Eigenschappen: 
• In het landschapstype kleinschalige eng bestaan kleinere 

percelen en is de perceelsrichting goed herkenbaar. 
• Vooral tussen de Bergweg en de Bovenweg is deze 

perceelsrichting goed zichtbaar in verschillen in landgebruik en 
bosstroken. 

• De perceelsrichting staat hier haaks op de hoogtelijnen en 
accentueert daarmee de helling van de berg.  

 

 

Figuur 8  Uitgesproken perceelsrichting gezien vanaf de Bergweg. Het bosje 
links is op de kaart opgenomen als markante houtsingel. Foto: Overland, nr 
5470.   

Wenken: 
• De richting van de te ontwikkelen EVZ staat hier haaks op de 

perceelsrichting.  
• Om het landschapsbeeld hier te behouden, of zelfs te 

versterken, zou de EVZ hier moeten worden vormgegeven als 
een soort stepping stones, waarbij het noord-zuid zicht intact 
wordt gelaten.  

 

b. Oude weg 
 
Eigenschappen: 
• Op de kaart staan alle wegen aangegeven die ouder zijn dan 

1850. 
• Van sommige wegen is het exacte tracé veranderd sinds 1850 

(info zie GIS). 
 
Wenken: 
• Vooral de onverharde wegen zijn karakteristiek. Deze zouden 

zoveel mogelijk in deze staat moeten worden gelaten.  
 

c. Holle weg 
 
Eigenschappen: 
• In het gebied komen twee holle wegen voor (mogelijk meer).  
• Beiden liggen tussen beplante randen. De beplanting houdt de 

grond op de helling vast en geeft de weg een zeer besloten, 
overdekt, karakter.  

• De zuidoostelijke weg is jonger dan 1850.  
• Dit was oorspronkelijk een perceelsgrens, mogelijk al een pad.  
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Figuur 9  Niet alle oude wegen staan op de kaart. Sporen aan de randen van 
percelen, zoals deze, dicht bij de Levendaalse weg, staan niet als weg 
aangegeven. Foto: Overland, nr 5230.  

 

 

Figuur 10  De weg die op de topografische kaart Schaapskooi wordt 
genoemd is hier een holle weg. Foto: Overland, nr 5252. 

 
 

d. Cuneraweg, oude processieroute 
 
Eigenschappen: 
• De Cuneraweg is een bijzonder exemplaar van de oude 

wegen.  
• Al sinds de Middeleeuwen een zeer lange processieroute, 

waarvan één van de haltes in Achterberg lag. 
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e. Markante laan 
 
Eigenschappen: 
• De lanen in het zuiden van het gebied zijn waarschijnlijk 

aangelegd door Baron Von Knobelsdorf, bewoner van 
Heimerstein, rond 1850.  

• Dit zijn nu imposante lanen, voor een groot deel in bos 
gelegen.  

• Sommige van de beuken zijn inmiddels oud en storten in. 
 
Wenken: 
• Nadenken over de toekomst van de oudste delen van de 

lanen. Zo lang mogelijk bewaren of vernieuwen?  
 

f. Markante houtsingel 
 
Eigenschappen: 
• Geven visuele versterking van de perceelsrichting (zie eerder). 
• En zijn fraaie landschapselementen op zich. 
• Zie ook figuur 8 bij perceelsrichting. 
 

g. Aarden wal 
 
Eigenschappen: 
• Rond de eng van Achterberg en Laareind moet ooit een wal 

hebben gelegen, die de afscheiding vormde naar de heide.  
• Is nu niet meer zichtbaar (zie ook bij graften). 
• Wel liggen er in het noordwesten van het gebied wallen, die 

rondom de heidebebossingen werden aangelegd in de 19e en 
begin 20e eeuw.  

• De wallen dienden om wild en schapen op de hei buiten de 
jonge aanplant te houden.  

