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1  Inleiding + samenvatting 

Op verzoek van de stichting Het Geldersch Landschap is een landschapsecologische analyse 
verricht van het inmiddels tot Klein Bieler herdoopte landgoed Erica-Noord. Aanleiding daartoe 
was het vermoeden van ir. W. H. J. M. Geraedts, beleidsmedewerker Natuur en Landschap van 
de Stichting, dat op het terrein sporen van vroegere bevloeiingswerken aanwezig zouden kunnen 
zijn, in de vorm van een serie evenwijdige en opvallend zware houtwallen aan de oostzijde van 
het landgoed en, aan de westzijde, een drietal door houtwallen gescheiden sloten. De zin van 
dergelijke structuren valt niet te verklaren uit bekende vroegere vormen van landgebruik als 
ontwatering en veekering.  

Alvorens uitvoering te geven aan het door Bell & Hullenaar (2000) opgestelde herin-
richtingsplan leek het de stichting Het Geldersch Landschap verstandig te laten nagaan of er op 
het landgoed in het verleden inderdaad sprake is geweest van bevloeiing en, zo ja, hoe men 
daarbij te werk is gegaan en wat er aan elementen daarvan resteert. De voorgestelde water-
huishoudkundige maatregelen zouden ook in dat licht bezien moeten worden en, zonodig, 
bijgesteld. 

De analyse laat zien, dat er inderdaad van bevloeiing sprake is geweest. Het daarvoor 
karakteristieke patroon - een hoog opgeleid stelsel, dat blind eindigt en een min of meer 
evenwijdig daaraan lager stelsel, dat wel doorstroming kent - is overigens vooral buiten de 
huidige eigendommen aangetroffen. De oriëntatie is daarbij in enkele gevallen zeer opvallend: 
niet oost-west, maar zuid-noord. Dat leverde een aanwijzing, dat in de ondergrond beter 
doorlatende afzettingen voorkomen - we vermoeden er oeverwallen van de Eemien-Eem in - die 
als preferente plaatsen voor wegzijging fungeren. Waar het gebied als potentieel kwelgebied te 
boek staat, is dat een wel zeer onverwachte vondst. Binnen de huidige grenzen van het landgoed 
zijn overigens ook aanwijzingen voor bevloeiing gevonden, van sterk uiteenlopende aard. 

Voorts wijzen de structuren in het gebied erop dat er periodiek zeer hoge afvoeren optraden. Dat 
leidde tot aanvullende voorzieningen, op een schaal en in een mate, die tot dusverre onbekend 
was. Het door Geraedts als "verdacht" aangemerkte houtwallenstelsel aan de oostzijde van het 
landgoed is in feite een combinatie van een lokaal afvoerstelsel en een hoogwaterkerings- en 
verdeelstelsel. De sloten aan de westzijde hebben daarbij een verdeelfunctie. Daarbij werd bij 
extreem hoge afvoeren een deel van het af te voeren water op een heideveldje geborgen, dat 
daartoe van houtwallen voorzien was. Ook elders komen voorzieningen op dat punt voor. 
Berging van oppervlakkig afstromend water binnen heidevelden was van situaties elders al wel 
bekend, bevloeiing met beekwater ook, maar bewuste berging van (smelt- en)  beekwater niet. 
Door deze structuren werd vooral voorkomen dat akkers en boerderijen met beekwater werden 
overstroomd. Wellicht dat de namen van de boerderijen Groote en Kleine Burgwal op 
soortgelijke voorzieningen duiden, zij het, dat het hierbij om berging op grasland lijkt te zijn 
gegaan. 

De analyse leert voorts, dat het dekzandreliëf laat zien, waar contact met het diepere grondwater 
optreedt. In veel gevallen vindt dat plaats langs de flanken van wat als reusachtige kwelkraters 
moet worden opgevat: pingo-ruïnes van een tot dusverre – ook letterlijk - ongekend formaat. 
Ontstaan in een periode waarin de drukverschillen aanzienlijk groter moeten zijn geweest dan 
nu het geval is, zijn ze later opgevuld met dekzand. Het oorspronkelijk patroon is daarbij in een 
aantal gevallen nog herkenbaar,  zoals ook te zien is, dat ze hun functie als preferente plaats 
voor grondwaterstroming niet verloren hebben.  
 
Verrassend was, dat men daarbij zelfs kan aflezen waar zich tijdens de vorming van het gebied 
kwel voordeed en waar wegzijging. Dat laatste is onverwacht, want het gebied als geheel kent, 
zoals Bell & Hullenaar (2000) terecht aangeven, potentiële kwel. Het besef echter dat ook hier, 
zoals in alle dekzandlandschappen, op grote schaal omkering van het reliëf heeft plaats gevon-
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den en dat dekzandhoogten dus uiteinden van preferente plekken voor grondwaterstroming 
markeren, leidt er toe dat in stroomafwaartse versmallingen van dekzandruggen geleidelijk aan 
toenemende wegzijging kan worden vermoed. De ondergrond is dus kennelijk uiterst 
heterogeen: laat plaatselijk meer of minder kwel toe, maar elders wegzijging, in een patroon, dat 
slechts indirect verband houdt met het reliëf: hoogten kennen kwel, lagere en smallere uitlopers 
daarvan wegzijging.  Dat patroon is na het stijgen van de grondwaterstanden in het Holoceen 
niet wezenlijk veranderd: weliswaar kon kwelwater zich verder manifesteren in de ruggen, maar 
(kunstmatige) ontwatering ten behoeve van de landbouw maakte, dat juist die uiteinden konden 
verzuren en zich tot heideveldjes van grotere of kleinere omvang konden ontwikkelen. Juist hier 
ook situeerde men van oudsher de boerderijen. 
 

Ook op Klein Bieler was dat bij een inmiddels gesloopt huis het geval. De huidige boerderij 
staat, wat dat betreft ogenschijnlijk, op een ongelukkige plaats. Toch wordt ze op de kaart van 
De Man (1802-1812) al aangegeven. Ze staat echter juist daar waar twee hydrologische 
systemen elkaar kruisen. Bij het huis heerst in principe infiltratie, ten westen en zuiden daarvan 
kwel. Dat laatste verklaart de telkens mislukkende boomgaard naast het huis: het bedwingen 
van kwelstromen vanaf de ca 80 m hogere stuwwal (Veluwe) is geen eenvoudige zaak.  Daarin 
schuilt ook de verklaring voor de uiterst diepe sloten langs het erf. 

Klein Bieler nu kan worden opgevat als een op enkele krachtige bronnen gelegen terrein, met 
naar het westen toe een reeks van telkens weer verstopte afwateringsgeultjes vanuit de, 
uiteindelijk eveneens verstopte bronnen. De meeste kwel kan, gezien de noordelijke ligging van 
het grootste heideveld, aan de zuidzijde verwacht worden. In dat beeld past ook, dat Bosbies, 
een indicator van krachtige kwel, aan de zuidflank van de hoogste bult is gebonden en dat op de 
hoogte zelf fertiele Klimop de bomen inklimt. Dat verschijnsel doet zich eigenlijk alleen voor 
onder redelijk basenrijke omstandigheden. In het gebied zien we zien dit verschijnsel overal 
waar op oude luchtfoto’s kwelkoppen zijn waar te nemen. 

 

2  Werkwijze  

Als eerste werd een verkennend bezoek gebracht aan het terrein en de naaste omgeving. Dat 
bevestigde het vermoeden, dat er bevloeid geweest zou kunnen zijn, maar hoe dat precies heeft 
plaats gevonden, werd daarbij niet duidelijk. Opvallend was wel, dat ook wanneer (voormalige) 
heideveldjes aanwezig waren het water in daarbinnen gegraven sloten bepaald geen op armoede 
wijzende vegetatie liet zien. Voorts viel op, dat Riet en Gele Lis, die bij onderzoek op Hackfort 
betrouwbare aanwijzers voor toestromend dieper grondwater waren gebleken, ook hier 
voorkwamen op plaatsen, waar sloten insneden in de hoogste plekken. Dat bevestigde in elk 
geval het vermoeden, dat ook hier omkering van het reliëf had plaats gevonden en dat de beken 
wel eens goeddeels of geheel gegraven konden zijn. 
 
