
'Zevensprong' bij de Bosbeek, op de kaart van Geelkercken, 1657: 
(blauw nieuwe, en rood oude veldnamen)

Demoed (1973) situeerde (blijkens een kaart op pag. 194 van zijn boek) een zevensprong op het punt waar wegen en uitritten van de woningen 15, 17, 
23, 22, 22A en 24 op de Bosbeekweg uitkomen. De zevensprong komt ook voor op een kaart van Geelkercken (1657), zie fig. Y.1. Deze 
zevensprong heeft echter op een andere plaats gelegen dan Demoed aangeeft – namelijk iets ten NW van de kleine ronde heide, aan het einde van 
de weg naar de nummers 15, 17 en 23 van de Bosbeekweg, en, …. deze zevensprong moet ook niet verward worden met een andere zevensprong, 
genaamd “Aen de 7 Weegh” op een kaart van Passavant uit 1676, een kopie naar een eerdere kaart van Geelkercken uit 1643. Merkwaardig is dat 
de eerstgenoemde zevensprong in het bosbeek gebied niet voorkomt op de kaart van Passavant, hoewel ze uit dezelfde periode stammen. 

Men ziet op fif. Y.1  duidelijk dat zo'n verkeersknooppunt in die tijd niet een ordelijk verkeersplein was zoals nu, en ook dat hij wel enkele ha 
oppervlakte kon beslaan. In Fig. Y.1 is een prachtige afbeelding van deze zevensprong op Van Geelkercken's kaart uit 1657. De wegen naar 
Wageningen en naar Bennekom lopen ongeveer over een afstand van 100 m als een gezamenlijke weg naar het zuidwesten. 

Ter betere oriëntatie: De huidige Rijnspoorweg moet gezocht worden net ten noorden van de scherpe zigzag-meander van de beek, links van de 
aanduiding Hartensen Beeck.

Helemaal links boven is de ginckelsche kolck afgebeeld. Die lag net ten noorden van de huidige beeksprengen (kruising A12 x Wijde Veldweg). Ten 
oosten van de beek lag de Rijncomsche Heijde (nu de bossen bij Buunderkamp). Het hiaat in de beek met de twee eilandjes ligt bij de 1e 
Quadenoordse spreng (zie hier Schaafsma, 2012). Net ten zuiden van de ginckelsche kolck kruist Den Maener Wech (na Arnhem) de beek. De knik
in de Maener Wech naar het zuidwesten, suggereert een ander verloop naar het westen dan dat deze weg nu heeft. Mogelijk sloot deze tak toen aan 
op de huidige Horalaan, en kwam de Maener Wech in die tijd (1657) de buurtschap Maenen binnen op de uiterste zuidoosthoek. De huidige, in 
westelijke richting, doorlopende bosweg suggereert eerder een aansluiting op de bosweg door de Zuid-Sijsselt. Daabij zou de Maener Wech in het 
centrum Maenen binnengekomen zijn. 

De gelijke doorsnede van de bosweg ten zuiden van de Ginkelse heide en de bosweg door de Sijsselt (even breed en beide een wal aan de zuidzijde) 
suggereren dat deze twee wegen één geheel hebben gevormd.

De Maener Wech heet aan de oostzijde van de Renkumse beek na Arnhem en zou, om via de kortste afstand in Wolfheze te komen, op een voorloper 
van de huidige Duitsekampweg aangesloten kunnen zijn geweest. De weg zou dan via het huidige smalle heideveldje met beukenlaan (ten oosten 
van de Balijeweg) naar Oud Wolfheze (Wildforstersgoed) hebben kunnen lopen. Een dergelijk verloop van de Maener  Wech past goed bij de 
afbeelding op de kaart van Elshoff (1731). Ten noorden van de huidige Rijnspoorweg zou de weg langs het smalle heideveldje zich dan hebben 
opgesplitst in een tak naar Maanen, een tak naar Ginkel en een tak naar Oud Reemst.

Tot zover deze excursie langs de westelijke en oostelijke tracé's van de Maener Wech ten noorden van de Zevensprong in het Bosbeekgebied.



Fig. Y.1.  De Zevensprong bij de Bosbeek. Het noorden is op deze kaart onjuist aangegeven; de windroos moet ongeveer 45 graden met de klok mee 
worden gedraaid voor een juiste oriëntatie. De schaal op de kaart is 200 Geldersche Lant Roeden; die komen overeen met ongeveer 760 m. De Wech 
van Reems lag dus ongeveer 120 m van de beek af. En dat klopt met de huidige kaart.
Bron: Gelders Archief, 0012 Gelderse Rekenkamer 1669, K258, maker: I. van Geelkerck[en], jaar: 1657.



We zullen nu de zeven wegen bespreken die elkaar op dit “verkeersplein” ontmoetten.