• Deze wallen werden met eiken beplant die in eerste instantie 
als hakhout zijn geëxploiteerd. Later zijn de eiken 
doorgeschoten.  

• Op grote delen van de wal zijn de eiken nog te zien.  
 

 

Figuur 11  De Levendaalse Weg, aangelegd rond 1850, is nog steeds een 
mooie beukenlaan, hoewel sommige beuken nu afsterven.  Foto: Overland, nr 
5448. 
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Wenken: 
• Wallen hebben vaak een hoge botanische waarde (met veel 

oud-bosplanten) als ze, net als in de beginsituatie, op de grens 
tussen bos en open gebied liggen. Er kan dan licht op de wal 
komen. Ook het weer terugzetten van de eiken kan hiertoe 
bijdragen (eerst experimenteren).  

 
 

 

Figuur 12  Deze wal, vroeger bedoelt om het bos aan de linkerkant te 
beschermen, vormt nu de rand van de camping rechts. De wal is nog beplant 
met inmiddels forse eikenbomen. Foto: Overland, nr 5473.  

 

h. Graft 
 
Eigenschappen: 
• Graften deden dienst om erosie van de vruchtbare 

bovengrond op de berghelling tegen te gaan.  

• Niet helemaal duidelijk is, of de graften op de Grebbeberg ook 
uitdrukkelijk met dit doel zijn aangelegd. 

• Enkele graften in het zuiden liggen in gebieden die in 1850 in 
zeer extensief gebruik waren.  

• Mogelijk waren deze graften van oorsprong wallen. Enkele 
graften vormen namelijk doorgaande structuren. Het kunnen 
de engwallen geweest zijn van Achterberg (Dijkereng) en 
Laareind.  

• Toen waarschijnlijk vanaf begin 19e eeuw ook (extensief) 
landbouw werd bedreven op de heide aan de zuidkant van 
deze wallen, vond er erosie plaats, werd er grond tegen de 
wallen aan gesedimenteerd en kreeg de wal het aanzien van 
een graft.  

 
 

 

Figuur 13  De meeste graften zijn beplant. De graft op deze foto, tussen de 
Levendaalse Weg en de Heimersteinse Laan, heeft hoog opgaand hout. Op 
de foto is te zien dat het hoogteverschil aan weerszijden zo’n 2 meter 
bedraagt. Foto: Overland, nr 5231.  
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Wenken: 
• Meer onderzoek naar de precieze oorsprong van de graften 

(als walsystemen) zal nog verrassende resultaten opleveren. 
 

i. Graft in bos 
 
Eigenschappen: 
• Sommige graften zijn in het bos te vervolgen. Soms bestaan 

ze hier uit meerdere trappen.  
• Juist deze graften lagen in extensief gebruikte bouwland 

annex heide dat na 1850 is bebost.  
• Het feit dat juist hier graften (of tot graft gevormde wallen) 

ontstaan zijn, maakt het ontstaan van deze 
landschapselementen raadselachtig.  

• Meest voor de hand liggende verklaring is ook hier een 
oorsprong als enkwal.  

 

j. Mogelijke graft 
 
Eigenschappen: 
• In de bouwlanden van de Laarsenberg liggen hier en daar nog 

treden / steilranden die mogelijk ooit graften zijn geweest.  
• Anders dan de andere graften zijn ze niet beplant. Ze vallen in 

het bouwland niet meer zo op.  
 
Wenken: 
• Deze treden zouden weer als graften kunnen worden beplant 

en zo een rol spelen in de EVZ.  
• Om te voorkomen dat we hier nepgraften maken, zou wat 

aanvullend onderzoek naar de herkomst van deze treden hier 
wenselijk zijn.  

 
 

 

Figuur 14  Twee graften in bos. Ze zijn hier niet meer herkenbaar aan de 
afwijkende beplanting, maar wel aan de zichtbare traptreden. Paden ter 
plekke van deze treden, zijn door stromend water geneigd in te snijden ter 
plekke van deze treden. Foto: Overland, nr 5445.   