Omdat het moeilijk bleek een goed overzicht van het terrein te krijgen1, werd vervolgens een 
eerste analyse van het gebied uitgevoerd aan de hand van luchtfoto’s uit 1927, 1947 en 1960. 
Daarbij bleken vooral de foto’s uit 1947  voor het onderzoek van groot belang: hoewel de zomer 
van dat jaar berucht is om haar grote droogte – en daarmee de aanleiding vormde voor het 

                                                           
1 De 1:50.000 bodemkaart en de geomorfologische kaart waren voor dit doel te grof en lijden gewoonlijk aan het euvel, dat er 
veel interpretaties in verscholen zitten. Zo ontkomt men maar zelden aan de neiging elke beek tenminste te laten flankeren 
door stroken vochtige of natte gronden, terwijl hogere terreingedeelten onveranderlijk van hoge grondwatertrappen worden 
voorzien. Dat dat ook hier ten onrechte is gebeurd, blijkt overigens al uit het werk van Bell & Hullenaar (2000).   
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grootste hydrologische onderzoek ooit, waar ook ter wereld, het zg. COLN-onderzoek2 - was het 
voorjaar kennelijk nat genoeg dan dat allerlei buitengewoon interessante patronen in bodem en 
vochthuishouding zichtbaar werden. Die patronen zijn geanalyseerd, waarbij, voor wat 
vloeiweiden betreft, gezocht is naar structuren als beschreven in Baaijens, Everts & Grootjans 
(2001). Zoals daar is aangegeven, kan uit aard en inrichting van het grondgebruik het een en 
ander worden afgeleid over de werking van het onderliggende geohydrologische systeem. 
Daarom is ook gebruik gemaakt van oude topografische kaarten uit ca 1800, 1850 en 1900 – de 
landschappelijke structuur is dan nog in hoge mate bepaald door een gedegen empirische kennis 
van het onderliggende systeem en de praktische benutting daarvan. 
 
De bestudering en interpretatie van luchtfoto’s en kaarten leverde een aantal veronderstellingen 
op over het functioneren van het gebied. Die werden in eerste instantie getoetst aan floristische 
gegevens verzameld door Scherpenisse-Gutter & Verbeek (2001). Ter aanvulling werd een 
inventarisatie van alle op menselijke activiteiten wijzende structuren (vooral sloten en wallen) 
uitgevoerd. Daarbij werd ook aandacht besteed aan floristische kenmerken. Vanwege het 
seizoen waarin dat plaats vond, is vooral gelet op overjarige soorten, die indicatief zijn voor 
(toe-)stroming van (grond-)water. Die inventarisatie leidde in een enkel geval tot bijstelling van 
veronderstellingen.   
 
 
 

3 Landschapsecologische positie van Klein Bieler 

3.1 Inleiding 

Voor de verkenning van de landschapsecologische positie in het geheel van de Gelderse Vallei 
van Klein Bieler3   is gebruik gemaakt van Meinardi (1978), het Grondwaterplan van Gelder-
land (Anonymus 1985), de kaart van De Man,  de oudste topografische kaart (schaal 1:50.000 
en de ingekleurde netkaarten schaal 1:25.0004), latere edities schaal 1:25.000, de geomor-
fologische kaart en de bodemkaart5. 

De bepaling van de landschapsecologische positie en daarmee het functioneren van het 
onderliggende systeem, heeft de nodige hoofdbrekens gekost. Het mondde uit in een zoektocht 
naar de wortels van het systeem, waarbij een reeks nooit eerder beschreven aardweten-
schappelijke verschijnselen werd ontmoet. Omdat voor een goed begrip van de beheers-
mogelijkheden van Klein Bieler die kennis onontbeerlijk lijkt en de thans heersende gedachten 
geen goede verklaring bieden voor de nu aanwezige natuurtechnische waarden en potenties, is 

                                                           
2 COLN staat voor Coördinatie Onderzoek Landbouwwaterhuishouding Nederland 
3 Hoewel het verleidelijk is in deze naam een -laarnaam te zien, zoals er in deze omgeving vele voorkomen en zoals ook 
gebeurd is op de meest recente editie van de topografische kaart (Klein Bylaer), lijkt het waarschijnlijker, dat de naam slaat 
op de bijlvormige hoogte achter het naamgevende (Groot) Bieler, zuidelijk van het hier besproken landgoed. De oudste 
spellingswijze (in de samenstelling Bylremark, 1448; zie Anspach,1893) suggereert daarbij eerder een –ler naamvalsuitgang 
dan een laar-naam. Vervorming naar een laar-naam komt in Barneveld overigens meer voor – Anspach noemt Langelaar of 
Langeler, dat oorspronkelijk een loo-naam (Langlo, anno 855) was. 
4 Gereproduceerd op schaal 1:30.000 in H.W.M. van der Wyck (1988). 
5 In de toelichting bij het betreffende kaartblad wordt gewag gemaakt van een detailkartering schaal 1:10.000 van het 
betreffende gebied. Een zoektocht in de bibliotheek van Alterra leerde. dat de betreffende kartering wel ooit als project is 
opgevoerd, maar nooit tot stand is gekomen. 'Van de betreffende bodemkaart bestaan twee edities. De laatste versie is 
aanzienlijk gedetailleerder, maar is voor een goed begrip van dit terrein toch onvoldoende. Vandaar dat op luchtfoto's is 
teruggevallen. 
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getracht zowel de structuren te beschrijven als een verklaring daarvoor te vinden. Hoewel we 
denken daarbij enige vooruitgang te hebben gemaakt, zal duidelijk zijn, dat verder onderzoek er 
ongetwijfeld toe zal leiden, dat nieuwe en andere inzichten ontstaan.  

3.2 Achtergronden van het  geohydrologisch systeem  

Beziet men de oudere topografische kaarten, dan valt op, dat de in het gebied aanwezige beken 
zowel slingerende als min of meer rechte trajecten hebben (zie fig. 1). Dat beeld begint al ver 
stroomopwaarts: bij Stroe, de Harskamp, Otterlo en Wekerom. Al deze plaatsjes zijn 
opgehangen aan de flanken van de stuwwallen. Gemeenschappelijk in de structuur van al deze 
nederzettingen is de min of meer ronde begrenzing aan de stroomopwaartse zijde, het 
langgerekte karakter van de complexen bouw- en grasland en de dubbele bekenstelsels langs het 
groenland. Die dubbele sloten zijn tekenen van vroegere bevloeiing. Had men immers alleen 
ontwaterd, dan zou een structuur met een enkele waterlossing door het centrum van het gebied 
en aanvullende sloten haaks daarop meer voor de hand gelegen. Ook de stabiliteit van het 
patroon, zowel in de rechte als in de slingerende delen, bevestigt de bevloeiingsfunctie: bij 
stroomsnelheden lager dan ca 50 cm/sec wordt geen zand getransporteerd en is van meandering 
dus geen sprake. Op luchtfoto’s blijkt niets van verplaatsing van bochten e.d.; erosie, zoals men 
die nu regelmatig kan waarnemen, is een verschijnsel dat past bij wat wel “normalisatie” of 
“beekverbetering” wordt genoemd. Klassieke waterbeheersingswerken waren gericht op het 
voorkómen van dit type verschijnselen. 

 
Bij dit type werken werd gebruik gemaakt van het feit, dat in het dekzandlandschap hoog 
lang niet altijd droog is, als gevolg van omkering van het reliëf tijdens de laatste IJstijd. 
Als gevolg daarvan kan men in veel gevallen dekzandhoogten als uiteinden van preferente 
plekken in de ondergrond voor grondwaterstroming beschouwen6.  De vorm, omvang, e.d. 
kan ons dus iets vertellen over de aard van het onderliggende (oorspronkelijke) systeem 
waarop het dekzand is afgezet. 

