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betreffende enkele historische wegen op de Zuid-Veluwe

H2. De Hartter wegh

Geert Nijland, 13 november, 2014 (Concept)

(Concept (veel hiervan is hypothetisch; blauw huidige namen, rood oude namen)

We hebben het hier over een N-Z verlopende weg tussen de schaapskooi van Zuid Ginkel en het vroegere Harten (via Quadenoord). De weg liep over 
de Ginkelse heide.  Nu zijn er alleen nog zo hier en daar dichtgegroeide sporen van over. 
We zullen hier de Hartter wegh beschrijven van Noord naar Zuid te beginnen bij de schaapskooi van Ginkel en daarbij ook, voor zover zinvol, oude (en
soms recente) wegen die de Hartter wegh kruisten beschrijven. Deze uitwijdingen over die kruisende andere wegen zijn ingesprongen tekstblokjes. 
Meer uitvoerig komen deze laatste aan de orde in aparte hoofdstukken. 
De laatste historische kaart waarop de Hartter wegh nog helemaal getekend staat is een kaart uit 1845 van Nijhoff (signatuur 0509, 729). Ook op de 
pré-kadastrale kaart van 1818 is de weg te vinden. Op de voorlaatste topografische kaart staat alleen nog maar het noordelijke deel getekend. Het was 
vanaf de Wijde Veldweg de tweede N-Z verlopende weg over de Ginkelse heide. Op de meest recente topografische kaarten is de Hartter wegh echter 
helemaal niet meer aangegeven en in het veld is hij (behalve bij de doorsnijdingen met de heuvelrichels) niet of nauwelijks te zien. Momenteel is de 
tweede duidelijk zichtbare weg vanaf de Wijde Veldweg dus een andere weg waar we hieronder ook aandacht aan schenken. Halverweg de Ginkelde 
heide boog de Hartter wegh flauw naar links en doorsneed de zuidgrens van de Ginkelse heide precies in het midden. 

In deze flauwe bocht gaat ook een tak van de Hartter wegh rechtdoor, en het meest zuidelijke deel van dit rechtdoorgaande stuk is nog 
intact. Het ligt precies in het verlengde van de Panoramaweg ten zuiden van de spoorweg. Mogelijk was dit ooit ook een 'Ginkelse weg', 
maar een die naar Wageningen liep.
Mogelijk is de eerste weg vanaf de Wijde Veldweg een alternatieve verbinding naar Heelsum.  
De nu tweede zandweg vanaf de Wijde Veldweg is een vroegere weg van Ginkel naar Bennekom. Deze zandweg buigt halverwege af in 
Zuidwestelijke richting en ging naar Bennekom. Het verlengde van dit zuidwestelijke deel is de Oostbreukelderweg. Deze zandweg werd 
op een vroegere kaart (welke ??) Ginkelseweg genoemd.



En de vierde 'parallel' liep in de richting Wageningen. Hij heeft zijn verlengde door de zuidoosthoek van de Sijsselt en sluit aan op de 
Mosweg. Deze laatste weg wordt op de meest recente topografische kaarten Ginkelseweg genoemd, alle andere zijn nu naamloos.
Ongeveer 650 m ten zuiden van de schaapskooi kruist(e) de Hartter wegh twee Oost-West lopende zandwegen. Een van beide wegen (of 
allebei) is waarschijnlijk een vroeg tracé van de Oude Amsterdamse weg (ook Oude Edese weg). Deze weg is reeds op de kaart van 
Witteroos (1570) te vinden, met de benaming deze wech comt van Aernhem. Maar mijn identificatie van de genoemde heideweg met deze 
weg op de kaart van Witteroos is onder het voorbehoud dat de schaal van Witteroos' kaart ook geldig is aan de rand van die kaart (en dat is 
nogal eens niet het geval bij zulke oude kaarten). De heidewegen, in oostelijke richting geëxtrapoleerd, sluiten goed aan op de (wel zekere) 
Oude Edese weg langs de noordzijde van Het Hazeleger, welke weg echter in de 18e eeuw (kaart zoeken) bij de schaapskooi op de huidige 
Amsterdamseweg uit kwam (liep langs de Mechelse Kuil). 