 

k. Beplante rand 
 
Eigenschappen: 
• Zie holle wegen.  
• Mogelijk zijn er meer beplante randen in het studiegebied 
• Graften zijn afzonderlijk benoemd. 
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l. Markant dal, mogelijk holle weg 
 
Eigenschappen: 
• In het uiterste westen van het gebied ligt een dal met steile wanden 

op de bodem van een natuurlijke laagte (dalvorm).  
• Mogelijk heeft dit dal een natuurlijke ontstaanswijze, maar mogelijk 

is de steile insnijding ook ontstaan doordat het dal als weg gebruikt 
is en zo is uitgesleten.  

• De natuurlijke (smeltwater)dalen waren al in de prehistorie de 
plekken waar routes de berg op en af gingen.  

• Mogelijk diende een weg door het dal ook om leem van de hoger 
gelegen leemkuil af te voeren.  

• Mogelijk is de laagte ontstaan doordat in de laagte zélf naar leem is 
gezocht.  

 

m. Steilrand nat-droog 
 
Eigenschappen: 
• Tussen Achterberg en Laareind is de overgang tussen droge en 

vochtige gronden (grootschalige eng vs. kleinschalige vochtige eng) 
geaccentueerd met een door mensen gevormde steilrand.  

• De steilrand is waarschijnlijk ontstaan doordat in de van oorsprong 
flauwe helling zand is gegraven.  

• Nu is een landschappelijk markante rand ontstaan. 
• Periode van ontstaan is niet bekend.  
 
 

n.  Spoorlijn 
 
Eigenschappen: 
• Aangelegd ca. 1890, werd een belangrijke hoofdroute richting 

Duitsland. 
• Na het bombarderen van de spoorweg in 1945 werd het een 

regionale lijn, met eindstation Rhenen. 
• Accentueert het reliëf van de stuwwal: diep ingegraven tracé in het 

zuiden; op een spoordijk in het noorden van het gebied.  

• Spoordijk doorsnijdt een ouder landschap, maar heeft zelf inmiddels 
weer monumentaal karakter, met name de doorgang bij Achterberg. 

• Vanuit de trein bestaan zeer fraaie uitzichten op het gebied.  
 
 
 
 

 

Figuur 15  Steilrand nat-droog. Foto: Overland, nr 5254. 
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2.3 Historische landschapselementen 
 

I Locatie kasteel / huis / versterkte boerderij 
 
Eigenschappen: 
• Dit betreft zowel volledig verdwenen gebouwen als plekken waar 

nog steeds een boerderij of huis staat.  
• Voor het overzicht zijn ook de voornaamste (voormalige) gebouwen 

in de directe omgeving van het studiegebied aangegeven. 
• In het studiegebied lag de versterkte boerderij Valkenburg, waar tot 

recent nog goed de resten van een omgrachting te zien waren.  
 

 

Figuur 16  Oude linde op voormalig kasteelterrein Leefdael, net buiten het 
studiegebied. Foto: RACM. 

II Monumentale boerderij 
 
Eigenschappen:  

• Boerderijen (nu vaak niet meer als zodanig in gebruik) die 
opgenomen zijn in het provinciale monumentenbestand.  

• Niet alle boerderijen hebben de status van gemeente- of 
rijksmonument. 

• In het GIS bij deze inventarisatie (of uitgebreider, op de site van de 
provincie Utrecht) staat meer informatie over de afzonderlijke 
boerderijen.  

 
Wenken: 
• Minstens zo belangrijk als de bouwkundige staat van de boerderij is 

de ligging in het landschap. Voor de meeste oude boerderijen geldt 
dat ze op de Overgang van vochtige naar droge gronden liggen. 
Hier lag een bebouwingslint met tussen de boerderijen door 
uitzichten op de achter gelegen hogere, of juist lagere gronden (voor 
een groot deel langs de Cureraweg).  