Het dekzandreliëf blijkt dan een aantal basisvormen te vertonen, die in figuur 2 zijn weer-
gegeven, met een aanduiding van de plaats waar dergelijke vormen mooi ontwikkeld voor-
komen.  

Min of meer eironde of bijlvormige vormen wijzen op dichtgestoven puntbronnen. Ze 
komen zeer algemeen voor in het gebied, soms zelfs over elkaar heen liggend. Een variant 
op dit type is een min of meer sikkelvormige, naar de stroomafwaartse zijde open, struc-
tuur. Hierbij stroomde het water zo krachtig uit, dat alleen aan de rugzijde een ruggetje 
kon ontstaan. Figuur 3 geeft daarvan een voorbeeld hoe men zich dit moet voorstellen.  

Analoog aan kwelkratertjes op slootbodems is dit type als kwelkraters aangeduid. 
Vergelijkingen met paraboolduinen zijn, uiteraard, zeer voor de hand liggen. Inderdaad is 
die vergelijking door Maarleveld & Van der Schans (1961) dan ook gemaakt. Zij 
beschrijven de Gelderse Vallei als een verzameling paraboolduinen (figuur 4) en, daarmee, 
als een vooral door de wind bepaald landschap. 

De verklaring bevredigt niet, want de opening van al die paraboolduinen weerspiegelt 
eerder de ook nu nog bestaande stroomrichting van het grondwater, terwijl de westelijke 
arm van de parabool, de rug naar Westeneng, dan wel erg lang uitgerekt is. Die eindigt  

                                                           
6 G.J.Baaijens & K.R. de Poel (1992): Ecologische gradiënten. In: K.R. de Poel (red.)Hackfort - een onderzoek naar 
vormen van aangepaste landbouw in een zandgebied. COAL-publ. Nr. 53. DLO-Staringcentrum, Wageningen, p. 104-123. 
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Nadat in 1987 bij Hackfort was ontdekt, dat Van de Westeringhs bevindingen met betrekking tot de 
Winterswijkse beken - geheel kunstmatig - ook voor andere beken gold en dat op het einde van de laatste 
IJstijd op grote schaal omkering van het reliëf had plaats gevonden, bleek bij een aantal landschaps-
oecologische studies dat het reliëf meer informatie te bieden had dan destijds voor mogelijk werd gehouden. 
Het "klassieke"denken over het dekzandlandschap, door J.J. de Vries in diens proefschrift nog beschreven 
als een sedimentatielandschap dat in het Holoceen door erosie van uittredend grondwater vervormd is, bleek 
ingrijpend te moeten worden bijgesteld: buiten het kust- en rivierengebied is in ons land van erosie langs 
natuurlijke weg na de laatste IJstijd niet of nauwelijks sprake geweest. En voor zover er sedimentatie plaats 
vond, was dat in die speciale vorm, die door Vink als accumulatie werd aangeduid: als veen.  Voor het 
dekzandlandschap geldt, dat het ten tijde van de vorming vooral een erosielandschap was, waarin slechts 
structuren bewaard bleven, die weerstand boden tegen erosie door wind en water. En nieuwe elementen 
werden alleen gevormd, waar door aanwezigheid van water zand e.d werd ingevangen. Nat zand stuift niet. 
Wat door de wind werd afgevoerd, vinden we als löss terug in een brede, ver oostwaarts reikende gordel. Een 
zeer klein deel van die gordel vinden we nog juist in eigen land.  
  
De wijze nu waarop water zich in die poolwoestijn manifesteerde bepaalde de dekzandvormen. Men heeft 
daarin vooral parabool- en streepduinen willen zien; vormen, die sinds Van Dierens baanbrekende studie in 
de duinen van Terschelling in alle jonge duinen onderkend zijn. Maar in de titel van Van Dierens proefschrift 
was de beperking al duidelijk: die vormen zijn organogeen, d.w.z. door plantengroei bepaald - en daaraan 
ontbrak het nu juist tijdens grote delen van de IJstijden. Geen wonder dus, dat ze op Hackfort niet werden 
gevonden - het enige streepduin dat destijds werd gezien, blijkt achteraf samen te hangen met een abrupte 
verandering in de stromingsrichting van het oppervlakkig afstromende water als gevolg van de aanwezigheid 
van een (versmeerd) breukje. 
  
Op Hackfort werd al een groot aantal dekzandvormen onderkend: meanderende dekzandruggen, die als 
opvullingen van periglaciale dalen beschouwd moeten worden; eironde dekzandruggen, die puntbronnen 
markeren; kwelkraters, die krachtig stromende bronnen markeren. Dat laatste veronderstelt grote druk-
verschillen; groter, dan nu gewoonlijk wordt aangetroffen. Maar daarbij dient men ook alle weggeblazen 
sediment te verdisconteren. Die rekensom is nog nooit gemaakt, maar gezien de dikte van de lössafzettingen 
in Europa en hun verbreiding is er een enorme massa materiaal uit de vroegere poolwoestijn verdwenen. 
Daarbij vergeleken is de opvulling van de oerdalen van Eem en IJssel, ter weerszijden van de stuwwal van 
Apeldoorn, bijna onbetekenend. Maar we vonden er, op de flanken, structuren, die nooit eerder onderkend 
zijn. 
  
In de Gelderse Vallei werd in het kader van deze studie een reusachtige kwelkrater gevonden, met Barneveld 
als centrum op de hoge achterzijde. Die wordt in dit rapport nader beschreven. Nadien zijn vergelijkbare 
structuren gevonden in het grensgebied van Drenthe en Overijssel en in Brabant. De drukverschillen lijken 
bij die beide kwelkraters door tektonische bewegingen te zijn geleverd; bij Barneveld lijkt daarvan geen 
sprake te kunnen zijn. We veronderstellen dat de stuwwallen, ooit aanzienlijk hoger dan nu het geval is, voor 
die drukverschillen verantwoordelijk zijn. Het aardige nu is dat de omvang van die kwelkraters in principe de 
mogelijkheid moet bieden om de oorspronkelijke hoogte van de stuwwallen, dus inclusief alle weggewaaide 
materiaal, te reconstrueren. Daaraan hebben we ons overigens niet gewaagd  
  
Bij de invang van zand blijken dezelfde wetmatigheden te gelden als bij de verplaatsing van zand door 
stromende rivieren: waar de stroomsnelheid laag is, wordt het fijnste sediment afgezet; waar die hoog is het 
grofste. In een  sedimentatielandschap als de Gelderse Vallei leidt dat ertoe, dat van meet af aan, dus ook 
tijdens het Saalien, sprake moet zijn geweest van vorming van min of meer buisvormige structuren met een 
wat betere doorlatendheid, omgeven door sediment met een kleinere korrelgrootte. Bij verjonging van die 
systemen speelden vroegere buitenbochten een belangrijke rol - daar werd immers het grofste sediment 
aangetroffen. Varianten op dat thema kunnen we nog steeds aan de oppervlakte waarnemen: nog steeds 
lekken buitenbochten van ruggen meer dan binnenbochten en bij dwarse doorsnijdingen valt eenvoudig te 
zien, dat het lang niet over al even hard kwelt. Vandaar dat onze voorvaderen van "welaren" spraken, dus van 
de aders van het systeem. Simon Stevin bleek er al vertrouwd mee te zijn – geen wonder bij al die 
graafpartijen rond belegerde steden. Ligt een dergelijke preferente plek voor grondwaterstroming onder een 
dijk, dan spreekt men wel van piping. Dit verschijnsel lijkt ook een rol te hebben gespeeld bij de 
totstandkoming van al die grotere en kleinere kwelkraters. 
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overigens weer in een wijde parabool. Verder vindt men niet alleen paraboolduinen, maar 
ook langgerekte, min of meer meanderende ruggen. Bij de flanken van de stuwwallen valt 
op, dat geulen in de rug stroomafwaarts in de Gelderse Vallei hun spiegelbeeld vinden in 
min of meer langgerekte ruggen. Zeer mooi is dat te zien bij het Leersumse Veld, maar 
vergelijkbare structuren vindt men ook noordelijk van Wageningen, bijv. in het verlengde 
van de erosiegeul bij Hoekelom. 