Op de hoogtebestanden (AHN-bestanden, 2013) zijn ook op het zuidelijke deel van de Ginkelse heide in N-Z-richting dwars door de O-W lopende 
stuifheuvelrijen de sporen van de Hartter wegh nog duidelijk te volgen. En dat wetende kunnen ook in het veld de sporen daar worden teruggevonden. 
Het voormalige wegtracé onderscheidt zich van de omgeving door een andere vegetatie, en de bodem is er ook lager en vaster. Op die lagere vastere 
delen van het terrein bestaat bijna 100 % van de vegetatie uit borstelgras (Nardus stricta) terwijl op de hogere delen voornamelijk struikheide, 
pijpenstrootje en bochtige smele groeit. Het tracé van de Hartter wegh is hier het beste te zien op de plaatsen waar hij de heuvelrijen doorsnijdt. Deze 
doorsnijding van de heuvelrijen (stuifzand?) suggereert dat deze duinen al voor de tijd dat de weg nog in gebruik was zijn opgestoven. Duidelijk is aan 
de dubbele doorsnijdingen van de heuvelrijen op de AHN-bestanden en in het veld te zien dat de Hartter wegh ook een 'meerbaansweg' is geweest, 
zoals ook de Harderwijkerweg en de Hessenweg.  

Een andere weg door de heide die hier op het zuidelijke deel van de Ginkelse heide zowel de stuifduinen als de Hartter wegh kruist is een 
lange rechte zandweg van de zuidoosthoek naar de noordwesthoek van de Ginkelse heide. Mijn hypothese is dat dit een vroeg tracé van de 
Manense weg is, die vanaf de Ginckelse Colck, langs de noordkant van de Sijsselt, bij de noordgrens van Manen uitkwam. Later liep de 
Manense weg mogelijk vanaf het centrum van Manen langs het huidige station Ede-Wageningen en vervolgens (via een bosweg met wal) 
door het zuiden van de Sijsselt naar de grens van het Gemeentebosch en de Ginkelse heide en van daar door het Gemeentebosch naar de 
Ginckelse Colck (ook een bosweg met wal). Volgens deze hypothese heeft de verschuiving van het tracé van de Manense weg in zuidelijke 
richting te maken met de steeds toegenomen concurrentie tussen Manen en het expanderende Ede. Edelman-Vlam en Edelman (ca. 1958, p. 
125) hebben een andere hypothese voor een nog zuidelijker  tracé van de Manense weg: Vanaf de zuidgrens van het voormalige Manen, 
langs de Horalaan. Het waarschijnlijke vervolg van dit tracé zou dan waarschijnlijk in de buurt van de huidige Rijksspoorweg liggen. Door 
deze aanleg zijn de oude artefacten dan begrijpelijkerwijs rigoureus aangetast.

Op de vroegste kaarten vinden we de Hartter wegh weg onder verschillende benamingen. Op die van Kempinck (1610, 0012- K247) is alleen een 
aanzet van de weg getekend, daar waar hij de Maener strate kruiste. Hij  werd op die kaart Hartter wegh genoemd (gedeelte ten N van de Maener 



strate) en Ginckeller wegh (gedeelte ten Z van de Maener strate). Op de kaart van Van Geelkercken (1657, kaart 0012-K258) heette deze weg Na 
Ginckel (ten N van de 'Zevensprong') en na den quaijenoort (ten Z van de 'Zevensprong'). 

Fig. x1. Vaak zijn de bosarbeiders niet op de hoogte van kleinschalige 
archeologische artefacten, zoals sporen van eeuwenoude wegen. De 
sporen worden dan bij het moderne machinale, commerciële, bosbeheer 
gemakkelijk uitgewist, zoals hier met de Hartter / Ginckeler wegh in 
2014.

Figx2.  Als er ook in de winter wordt gewerkt, is de verstoring vaak nog 
groter. Van belang is dat de amateur-archeologen de instanties tijdig op de 
hoogte brengen van niet geregistreerde, maar toch waardevolle artefacten, 
zoals de sporen van deze meer dan 350 jaar oude Hartter / Ginckeler 
Wegh.