 
• Zowel de transparantie van de bebouwingslinten als de doorkijken 

naar de achtergrond zijn van groot belang voor de beleving van 
deze monumenten.  

 

III Locatie oude schaapskooi 
 
Eigenschappen: 
• In (of eigenlijk direct buiten) het gebied is in Laareind, voor zover 

bekend, nog een oude schaapskooi.  
• De schaapskooi stond bij een boerderij aan de Cuneraweg 
• De landschappelijke locatie is van belang, zie monumentale 

boerderijen. 
• De schaapskooi is in vrij slechte staat 
 

IV Voormalige schaapskooi 
 
Eigenschappen: 
• Behalve bij boerderijen, stonden er ook schaapskooien langs 

schaapsdriften of dicht bij de heide, waar vroeger de schapen 
werden geweid.  

• In het studiegebied zijn al deze schaapskooien verdwenen. 
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• Vaak zijn ze nog herkenbaar: aan vergravingen (om strooisel te 
winnen), aan oude bomen die de plek van de kooi markeerden, of 
aan walstructuren die een vroegere drift omgaven.  

 
Wenken: 
• Een veldcheck naar dergelijke resten in het veld is nog niet 

geschied, maar zeker aan te bevelen.  
 
 

 

Figuur 17  Schaapskooi in Laareind. Foto: RACM. 

 

V Monumentale woning 
 
Eigenschappen: 
• Burgerwoningen of villa’s die zijn opgenomen in het provinciale 

monumentenbestand.  
• Niet alle woningen hebben de status van gemeente- of 

rijksmonument. 

• In het GIS bij deze inventarisatie (of uitgebreider, op de site van de 
provincie Utrecht) staat meer informatie over de afzonderlijke 
monumenten.  

 

VI Zaalkerk bij plek processiehalte 
 
Eigenschappen: 
• Bij Achterberg lag tot de reformatie een stop in de processie langs 

de Cuneraweg.  
• Min of meer toevallig ontstond later in de onmiddellijke nabijheid een 

kerkje.  
• In het GIS bij deze inventarisatie (of uitgebreider, op de site van de 

provincie Utrecht) staat meer informatie over de afzonderlijke 
monumenten.  

 

VII IJskelder 
 
Eigenschappen: 
• Direct ten zuiden van het gebied ligt een oude ijskelder die bij 

Heimerstein hoorde.  
• In het GIS bij deze inventarisatie (of uitgebreider, op de site van de 

provincie Utrecht) staat meer informatie over de afzonderlijke 
monumenten.  

 
 

VIII Restant gietstalen kazemat en frontaal 
stekelvarken 

 
Eigenschappen: 
• De Laarsenberg vormde met de Grebbeberg in WOII een van de 

meest strategische plekken in de verdediging van Nederland.  
• Hier was een oversteekbare plek in de Grebbelinie en boden de 

hoogteverschillen uitzicht en vrij schootsveld.  
• In de bossen, vaak in wat in WOII een bosrand was, liggen nog veel 

restanten van bunkers (kazematten of frontale stekelvarkens). De 
restanten zijn herkenbaar als kuilen in het bos, vaak met 
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betonresten in de onmiddellijke nabijheid. Soms zijn ook resten van 
vroegere loopgraven te zien.  

 
Wenken: 
• De bunkerresten zijn niet uitputtend in kaart gebracht. Waarschijnlijk 

liggen er nog meer restanten in het gebied. Waarschijnlijk zal 
veldwerk (of literatuurstudie) ook de ligging van vroegere loopgraven 
uitwijzen.  

 
 

 

Figuur 18  Bunkerrestant. Foto: Overland, nr 5463. 
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Kaart 7 

Bronnen: Bodemkaart van Nederland 1:50.000 (Alterra, Wageningen), Actueel Hoogtebestand Nederland (Rijkswaterstaat), Topografische Kaart (Topografische Dienst, Emmen). 
 