De verklaring voor al die verschijnselen lijkt te moeten liggen in de ontwikkeling van de 
Gelderse Vallei sinds de voorlaatste IJstijd, het Saalien (zie fig. 5). Allereerst werden 
tijdens de maximale uitbreiding van het landijs de stuwwallen opgedrukt, die het gebied nu 
omgrenzen en waarvan ook overreden fragmenten (Emminkhuizerberg, de beide Venlo’s 
bij Veenendaal7) in de Vallei terug te vinden zijn (zie fig. 4). Daarbij werd de afvoer van 
Rijn, Maas, Schelde en Thames geblokkeerd: die rivieren kwamen niet langer ter hoogte 
van de Doggersbank in zee uit, maar werden zuidwaarts, door het huidige Kanaal, 
gedrongen. Die stuwwallen moeten aanzienlijk hoger zijn geweest dan nu het geval is. 
Erosie daarvan moet al tijdens latere fasen in het Saalien (fig. 6) zijn opgetreden, bijv. 
tijdens de stilstandsfasen die zorgden voor de vorming van de hoogten van Texel, 
Wieringen en Zuid-Drenthe. 

Hoe dat ook zij, in het op het Saalien volgende Eemien moet de Gelderse Vallei een geheel 
van het huidige afwijkend beeld hebben opgeleverd: hoge, met beukenbossen begroeide 
stuwwallen omzoomden een Biesbosch-achtig landschap in het zuiden en een reeks kwelders 
in het noorden (fig. 6). Die kwelders vinden we nu terug als (brakke) Eemkleien in de 
ondergrond. Deze Eemklei wordt beschouwd als een scheidende laag tussen diepere en 
ondiepere sedimenten. Ondoorlatend kan ze niet zijn, want kwelders zonder zandige 
oeverwallen vinden we alleen in landaanwinningswerken en ten tijde van het Eemien was 
daar nog geen sprake van. Die zandige oeverwallen kunnen nadien als kwelvenster zijn gaan 
fungeren, maar in een aantal gevallen lijkt juist langs deze weg wegzijging te zijn 
opgetreden (zie fig. 8). Dat is eigenlijk alleen mogelijk wanneer de oeverwal tijdens het 
opgroeien van de kleiige afzettingen op enig moment boven op de klei van de kommen 
belandde en kennelijk is dat toch tamelijk regelmatig het geval geweest. Belandde het 
water eenmaal in zo’n “ondergronds deelsysteem”, dan kon het in noordelijke richting 
afstromen.  

Die wegzijgingsplekken vinden we nu terug als plaatsen, waar de hoofdrichting van de 
verkaveling afwijkt. Deze is oost-west gericht. Juist westelijk van Klein Bieler komt zo'n 
plek voor, ten zuiden van de Esvelderbeek en het is natuurlijk bijzonder aardig, dat die 
afwijkende plek in zuidelijke richting te vervolgen is, aan de hand van een reeks - 
vermoedelijk venige - depressies, tot in de flank van één van die dekzandruggetjes, die 
uitwaaieren vanuit het centrum van Klein Bieler (fig. 10, bijlage 1). Daarmee wordt mooi 
geïllustreerd, dat die dekzandruggetjes zijdelings water verliezen. Dat kon overigens ook al 
worden afgeleid uit het feit, dat de ruggetjes stroomafwaarts steeds smaller worden en 
uiteindelijk ophouden. Wanneer men de oudere topografische kaarten van de Gelderse Vallei 
op dit soort afwijkingen nazoekt, blijkt het patroon zich zuidwaarts tot aan Scherpenzeel toe 
te laten vervolgen8. 

                                                           
7 Dit drietal fragmenten lijkt in het zuiden van de Vallei als hydrologisch scherm tussen van de Gelderse en de Utrechtse 
stuwwallen afstromend water te fungeren. Hun ontstaanswijze is intussen onduidelijk.  
8 De Eemien-Eem, om haar maar zo te nomen, lag aanzienlijk oostelijker dan de huidige rivier van die naam. De latere 
afzettingen hebben de hoofdloop dus buiten het hart van de Eemien-afzettingen gedrongen, naar wat aanvankelijk de 
overgangszone tussen de Gooise stuwwallen en de Gelderse Vallei was 
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Keren we terug naar de Harskamp-Westeneng. In de twee open parabolen moeten we 
vermoedelijk de ruggelingse begrenzing zien van enkele reusachtige kwelkraters9. De 
structuur herinnert aan de ringwal rond pingo-ruïnes en dat is vermoedelijk ook precies wat 
het is: een plaats in een peri-glaciale geul, waar onder min of meer arctische omstandigheden 
grondwater omhoog welde. De geul is te volgen tot ver op de stuwwal van Apeldoorn, waar 
ze nu als droogdal ontwikkeld is. Stroomafwaarts ziet men een herhaling van dit soort 
structuren, waarbij ze sterk in omvang toenemen, hoewel ook kleinere voor (blijven) komen. 

Het aardige nu is, dat pingo-ruïnes eigenlijk alleen bekend zijn nabij waterscheidingen (zie 
Berendsen (1998). Deze worden als zodanig niet herkend verder van de waterscheiding. De 
verklaring voor dat verschijnsel ligt wel daarin, dat toen de permafrost ontdooide de hoogste 
pingo's in het systeem goeddeels droog vielen, terwijl lager liggende nog steeds enige 
grondwatervoeding kenden en daardoor dicht konden stuiven met zand. Dat verschijnsel zien 
we dan ook in dit zijdal van de Gelderse Vallei, al ontbreken "echte" pingo's, zoals we die 
wel van het dal van de Hierdense Beek kennen, in de vorm van het Bleke Meer en het 
Uddelermeer10. Bij de Harskamp nu zien we een grote, open parabool, waarvan de 
noordelijke poot laaggelegen is, terwijl de zuidelijke een vervolg heeft in westelijke richting. 
Daar eindigt ze, bij Westeneng, opnieuw in een parabool (zie fig. 2). 

Vergelijkbare parabolen kennen we ook van de westflank van de Utrechtse Heuvelrug, van 
de Westbroekse Zodde. Ze steken hier door het omringende veen heen en opvallend is, 
enerzijds, dat alle aan kwel gebonden soorten op de grens van zand en veen voorkomen en, 
anderzijds, dat in het centrum vegetaties voorkomen, die rijk zijn aan veenmossen. Een 
dergelijke constellatie is eigenlijk alleen mogelijk, wanneer in het centrum van de omsloten 
holte een slecht doorlatende afzetting voorkomt. Bij de Harskamp en Westeneng lijkt dat ook 
het geval te moeten zijn. In elk geval is er bij Westeneng veen gevormd; de topografische 
kaart van 1909 laat turfputten zien 

Toevalligerwijze kwam op één van de bestudeerde foto’s een dichtgestoven kwelvenster 
(“pingo-ruïne”)  voor (zie fig. 11). Hoewel de foto de structuur niet geheel laat zien (de 
cirkel is niet compleet), is een aantal details wel zeer opvallend. We willen er hier wat dieper 
op ingaan, niet alleen omdat het de eerste maal is dat dergelijke structuren beschreven 
worden, maar ook, omdat het in klein bestek – zij het nog altijd ca 500 m doorsnee – fraai 
laat zien wat er ook in het groot – enkele kilometers – in de Gelderse Vallei aan de hand is. 
Helaas is nadere studie in het terrein onmogelijk geworden: de bronnen zijn verdwenen 
onder de oprit van de A30 naar de kruising met de A1.  In figuur 12 is het gebied terug te 
vinden bij de boerderij De Menk (op recente kaarten als De Mheen aangeduid).  

We zien dan westelijk van de oude weg Barneveld- Nijkerk een vage ringvormige structuur. 
Op die ring ligt een smallere, halfopen ring. De zuidelijke poot daarvan is voor een 
aanzienlijk deel te zien op de foto en opvallend is dat ze van een dicht slotenstelsel voorzien 
is en dat langs de randen eveneens een sloot loopt.Bij B zien we een intensief gekronkel11. 