Tak 1: De Wech van Reems (fig. Y.2) 
Spectaculair is dat een gedeelte van deze weg na ca. 370 jaar  nog vrijwel onveranderd als enigszins bochtige bosweg in het veld aanwezig is. En ook 

spectaculair is dat hetzelfde geldt voor de Renkumse Beek, met al zijn grillige meanders. Op Fig. Y.2 is de kaart van Van Geelkercken naast een 
recente topografische kaart afgebeeld. Ter oriëntatie heb ik de huidige Rijnspoorweg (aangelegd ca. 1850) ook op de oude kaart ingetekend.

 

Figuur Y.2.1:  De Wech van Reems op de kaart van Geelkercken, 1657 (het noorden ligt 
boven, de windroos van de kaart is fout. De Rijnspoorweg moet ongeveer door de 
noord-zuidas van de windroos worden gedacht)

 

Figuur Y.2.2 De Wech van Reems op een hedendaagse topografische kaart (de eerste 
weg links van de Hartense beek is de Wech van Reems. Er is een schaalverschil van 
deze kaart met de linker kaart)



De rechthoekige meander in de beek kun je, als je over de Parallelweg langs het spoor fietst, goed zien en wel aan de zuidzijde. Vermoedelijk net ten 
noorden van het spoor lag een waterkolkje. Op de kaart (1657) van Jan van Call wordt dat Kolckske genoemd. Hoe de Wech van Reems ten 
noorden van de Maener Wech verder doorliep naar Reemst is niet duidelijk. Ik heb deze doorverbinding op geen enkele kaart gezien. Een gedeelte 
van de Wech van Reems ligt nog vrijwel onaangetast 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).  Fig Y. 3 toont wat de zware tractoren en machines van het huidige commerciële bosbeheer met 
zulke bochtige weggetjes kan doen.

Figuur Y.3: Wech van Reems anno 2014

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 rechtsaf naar het oosten via die Maener strate en dan bij de Remsterweg (over de 
Renkumse heide) naar links, of sloot de Wech van Reems aan op de huidige Krommelaan door het voormalige Gildsche Zand?



Tak 2 en 3: Den Dorenweersen Turffwech
Deze weg kwam van Doorwerth en liep ongeveer via de huidige Doorwerthseweg in Heelsum. Vervolgens over de Heelsumse beek bij de 

Schapenbruggen en de oprit van Utrechtseweg nr. 30, langs de Bloemenlaan, langs hotel Klein Zwitserland, over het golfterrein, ten westen langs 
de boerderij Klein Amerika en over de akker naar het Wijde Veldpad. De turfweg kruiste het Wijde Veldpad op de noordflank van het 
Quadenoordse droogdal (in de noordoosthoek van het bos zijn er sporen van te vinden, evenals op de AHN-bestanden). De turfweg liep vervolgens
in noordwestelijke richting verder, scheef over de akker naar het bos van de grote Quadenoordse camping. Ook daar zijn enigszins bochtige 
weggedeelten in het bos waar de turfweg gelopen zou kunnen hebben. We vinden opnieuw sporen in het bos en op de AHN-bestanden waar de weg
niet ver ten oosten van de beek een heuvelrug doorsnijdt (een dubbelspoor). Net ten zuidoosten van de kleine ronde heide kruiste de turfweg de 
beek, en maakte een lichte afbuiging naar het noorden, en iets verderop weer naar het westen, liep vervolgens over de Ronde heide naar de 
zevensprong net ten noordwesten van die heide. Dit is het nog hypothetische verloop (met redelijk veel empirische steun) van het zuidoostelijke 
deel van de Doorwerthse turfweg (aanvullingen of tegenargunmenten zijn welkom).

Ook het noordwestelijke deel van de turfweg is hypothetisch (maar met enkele stevige empirische steunpunten). Vanaf de zevensprong liep de weg in 
noordwestelijke richting door het smalle bos van 't Vogelwoud. Ter plaatse vindt men een spoor op de AHN-bestanden in precies deze richting. Dit 
spoor zou ook in het bos ter plaatse gevonden moeten kunnen worden. De weg liep verder over de akkers (hier begrijpelijkerwijs geen enkel spoor 
meer), verder ten oosten langs Doctor Hartogsweg 72, en scheef over de spoorweg langs Ginkelerweg 2. Men kan zich afvragen of de voorlopers 
van deze beide 'losse huizen in het veld' aan de Doorwerthse turfweg hebben gelegen. De weg rechtlijnig vervolgend (zoals hij ook op andere 
kaarten getekend is) gaan we door het bos ten zuiden van de Ginkelse heide. Hier zijn geen sporen van de weg te zien. Dan komen we op de 
Ginkelse heide aan. Daar vinden we een bestaande weg, velengd als wegspoor in de 'gewenste' richting, over een afstand van ongeveer 250 m. 
Vanaf hier vinden we ook weer steun voor het hypothetische verloop van de weg op de AHN-bestanden. Een zwak spoor loopt daar in 
noordwestelijke richting. Na ongeveer 1 km raken we echter het spoor bijster. Het is volstrekt onduidelijk hoe de turfweg uiteindelijk bij de 
onontbeerlijke grondstof, veen komt – mogelijk langs de noordkant van de Sijsselt naar Ederveen? Want het alternatief, door de Sijsselt en Ede 
naar Veenendaal lijkt minder voor de hand liggend. 