Die 'zevensprong' op de kaart van Van Geelkercken, wordt door Demoed kennelijk op een andere plaats gesitueerd, en wel bij de grafheuvel
ten noorden van Quadenoord, waar verschillende erf-opritten aan de Bosbeekweg bij elkaar uitkomen. Het lijkt of Demoed (19??) 
geïnspireerd is door recente topografische kaarten, want hij tekent dit knooppunt in zijn boek nagenoeg gelijkvormig aan de afbeelding op 



deze recente kaart, zonder overigens de kaart van Van Geelkercken te noemen. Zijn tekening wekt de suggestie dat het knooppunt de 
vroegere 'zevensprong' van Van Geelkerckens kaart zou zijn. Maar de 'zevensprong lag ruim een halve kilometer noordelijker. Op te merken
is hier nog dat de noordrichting op Van Geelkerckens kaart een afwijking van ongeveer 45 graden vertoont (het NO op de kaart is in 
werkelijkheid het noorden). Als je dit eenmaal hebt ontdekt, dan past deze overigens zeer duidelijke kaart verbluffend goed (ook wat de 
schaal betreft) bij de huidige meanders en sprengen van de Molenbeek. 

Op de kaart van Kempinck (1610), kruiste de Hartter wegh de Maener strate, en wel vrijwel precies in het midden tussen enerzijds het 
wegenknooppunt Aen de 7 Weegh1 en anderzijds de Ginckelse Colck bij de hartense moelenbeke (en dat klopt precies met de locatie van de huidige 
sporen op de Ginckelse heide, en met sporen op de AHN-bestanden). 

Het wegenknooppunt Aen de 7 Weegh lag vlak bij de ZW-hoek van de Ginkelse heide, en de Ginckelse Colck lag bij de huidige ZO-hoek 
van de Ginkelse heide (zie Schaafsma, 2013, p. 75-77). Op de plaats van Die Maener strate ligt nu een O-W verlopende bosweg met wal in 
het noordelijke deel van het Gemeentebosch (een mogelijk vroeger alternatief tracé van de Maener strate is echter de zandweg op de 
Ginkelse heide vanaf de Ginckelse Colck in NW richting over de heide, waar we het eerder over hadden (zie ook bij de beschrijving van de
Maener strate). Opmerkelijk is dat op de kaart van Kempinck bij het noordelijke deel van de Molenbeek vermeld wordt dat deze 'gants 
droge was'. Dit droge gedeelte is het huidige zogenaamde Fossiele beekdal (Schaafsma, 20013). De huidige Wijde Veldweg langs de 
Ginkelse heide stond op de kaarten van Kempinck en Van Geelkercken nog niet aangegeven, maar maakte waarschijnlijk later wel deel uit 
van de Ginkelseweg naar Heelsum. Een deel van die laatste weg is nog overgebleven als onverharde veldweg langs de oostzijde van de 
bassins van de Sinderhoeve en verder zuidwaarts als de huidige Ginkelseweg in Heelsum. Helaas is bij de Klein Amerikaweg een deel van 
deze meer dan 400 jaar oude vrij rechtlijnige Ginkelseweg in het kader van de aanleg van het golfterrein vervangen door een romantisch, 
bochtig en heuvelachtig alternatief. Gedeelten van de oude Ginkelse weg tussen de Klein Amerikaweg en de huidige Ginkelseweg zijn toen
ook verdwenen. 
In de 17e eeuw was nog een andere weg van Ginkel naar Heelsum en Renkum in gebruik, en wel de huidige Heidebloemallee en haar 
verlengde in zuidelijke richting. Deze weg sloot bij de Rijnspoorweg rechtlijnig aan op het huidige Wijde-Veldpad (bij het spoor verandert 
Veldpad in Veldweg). Het Wijde-Veldpad wordt op de kaart van Van Call (1656) Aenstooeter wegh genoemd, en op de kaart van Kempinck
(1610) Wegh naer Ginckelse velt.

Vervolgen wij nu verder de Hartter wegh: Hij heette zoals eerder gezegd op de kaart van Van Geelkercken Na Ginckel (c.q. na den quaijenoort). Ten 
zuiden van de Ginkelse heide liep de weg zuidwaarts door het huidige Gemeentebosch. Daar liggen momenteel drie wat bochtige bosweggetjes door 
het ter plaatse geaccidenteerde terrein vlak bij elkaar. Mogelijk zijn het alternatieve sporen door het ter plaatse wat heuvelachtige gebied. Ten zuiden 

1 Dergelijke knooppunten van wegen mogen op de kaarten stervormig getekend zijn, waarschijnlijk besloegen ze vaak wel een hectare oppervlakte, temeer waar die wegen soms 
meerdere parallele banen hadden (de oude en de nieuwe weg; de hoge en de lage weg etc.). Het waren verkeerspleinen avant la lettre.