                                                           
9 De term is ontleend aan bij alle veldbiologen en -bodemkundigen bekende, door opwellen van grondwater bepaalde, 
vulkaanachtige structuren op slootbodems. Op Hackfort, een landgoed in Vorden, zijn er inmiddels ruim 150 ontdekt van 
grotere (tot ca 120 m doorsnee) of kleinere (enkele centimeters) omvang (G.J.Baaijens & K.R. de Poel (1992): Ecologische 
gradiënten. In: K.R. de Poel (red.) Hackfort - een onderzoek naar vormen van aangepaste landbouw in een zandgebied. 
COAL-publ. Nr. 53, p. 104-123. DLO-Staringcentrum, Wageningen 
10  Zo staat ze althans algemeen te boek, vooral op grond van haar ronde vorm en haar grote diepte. Wat de vorm betreft heeft 
overigens  J. Lorié (1910): Het Uddelermeer en de Veluwe. Verh. Kon. Ak. Wetensch. (2e sectie) 16,2 er al op gewezen, dat 
de vorm oorspronkelijk langgerekt  was. Het zuidelijke deel is na 1857 afgedamd en ingepolderd. Lorié zag er een restant in 
van een (Weichselien) smeltwatergeul en dat lijkt nog steeds een goede verklaring. De grote diepte van het niet-ingepolderde 
deel zouden we nu niet als een uitgekolkte buitenbocht verklaren, maar als door kwel en opvriezen bepaald, maar het valt niet 
uit te sluiten dat Lorié het bij het rechte eind had: het meer is bepaald niet rond en niet zeer diep (tot ca 7 m) De ingepolderde 
tong zou nog als overloopgeul opgevat kunnen worden, maar ligt dan aan de verkeerde zijde. 
11 De tekenaars van de topografische kaart hadden het er maar moeilijk mee – de structuur kon nooit worden aangegeven. 
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Dat is het hart van de kwelkrater, hier hoog opgestoven en in het hoogste punt voorzien van 
een intensief ontwateringsstelsel: de Eschvelderbeek tapt hier dus een kwelkop af. Uit het 
feite, dat de beek daarna, tot aan het verlaten van de kwelkrater, een nagenoeg recht beloop 
heeft, valt af te leiden, dat de stroomsnelheid nooit boven de 50 cm/sec kwam12. De 
ontstaansgeschiedenis is in fig. 9 schematisch samengevat. Eenvoudigheidshalve is er daarbij 
aan voorbijgegaan, dat de ringwal zelf aan erosie onderhevig geweest moet zijn: de basale 
structuur is nu zichtbaar, maar in tijden, dat het stelsel krachtig stroomde, moet de westzijde 
open geweest zijn. Figuur 12 laat zien, dat grenzend aan deze kwelkrater in het oosten een 
heideveldje voorkwam – wegzijging en kwel komen hier letterlijk vlak naast elkaar voor. 

Dat de basale structuur zichtbaar is geworden én het feit dat ze dicht konden stuiven hangt 
samen met de afname van de drukverschillen door erosie van de stuwwallen. Als we zien, 
dat zowel het IJsseldal als de Geldersche Vallei zijn opgevuld met materiaal dat vooral van 
de stuwwallen afkomstig is, dan wordt duidelijk, dat de stuwwallen tenminste tweemaal zo 
hoog moeten zijn geweest als nu het geval is13. De drukverschillen moeten dus enorm zijn 
geweest. Met het afslijten van de hoogste plekken namen die af en uiteindelijk konen dus de 
kwelkraters op een lager niveau opgevuld raken. Hoewel, uiteindelijk, alles wel met een 
laagje min of meer fijn dekzand is afgedekt, zal de oorspronkelijke selectie naar 
“verspoelbaarheid” zich ook nu nog manifesteren in verschillen in doorlatendheid. Daarvan 
valt iets af te leiden uit het huidige dekzandreliëf. 

Dergelijke grove structuren kunnen dus alleen maar veroorzaakt zijn door grote 
drukverschillen, maar ook de ondergrond moet voldoende doorlatend zijn om die 
drukverschillen op zo’n wijze manifest te laten worden. Hoewel men geneigd is te 
veronderstellen, dat wat een keer is afgezet niet meer van plaats veranderd, komt toch de 
gedachte op, dat dergelijke krachtige waterstromen ook in de ondergrond voor selectie 
gezorgd moeten hebben. Men zou zich dus kunnen voorstellen, dat fijner materiaal uit de 
ondergrond mee werd gesleurd – anders had ook de kraterwand niet gevormd kunnen zijn - 
terwijl grover materiaal achterbleef. In die zin hebben de grondwaterbewegingen uit de 
IJstijden vermoedelijk iets blijvends bewerkstelligd: een soort rechtstreekse waterleiding 
naar het inzijggebied. Het lijkt het product van een wat al te dolle fantasie, maar wie, zoals 
wij, na een maand droogte heeft geïnventariseerd (april 2003) en in werkelijk elke hoogte het 
grondwater tot vlak onder het maaiveld heeft zien staan, kan nauwelijks aan dergelijke 
gedachten ontkomen. In elk geval wijkt elke gedachte aan kwel als een diffuus, zich overal 
voordoend verschijnsel.  

Beziet men nu luchtfoto’s en oudere topografische kaarten met dit beeld van kwelkraters en 
overloopgeulen voor ogen, dan valt op, dat de structuren die we bij De Menk al zo groot 
vonden, op een werkelijk reusachtige schaal terugkeren. Figuur 12a & b laat er een aantal 
van zien, in de vorm van structuren, die van de oost-west-structuur afwijken en als gebogen 
enken e.d., noord- dan wel zuidwaarts wijzende bochten vertonen. Een zeer grote structuur 
heeft Barneveld als middelpunt van een ruggelingse kraterwand (fig. 12b), maar daarbinnen 
zijn ook kleinere te onderscheiden. Kennelijk gaven de kwelkraters zich niet in één keer 
gewonnen en fragmenteerde de oorspronkelijke ondergrondse kratervulling in kleinere 
deelsystemen.  Klein Bieler nu maakt deel uit van een jong stelsel, ruwweg begrensd wordt 
door de lijn van Terschuur naar het samenvloeiingspunt van Grote en Kleine 
Barneveldsebeek (westelijk daarvan begint een nieuwe en laatste reeks kwelkraters), maar 
ook van een tweetal andere stelsel. Die laatste bepalen de plaats van de heide veldjes (zie fig. 
12). Uit de omstandigheid dat westelijk ervan de laatste serie kwelkraters gevonden wordt, 
kan worden afgeleid, dat het oorspronggebied van het hier opwellende water hoog op het 
Veluwemassief gelegen moet zijn. 

                                                           
12 Op basis daarvan en met behulp van historische dwars- en lengteprofielen moet het dus mogelijk zijn het debiet te 
berekenen.  
13 Het lijkt aardig om dat rekensommetje eens wat nauwkeuriger te maken! 
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3.3 Landbouwkundige benutting 

De ontginning, vermoedelijk in de hoge middeleeuwen, nadat men door droogte gedwongen 
de Veluwe was afgezakt, ging gepaard met aanleg van bekenstelsels. Dankzij de omkering 
van het reliëf waren oudere stromingsstelsels verstopt geraakt en het geheel van de Gelderse 
Vallei zal, afgezien van de Eem (en die zal vooral door de zee bepaald zijn) beekloos 
geweest zijn. Men moet zich het gebied voorstellen als een geheel van natte bossen op de 
ruggen en koppen en van veen in de tussengelegen laagten. Dat veen was vermoedelijk van 
een grote verscheidenheid, gevolg van verschillen in kwantitatieve en kwalitatieve voeding. 
De hier na te bespreken verschralingreeksen speelden daarbij een belangrijke rol. 