Tak 4: na den Quaijen oort
Deze weg liep vrij dicht langs de beek in zuidelijke richting, zonder veel twijfel langs de huizen Bosbeekweg ?? en ??. om verder samen te vallen met 

deze Bosbeekweg naar Quadenoord (maar dan wel de huidige boog naar het westen afsnijdend). Deze tak naar Quadenoord is waarschijnlijk 
identiek met de Ginckeller wegh op de kaart van Kempink (1610). Deze laatste heette Hartter wech ten noorden van de kruising met de 
Maanderweg. En de naam Hartter wech kan wellicht duidelijker worden als we aannemen dat de tak na den Quaijen oort zich (net zoals nu nog) bij
de beekovergang in tweeën splitste, een deel over de beek naar het zuidoosten (Quadenoordpad), en een deel naar het zuiden langs de Quadenoord 
manege, richting het vroegere Harten, bij het Everwijnsgoed. 

Tak 5: na Ginckel
We kunnen van deze weg (vooral het noordelijke deel) vrij veel sporen in het veld en op de AHN-bestanden terugvinden. In het bos ten zuiden van de 



voormalige Maanderweg zijn verschillende oude bochtige boswegen in zuid-noordrichting die in aanmerking komen. Net ten noorden van de 
Maanderweg is op de AHN-kaarten een spoor te zien in noordelijke richting. In het veld is daarvan nu helaas niets meer over, vanwege machinaal 
bosonderhoud in 2014. Aan de noordzijde van de A12, op de Ginkelse Heide, vinden we echter het spoor terug, zowel in het veld als op de AHN-
kaart. Tussen de A12 en de parallelweg langs de zuidzijde van de Ginkelse Heide ligt een kort stukje weg dat deel uitmaakt van het vroegere tracé. 
Verder naar het noorden worden op twee plaatsen heuvelruggen doorsneden. Daar lopen dubbelsporen waarop nog de vegetatie van verdichte 
heidegrond voorkomt – karrensporen met bijna 100% borstelgras (Nardus stricta). De weg kwam uiteindelijk uit bij de schaapskooi in Zuid Ginkel,
en was mogelijk een andere (eerdere?) weg van Ginkel naar Renkum dan het huidige Wijde Veldpad en de Wijde Veldweg.  Op nieuwere kaarten 
uit de 19e eeuw komt deze weg ook nog voor.

Tak 6: na Bennecum
We kunnen van deze weg in het veld weinig terugvinden in de buurt van de zevensprong, en ook niet op de AHN-bestanden. Mogelijk sloot hij aan op 

een nogal vertakte weg op de kaart van Passavant die ongeveer bij de huidige Bornweg in Bennekom uitkwam. Op de Kadastrale Atlas uit 1832 
staat deze weg niet (meer) aangegeven. Op die Atlas staat wel een andere weg naar de beek aangegeven. Die lag ca. 375 tot 750 m noordelijker, 
maar kwam (nog) niet op de Van Geelkercken kaart voor. Deze weg liep naar de, ook nu nog aanwezige, brug in de beek en heette Weg van 
Wageningen naar de Beek. Ooit was er ook een rechtstreekse weg van Bennekom naar Quadenoord via De Born. Deze liep door naar Wolfheze, via
de weg door het Quadenoordse droogdal. langs de Sinderhoeve en de Jonkershoeve en langs de noordzijde van de Doorwerthsche Heide (kaart van 
Van Call, 1657). Het westelijke deel van deze weg lag mogelijk op dezelfde plaats als de weg na Bennecum die naar de zevensprong op de kaart 
van Van Geelkercken ging (de kaarten zijn uit dezelfde tijd).

Tak 7: na Wageninghe
Vanaf de zevensprong liep de weg na Wageninghe ca. 125 m gelijk op met de weg na Bennecum (fig. Y.1), en sloot vervolgens heel waarschijnlijk aan 

op een voorloper van de Hollandseweg (de Heyt wegh of een parallel daarvan). Die aansluiting ging mogelijk via de grote boog in de Bosbeekweg 
juist ten noorden van Quadenoordnaar het westen. Ongeveer halverwege die grote boog loopt de weg als het ware 'uit de bocht' en gaat in 
Zuidwestelijke richting rechtdoor (iets ten noordwesten van deze tak ligt ook nog een mogelijk parallel spoor). Hier zou deze aansluiting gelegen 
kunnen hebben. Mogelijk sloot een van deze boswegen dan verderop aan op de Heyt wech (kaart van Passavant, 1676), of op een van de drie 
parallellen daarvan. 

Hiermee zijn alle wegen van de zevensprong de revue gepasseerd, maar de beschrijvingen bevatten nog vrij veel hypothesen.

(dubbele vraagtekens nog invullen en de prékadastrale kaart opnieuw bekijken).


