
Dooren-werschen Torff wech, op kaarten van Van Call, Elshoff, e.a.:
[F20; I24; N44.2]  Schaafsma, R. over Dorenweerthsen turfwegh: mededeling in e-mail: over turfwinning bij Kreel: “Rond Kreel is het wel altijd nat 

geweest maar of hier turf is gewonnen ??? Misschien een idee om je vraag eens voor te leggen aan Gerrit Richter van het Gelders Archief.”.
[F20; I24; N44.2]: Voetnoot over Dooren-wertschen Torff wech: De turfweg kwam waarschijnlijk op de Maanderweg uit (voor turf uit Veenendaal) of 

op de Amsterdamseweg (voor turf uit Ederveen). Jansen (2007/2008) verwijst naar Tiemens (1977), die stelt dat de Oosterbeekse turfweg vanaf de 
oude kerk, door het Zweiersdal, langs Papendal naar Wekerom en Barneveld liep. Mogelijk lag hier ook de 'turfbron' voor de Doorwerthse 
turfweg?

In het huidige terrein zijn niet veel resten van de Doorwertse turfweg te vinden. Op recente kaarten evenmin. op kaart 1508-01 153.jpg (1891) komt 
een weggedeelte ten westen van de Wijde veldweg, dat nu niet meer bestaat, overeen met het traject van de turfweg. Eenzelfde stuk ligt bij het 
sportpark van Heelsum.

GON, juni 2016: De Doorwerthse turfweg liep waarschjinlijk ten zuiden van Heelsum samen met de huidige Doorwerthsestraat. Net ten westen van het
viaduct van de A50 liep deze weg verder noordwaarts via de gemeenschappelijke oprit van de panden Utrechtseweg 30 en 32 (doodlopend stukje 
asfaltweg). De richting van dit stukje asfaltweg sluit precies aan op de Bloemenlaan langs de hotels. Vanaf de hotels verder richting golfterrein. De 
sporen van de Doorwerthse Turfweg over het golfterrein, die in de literatuur genoemd worden (welke literatuur ??) zijn verdwenen door de 
grondwerkzaamheden op het golfterrein. Het tracé van de weg (diverse kaarten van Van Call, Geelkercken, Elshoff) liep van daar net ten oosten 
langs de Boerderij “Klein Amerika”, en net ten westen van de boerderij “Mariahoeve” aan de Telefoonweg, in de richting van de Wijdeveldweg. 
Bij de Wijdeveldweg zien we opnieuw waarschijnlijke sporen van deze oude weg, Net ten noorden van de plek waar de Wijdeveldweg het 
Quadenoordse droogdal kruist ziet men in de hoek van het bos flinke oneffenheden in het terrein en de begrenzende boswegen. Door deze hoek van
het bos liep de turfweg verder scheef over de huidige akker ten westen van de Wijde Veldweg. Op een kaart met titel “Het gebied tussen Kesteren, 
Homoet, Papendalsche Veld en Maanen” staat bovengenoemd stuk over de akker afgebeeld. De weg liep verder naar het Quadenoordse bos ten 
noorden van deze akker. In de Quadenoordse bossen vinden we de weg terug. Waarschijnlijk via twee bochtige bosweggetjes. De weg doorsneed 
de heuvelrij dwars op de Molenbeek in een laagte in die heuvelrij (de sporen van de weg zijn hier duidelijk te zien). Iets ten westen van deze 
doorsnijding kruiste de Turfweg de beek en ging iets rechtsaf in de richting van het kleine heideveldje. Op het heideveldje zijn diverse restanten te 
vinden. Net ten noorden van deze heide lag waarschijnlijk het wegenknooppunt waar ook de Doorwerthse Turfweg doorheen liep. Andere wegen 
die op dit knooppunt uitliepen, kwamen van Reemst, Bennekom, Wageningen, Ginkel en Harten (kaart K258 – 0012 uit 1657 van Van 
Geelkercken). Vervolgen we het oude trace van de Doorwerthse Turfweg, dan vinden we in het akkerland geen sporen terug (ook niet op Google 
Earth). In het smalle bos van het Vogelwoud evenwel zijn op de digitale hoogtekaart duidelijke sporen te zien. Verder over de akker liep de weg in 
de richting van de huidige boerderij (Bosbeekweg ??). Mogelijk langs de bosrand bij die boerderij (deze schuine bosrand heeft ongeveer dezelfde 
richting als de vroegere Turfweg, dat bewijst niets, maar is wel opvallend). Ook opvallend is dat de boerderij precies aan de vroegere Turfweg heeft
gelegen. Dat is uiteraard alleen significant als deze boerderij oudere voorgangers heeft uit de tijd van de Turfweg (17e eeuw). Vanaf de boerderij 
gaat het tracé verder richting spoorweg. De Turfweg kruist de spoorbaan onder een hoek van ongeveer 45 graden. Ten noorden van het spoor loopt 
het tracé vlak langs het huis (Ginkelseweg ??). Ook de voorloper van deze woning zou aan de Turfweg hebben gelegen (bedenk dat deze beide 
huizen ongebruikelijk ver van huidige wegen af liggen, hetgeen ook weer niets bewijst over de Turfweg). Scheef door het bos ten noorden van de 



spoorweg loopt de Turfweg naar de Ginkelse Heide. Daar ligt een stuk heideweg op de “goede plaats” en met de “juiste richting” om kandidaat te 
kunnen zijn voor een restant van de Turfweg. Op de digitale hoogtekaart zijn op de Ginkelse heide duidelijke sporen te zien op deze plaats en met 
dezelfde richting. Te bedenken is dat ook de Renkumseweg (met het fietspad) dezelfde richting heeft. Verder op de Ginkelse heide raken wij het 
spoor van de Turfweg bijster. Hij kwam mogelijk uit op de Renkumseweg, of noordelijker op de Noordelijke Manenseweg, of nog noordelijker op 
de  Oude Edeseweg.