Omdat men, enerzijds, op een kwelkop niet kan wonen en, anderzijds, op  veen slecht kan 
weiden, legde men een ontwateringsstelsel aan, dat ook diende om de groeiomstandigheden 
voor gras in de venige laagten te optimaliseren. Omdat onderliggende leemlagen de kwel 
belemmerden, was dat veen extreem vorstgevoelig. Daarom tapte men warm grondwater af, 
leidde dat over het veen en aldus ving men twee vliegen in één klap: men kon de natte 
ruggen als bouwland inrichten en het grasland bleef van vorstschade - landbouwkundig een 
ramp omdat dan de zode opvriest, de spruiten losscheuren van de wortels en de zode ook nog 
eens verdroogt – gevrijwaard. Dat verhoogde dus de oogstzekerheid en dat was land-
bouwkundig van eminente betekenis. Men bracht bovendien kalkrijk water in een in dat 
opzicht gewoonlijk niet rijk bedeelde omgeving en uniformeerde aldus  min of meer de 
groeicondities. De gedachte, dat de middeleeuwse landbouw bijdroeg aan grotere ver-
scheidenheid, behoeft nuancering: nivelleren is altijd al uitgangspunt geweest van het 
landbouwkundig handelen.  

Voor die aftappunten zocht men de gunstigste zijde van de kwelbulten en –ruggen op en dat 
moet niet moeilijk te zien zijn geweest in de wintermaanden: waar het niet dichtvroor, welde 
warm water op. En men zal ook gelet hebben op de kwaliteit van het water, ook al kon dat 
nog niet in termen van chemische eigenschappen: men was heel wel in staat om te 
onderscheiden wat een koe lustte en wat niet. Merkwaardig nu is, dat men in dit gebied als 
regel de zuidzijde van de ruggen aftapte. Het lijkt er op, dat dat geen toeval is, want ook nu 
nog komt Bosbies slechts aan de zuidzijde van Klein Bieler voor (zie later). Een andere 
overweging zal hebben kunnen zijn, dat de zuidzijde de meeste zon ontvangt en in het 
voorjaar bij ondiepe ontwatering als eerste geschikte weidegrond oplevert. Toch denken we 
dat de voeding wat scheef verdeeld was – de zuidzijde lijkt werkelijk wat meer water te 
hebben ontvangen, want het merkwaardige doet zich voor, dat als regel de (minst 
ontwaterde) noordranden verzuurden, terwijl zich dat verschijnsel aan de zuidzijde niet 
voordeed. De zuidzijden kregen in elk geval ook meer water: dit kan worden afgeleid uit dat 
de wanden van de kwelkraters alle een zuidelijke arm hebben, die altijd langer is. 

Verzuring trad ook op op de uiteinden van de uitlopers van kwelkoppen. Ook daar konden 
dus heideveldjes ontstaan, maar men ving de verzuring ook wel op door daar extra te mesten. 
We zien dan ook, dat langs een reeks vanuit Klein Bieler uitwaaierende ruggen het mestdek 
in westelijke richting dikker wordt en dat de steilranden van het bouwland geleidelijk aan 
hoger worden. Op de kwelkoppen zelf lijkt men, afgaande op de lichte koppen op de oudere 
luchtfoto’s, niet buitengewoon zwaar bemest te hebben – en wellicht dat men hier dan ook in 
de Gouden eeuw hennep teelde. Ook in de Krimpenerwaard, beroemd gebied als het om de 
teelt van hennep gaat (kemp zei men daar), had men een voorkeur voor kwelkoppen en 
wellicht dat rijtjes knotwilgen langs akkerranden hier, net als daar, nog aan die verloren 
gegane teelt herinneren14.  De resten van die cultuur waren, tot afschuw van de beschrijver, 

                                                           
14 Dar spijkerde men slieten tussen, waartegen het gewas te drogen werd gezet. 
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nog in de 19e eeuw aan te treffen15, maar de behoefte aan grondstof voor zeilen en touwwerk 
moet, voordat katoen als grondstof voor zeilen in zwang kwam, rondom de Zuiderzee 
buitengewoon groot zijn geweest. En handelsgewassen zijn voor boeren altijd aantrekkelijk 
geweest. 

Wegzijgingsplekken waren ook aantrekkelijk als woonplaatsen: de kans op wateroverlast 
was er geringer, omdat het water in elk geval niet snel van onderen kwam. In dat opzicht is 
de huidige locatie van Klein Bieler op het eerste gezicht merkwaardig gekozen – de boerderij 
staat nu nabij de krachtigste kwelkop van het landgoed. Een inmiddels verdwenen 
voorganger is op de luchtfoto’s nog aan grondsporen herkenbaar (ze komt ook voor op de 
kaart van De Man) en die bevond zich precies tussen een grote en een kleinere kwelbaan, nu 
nog herkenbaar in de sloot, in.  Ook de nieuwe locatie lijkt zo’n wegzijgingsplek te zijn, het 
staat precies op de kruising  van een wegzijgsysteem en een jong (kwel-)systeem! 

Bij de bevloeiing van het landgoed  valt in zijn algemeenheid op te merken, dat ook hier die 
tegenstelling tussen de noord- en de zuidzijde van de kwelkoppen en – ruggen valt af te 
lezen uit de inrichting. Binnen de kring waarvan  Klein Bieler deel uitmaakt, lijkt men er 
alles aan gedaan te hebben om, als dat maar even kon, water naar het noorden, richting 
Esvelder beek, te transporteren. Nu leerden we de kwelkop bij De Mheen al kennen als een 
structuur, waar men zonder risico van erosie kennelijk een sloot recht de helling af kon laten 
lopen en dat wijst dus op een weinig krachtige voeding, zoals ook de omvang van de 
structuur zelf, hoe groot ook, door de aanwezigheid van een westelijke ringwal laat zien, dat 
de kracht waarmee het water op het laatst uittrad niet bijzonder groot geweest kan zijn. 
Figuur 12 laat zien, dat ze op de flank van een groot, oud stelsel ligt, dat op zijn beurt weer 
over een groot stelsel, het stelsel van Zeumeren heen ligt. Van dat laatste stelsel zijn de 
randen geheel verzuurd. Het heeft er, al met al, dus veel van, dat men daar gewoonlijk wel 
wat water kon gebruiken en veel voorzieningen zijn er dan ook op gericht het water die kant 
op te transporteren. Dat gebeurde door betrekkelijk ver stroomopwaarts te stuwen in de 
Kleine Barneveldse beek, iets oostelijk van Groot Otelaar (zie fig. 12), waardoor men achter 
de kwelkraterrug om water naar het noordwesten kon laten afstromen. 

En dan de vormgeving van die beken. Van meandering is, het werd al aangestipt, geen 
sprake. Op plaatsen waar veel af te tappen viel, volgde men de kwelbaantjes nauwgezet. Dat 
moet in de aanvang ook niet veel werk zijn geweest:  de contactzone tussen zand en veen ( 
tussen hoog en laag) was in de winter al nat en die diepte men een beetje uit. Omdat 
bevloeiing niet zonder ontwatering kon, legde men in het midden van het veen nog een sloot 
en die werd in het algemeen recht gegraven, maar wanneer de terreinhelling daar aanleiding 
toe gaf, kon ook die wel eens wat slingerends hebben. Met zorg lette men er daarbij op, dat 
het water niet al te snel ging stromen, want al te snelle stroming bracht zandtransport met 
zich mee. Ook dat moet niet moeilijk zijn geweest als men in de winter werkte – en dat zal 
wel het geval zijn geweest, want de zomer was op het boerenbedrijf goed gevuld met ander 
werk. Als er geen water te halen viel, of als men water wilde verdelen, dan groef men wel 
rechtuit. Fig. 11 laat zo’n rechte sloot/laak zien, haaks op de uit het terrein voortvloeiende 
afstromingsrichting. Dat soort structuren is duidelijk bedoeld om in een breed front te 
kunnen bevloeien.    