van de spoorweg zijn er momenteel over het akkerland geen resten meer van de Hartter wegh te vinden (ook niet op Google Earth en evemin op de 
AHN-bestanden). De weg kwam vervolgens uit op een zevensprong van wegen juist ten Noordwesten van de kleine ronde heide bij 't Vogelwoud in het
gebied van de Bosbeek. Op dat heideveldje, vooral aan de noordwestrand, zijn sporen in het veld te zien, sporen die ook duidelijk zijn op de AHN-
bestanden. De weg vervolgend naar Quadenoord, kunnen we zeggen dat hij waarschijnlijk via het oude tracé van de Bosbeekweg ten oosten van het 
natuurvriendenhuis liep, en vervolgens rechtlijnig naar Quadenoord – de huidige wijde bocht in de Bosbeekweg daar afsnijdend. Delen van dit tracé 
bestaan nog en restanten zijn in het bos ten oosten van de grote bocht in de Bosbeekweg terug te vinden. Op de voorlaatste topografische kaart is deze 
afsnijding van de grote bocht nog aangegeven.

Ook de andere wegen van de 'zevensprong' op de kaart van Van Geelkercken zijn met enige moeite in het veld en op de AHN hoogtekaart 
terug te vinden. We zullen ze onderstaand even de revu laten passeren (maar we verwijzen ook naar de aparte hoofdstukjes over deze 
wegen: 
[a] Een gedeelte van de Wech van Reems ligt nog vrijwel onaangetast als enigszins bochtige bosweg ca. 150 m ten westen van de 
Renkumse beek. Deze bosweg groeit nu echter steeds verder dicht (het is de vraag of we dat moeten betreuren). Het vervolg naar het 
noorden van deze Wech van Reems is vooralsnog niet duidelijk. Mogelijk was de huidige T-kruising van deze weg met de Maener strate 
het eindpunt en verliep de reis naar Reemst verder via die Maener strate en de Remsterweg (over de Renkumse heide), of sloot de Wech 
van Reems aan op de huidige Krommelaan door het voormalige Gildsche Zand?
[b] Een andere weg door dit knooppunt (zevensprong) was de Doren-weersen Turffwech (zie ook aldaar). Daarlangs werd waarschijnlijk 
turf, bestemd voor de heerlijkheid Doorwerth, aangevoerd (waarschijnlijk uit de omgeving van Veenedaal). De sporen van deze weg zijn 
hier en daar duidelijk op de AHN-bestanden te zien. En dat wetende kan men ze ook op enkele plaatsen in het veld terug vinden, onder 
andere op de ronde heide, en op enkele plaatsen door het bos ten W. van Quadenoord, en ook duidelijk op de plaats waar de Turfweg de 
Wijdeveldweg snijdt (juist in het laagste deel van het Quadenoordse droogdal). Mogelijk is ook de huidige Bloemenlaan bij hotel Klein 
Zwitserland aangelegd langs een restant van deze vroegere turfweg (de kaarten van Van Call en Dirck Heuff suggereren die locatie in sterke
mate). En als je de Bloemenlaan in zuidelijke richting doortrekt, dan kom je ten zuiden van de Utrechtseweg op een klein stukje weg (oprit 
naar een weiland met hek). Dit kan ook een stukje van de turfweg zijn geweest, want dit stukje, verder extrapolerend, sluit goed aan bij de 
huidige Doorwerther straat. We beseffen dat bovenstaande beschrijving van de Doorwerthse turfweg hier en daar afwijkt van het 
beschreven tracé door Roorda van Eysinga (1952, p. 103). 
[c] Dan kwamen op dit voormalige wegenknooppunt bij 't Vogelwoud ook wegen uit die naar Wageningen en naar Bennekom liepen, 
respectievelijk Na Wageninge en Na Bennecum genoemd. Hiervan zijn ter plaatse geen sporen op de AHN-bestanden of in het veld terug te
vinden. Op de kaart van Nijhoff sloot de aftakking naar Wageningen aan op de huidige Hollandseweg. Deze kaart suggereert dat in 1845 de
aftakkingen naar Reemst, naar Bennekom en naar Doorwerth reeds verdwenen waren, of onbelangrijk geworden. De weg Na Bennecum zal
in de 17e eeuw mogelijk op de voorloper van de huidige Dikkenbergweg hebben aangesloten.
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