Uiteindelijk belandde veel van dat water in het Zwarte Broek en het Nijkerker veen, waar 
Fries-Hollandse eenden in de Gelders-Utrechtse bijt zwommen: daar vinden we cope-
ontginningen, maar de vrucht van lokale kennis lijkt ook benut te zijn: het Zwarte Broek was 
tot ver in de 20e eeuw een vaarpolder en zoals in Geestmer Ambacht de teelt van vroege 
gewassen bevorderd werd door een ruime aanwezigheid van water, lijkt dat ook hier het 
geval te zijn geweest. Maar dat valt buiten het bestek van dit verhaal. 

                                                           
15 H.M. Hartog (1866): Landhuishoudkundige beschrijving der Geldersche Vallei, gelegen in de provinciën Gelderland en 
Utrecht. Tijdschr. ter bevordering van nijverheid 29 (3e R.7)73-160. 
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3.4 Natuurtechnische consequenties 

De consequenties van die merkwaardige waterhuishouding zijn, dat, anders dan het 
gebruikelijke beeld, negatieve ontwikkelingen bovenstrooms zich niet per se negatief 
behoeven te manifesteren op Klein Bieler: indien verontreiniging van het grondwater op het 
heideveldje achter De Menk plaats vindt, om het daaraan te demonstreren, betekent dat niet, 
dat de bron van schoon water direct verontreinigd wordt, want die ligt elders. Voor Klein 
Bieler nu ligt de bron, naar het zich laat aanzien, op het Veluwemassief16. Dat betekent dus 
wel, dat men bezorgd dient te zijn voor onttrekkingen van grondwater bovenstrooms, maar 
gezien de aard van het grondgebruik in het inzijggebied, lijkt grondwaterverontreiniging een 
gering probleem17. 

Een natuurtechnisch gunstige omstandigheid, die voortvloeit uit de merkwaardigheden van 
de waterhuishouding is, dat in de Gelderse vallei sprake van een natuurlijke verdunnings- en 
daarmee gepaard gaande  verschralingreeks. In die zin worden principes als door Van 
Leeuwen en Westhoff, grondleggers van het denken over natuurbeheer, hier niet door 
mensenhand, maar door de natuur zelf gerealiseerd! Daarin schuilt vermoedelijk ook de 
verklaring voor de legendarische soortenrijkdom van de Geldersche vallei, onlangs in de 
Volkskrant nog bezongen door Frank Berendse, en het biedt een uitstekend uitgangspunt 
voor natuurbeheer:  herstel is relatief eenvoudig, ook op kleinere oppervlakten. En al te grote 
armoede wordt voorkomen door zeldzame gebeurtenissen: af en toe zal de grondwaterstand 
hoger komen dan gemiddeld en dan kan het uitgeloogde bodemcomplex opnieuw verrijkt 
worden. In die zin komt dat overeen met het vroegere beheer van grasland elders: als de 
productie terugliep, werd het bemest en dan weer jaren verschraalt. In de Gelderse vallei 
zorgt de natuur daar zelf voor.  

Elders in het pleistocene landschap zijn verrijkingsreeksen vaak dominant. In beekdalen 
wordt hier de basenrijkdom bepaald door verschillende grondwaterstromen die, afhankelijk 
van de lengte van de stroombanen en de aard van  het moedermateriaal steeds rijker worden 
aan mineralen.  In de Gelderse vallei lijkt veeleer een verdunningsreeks werkzaam. De basis 
is toestroom van basenrijk kwelwater uit het Veluwemassief. Deze kwel wordt evenwel sterk 
geremd door de Eemkleien. In feite kwelt het in de Vallei met de kraan bijna dicht, het drupt. 
Een bewijs hiervoor is dat men in het natuurgebieden vaak een pH sprong van 1,5 tot 2 kan 
zien bij hoogte verschillen van ca 20 - 30 cm (het verschil tussen basenrijk moeras en heide). 
Plaatselijk kunnen kwelvensters evenwel tot een grotere toestroom van basenrijk grondwater 
leiden. Regenwater krijgt op deze wijze een bijzondere rol. Bij geringe kwel ontstaan van 
nature regenwaterlenzen dan wel lenzen met een menging van regen en basenrijk water. 
Figuur 13 is daarvan een illustratie. Bij kwelvensters, waarbij laterale afstroming van het 
grondwater door dekzandruggen plaats vindt wordt het basenrijke grondwater gaande weg 
verdund met regenwater. Op deze wijze ontstaan heel andere reeksen dan we elders in 
Nederland gewend zijn. 

Op zichzelf zal dat niet tot andere soorten hebben geleid, maar de heiden zullen, om maar 
wat te noemen, een wat minder schraal karakter hebben gehad – een toponiem als Broekige 
Heide is in dat opzicht al sprekend genoeg. Soorten als Parnassia, Dwerggentiaan, Vetblad 
zullen hier redelijk frequent aan te treffen zijn geweest, maar ook Nardo-Galion–soorten. Dat 
de heiden wat graziger waren, blijkt overigens al uit beschrijvingen, hoe oppervlakkig ook, 
van een vroegere burgemeester van Barneveld, Nairac18. Aardig is overigens, dat hij 

                                                           
16 Afgaande op bestaand isohypsenmateriaal en de relatieve positie van Klein Bieler binnen de reeks kwelkraters zou dat 
ongeveer ter hoogte van de boswachterij Kootwijk moeten zijn.  
17 Geraedts deelde mee, dat het opwellende water in de Eendenput naar H2S ruikt. Dat kan op verontreiniging wijzen, maar 
waarschijnlijker is dat pyriet uit de Eemafzettingen daarvoor verantwoordelijk is.  
18 C.A. Nairac (1882): Nog een oud hoekje der Veluwe, door een plattelandsburgemeester. Barneveld. 
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meedeelt, dat als de koeien niet tochtig wilden worden de boeren ze Zonnedauw te eten 
gaven.  

De verschralingsreeks moet ook voor het bouwland hebben gegolden en we kunnen dan ook 
verwachten, dat hier een groot deel van de reeks van basenminnende tot zure akkeronkruiden 
aanwezig is geweest. Voeg daarbij, dat op het bouwland ook klaver en hennep werd geteeld 
en het vermoeden van vroegere aanwezigheid van de daarbij behorende Klaver- en 
Hennepvreters (Orobanche-soorten) ligt voor de hand. 

Een ander gevolg van de verschralingsreeksen is, dat heiden strikt lokale verschijnselen zijn: 
ze maken deel uit van kleinere systemen en zijn het gevolg van lokale ontwaterings-
verschijnselen.  Daaruit vloeit voort, dat gedachten over het verbinden van heideterreintjes 
tot de categorie zinloze activiteiten gerekend kan worden. Uiteraard betekent dat niet, dat 
verschraling van ontgonnen heideterreintjes of omvorming van beboste heitjes nu zinloos is: 
juist door de bijzondere aard van de waterhuishouding kunnen mineralen nooit ver zijn 
ingedrongen in het profiel. En ook de huidige heideveldjes zijn in minder dan 1000 jaar tot 
stand gekomen. 
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4 Gebiedsbeschrijving 

4.1 Afzonderlijke elementen 

 
4.1.1 Kwelkoppen 
In Klein Bieler is een kwelkop aanwezig noordelijk van de huidige boerderij (zie bijlage 1). 
Ook zuidwestelijk zien we een structuur die daarop lijkt evenals direct ten oosten van het 
reservaat. De kwelkoppen  liggen alle relatief hoog in het landschap. De mogelijke geologische 
ontwikkeling van deze kwelkoppen is hiervoor besproken.  
 
In het huidige landschap zijn de kwelkoppen te herkennen als ronde structuren die relatief hoog 
liggen. Ook worden ze door een bijzondere plantengroei gemarkeerd. In de bomen groeit vaak 
Klimop19 en de  randen worden geflankeerd door Elzen en Essen (zie fig 15 & 16). In de sloten 
die door de koppen zijn gegraven zie we vaak roestverschijnselen als teken dat de kwelflux 
relatief groot is. Aan de zuidflank van de centrale kwelkop komt ook Bosbies voor als aanduider 
van veel kwel.  
 
Voor de bevloeiing werden de kwelkoppen afgetapt. We zien dat op die plaatsen de beken vaak 
slingerend zijn gegraven of dat er een afvoersloot (half) rondom ligt die naar een vloeiweide 
wordt geleid. De oude loop van de Kleine Barneveldse beek, die bij de kanalisatie deels werd 
afgekoppeld en nu in bos ligt, is daarvan een voorbeeld. Maar Klein Bieler kende ook een eigen 
vloeiweide met eigen bronnen, juist westelijk van het huis tussen de heiden in. Zowel de plan-
tensoorten als de roestverschijnselen wijzen erop dat basenrijk water werd afgetapt en gebruikt. 
Ze is recent afgeplagd voordat duidelijk was wat de functie ervan was. 
 
 
4.1.2 Ruggen 
Samenhangend met de kwelkoppen komt in het  gebied een systeem van parallelle ruggen voor 
die voornamelijk oost west is georiënteerd. Tussen de ruggen liggen laagtes. De ruggen en 
laagtes worden vaak ruimtelijk gescheiden door steilranden, houtwallen en/of sloten. 
 
Ruggen liggen op de  voormalige afvoersystemen of geulen van de kwelvensters. Ze zijn door 
omkering van reliëf gevormd.  Net als bij de kwelvensters zullen ze daardoor preferente 
plaatsen zijn waar kwel uittrad dan wel afstroming van grondwater plaatsvond. Waar laterale 
afstroming plaatsvond zien we een bijzonder verschijnsel. Vanaf de voedingsbron (kwelvenster) 
worden de ruggen gaande weg en zeker aan het eind steeds smaller om vervolgens plotseling te 
eindigen. Dit wijst erop dat de oorspronkelijke geulen vanaf de bron water verloren (zie fig. 3). 
Op de huidige luchtfoto’s zien we de ruggen eindigen juist waar noord zuid structuren aanwezig 
zijn en waar we oeverwallen in de Eemafzettingen vermoeden.  
 
De van oorspong natte ruggen werden praktisch altijd als bouwland gebruikt. Daartoe werden ze 
ontwaterd, niet alleen door randsloten, maar ook door sloten dwars door de ruggen heen. De 
dwarssloten zien we vaak relatief dicht bij de bron, de kwelkop. In het westen van het gebied is 
zo’n dwarssloot ook gebruikt om beekwater naar het noorden van het gebied te brengen. Voor 

                                                           
19 Op dat gedrag zijn we ooit gewezen door Hein Schimmel. Het hoort tot die veldbiologische kennis, die ten onrechte nooit 
wordt opgeschreven. Bij deze dus. 
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het overige vinden we dergelijke beekgeleidende voorzieningen vooral aan de oostzijde van het 
landgoed.   
 
Een bijzonder vorm van ruggen vormen de heiden in het oorspronkelijk landschap. Omstreeks 
1900  lijken de heiden een patroon te laten zien van oost-west gerichte ruggen (fig. 12a).  Bij 
nadere beschouwing vormen de heiden relatief lage gedeelten binnen door omkering van reliëf 
gevormde kwelkoppen en  ruggen! Waarmee maar weer eens wordt geïllustreerd, dat waar 
heiden elders in het land altijd hoog liggen, hoog en laag in de Geldersche Vallei een relatief 
begrip is en meer van doen heeft met de horizontale afstand tot de kwelkernen dan met de 
hoogteligging sec. En overigens vormen ze natuurlijk prachtige aanwijzingen voor neerwaartse 
waterbeweging, hoe lokaal ook (fig. 9b). 
 
 
4.1.3 Houtwallen en vloeiweiden 
Houtwallen hebben een belangrijke functie gehad in het voormalige landgebruik. In het 
algemeen wordt verondersteld dat ze dienden als veekering. Baaijens, Everts & Grootjans 
(2002) lieten zien dat ze ook bij de inrichting voor de waterhuishouding en in het bijzonder het 
gebruik van vloeiweiden een belangrijke functie hadden. In Klein Bieler verraadt de ligging en 
vorm van houtwallen dat ze ook hier vermoedelijk vooral een waterhuishoudkundige functie 
hebben gehad. Voordat we daar op ingaan willen we erop wijzen, dat er één  type wal is, dat 
hier wel erg schaars is: de zuurwater werende wallen op de grens van  heide en groenland. Men 
zou ze verwachten rond de eigen centrale vloeiweide, maar daar ontbreken ze. De verklaring 
daarvoor ligt in het hydrologische systeem: de venige laagte maakte deel uit van een ander, door 
wegzijging gekenmerkt systeem en kreeg slechts oppervlakkige voeding vanuit de kwelkop, 
deel van een jonger systeem noordelijk van het huis. Van de dubbele wal in het westen van het 
landgoed, die drie sloten scheidde, is de noordelijke als een zuurwaterkering op te vatten, maar 
omdat ze ook een functie had bij de berging van beekwater in het noordelijk daarvan gelegen 
heideveld, lag haar functie vermoedelijk meer daarin, dan in de noodzaak afstromend 
heidewater tegen te houden. We zitten hier ook al in het wegzijgingsdeel van het landgoed. De 
enige structuur die er iets van weg heeft, is de weg op de westgrens van het landgoed en, in 
samenhang daarmee, een kleine wal westelijk daarvan, nabij de driewegkraan van Klein Bieler. 
 
Zeer opvallend zijn de houtwallen aan de oostzijde, de aanleiding tot dit onderzoek.  In fig. 18 
en 19 is een deel van dat stelsel geschetst. Hier komt een bijzonder type voor, namelijk een 
dubbele houtwal waarlangs en tussen sloten liggen. De zeer zware en hoge houtwal aan de 
oostzijde geeft aan dat deze vooral een functie heeft gehad om bij hoog aanbod van oppervlakte 
water en overstromingswater (denk bijvoorbeeld aan het voorjaar bij het plotseling afsmelten 
van het sneeuwdek) calamiteiten te voorkomen en de westelijker liggende akkers en bebouwing 
droog te houden.  Het dubbele systeem was erop gericht het water naar het noorden  en mogelijk 
zelfs via de sloot tussen de houtwallen naar het westen voorbij de akkers en bebouwing te 
geleiden. Uit de luchtfoto’s blijkt, dat deze wallen nabij de huidige boerderij van de Stichting, 
nog iets verder doorliepen, tot aan het perceel noordelijk van de boerderij. Daaruit valt af te 
leiden, dat het water incidenteel tot het hoogste punt van het terrein kon worden opgeleid. Op 
dat punt kon het water langs het huis worden geleid, waarna het in de “eigen” vloeiweide (thans 
vijver) kwam. Wellicht was hier ook afleiding in noordelijke richting mogelijk, om de vroegere 
boomgaard heen, om dan via het bronnenstelsel van de eigen vloeiweide alsnog op de 
vloeiweide te komen. Dat lijkt onlogisch, maar het droeg in elk geval bij aan een grotere 
berging. De binnenste wallen hadden ook een functie om de hoge rug die als akker werd 
gebruikt, maar naar het oosten afliep, droog te houden. De sloten aan de binnenzijde daarvan 
hadden een drainerende functie om de akker droog te houden. Deze akker, die naar het oosten 
afhelt en dus feitelijk als de flank van de kwelkop onder Klein Bieler moet worden opgevat, 
werd ook nog gedraineerd door de, prachtig slingerende, oude loop van de Kleine Barneveldse 
beek. 
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Het stelsel kent een noordelijk vervolg, langs de oostzijde van de heidebebossing (zie bijlage 1). 
Daar vertoont ze, juist op een punt waar dat vroegere heitje een kleine, naar het oosten 
afhellende, geul heeft, een verlaging. Eenzelfde voorziening zien we in de noordwal van de 
grote heide, juist op een punt waar die wal een knik maakt. Ook daar komt een naar het oosten 
afhellend geultje voor in de heide. We hebben dergelijke voorzieningen nooit eerder gezien, 
maar ze lijken bedoeld om het mogelijk te maken water te bergen in de heidevelden bij zeer 
hoge afvoeren. De wallen zelf zullen bedoeld zijn om het water zoveel mogelijk richting 
Esvelder beek te geleiden, naar een streek dus, waar watertekorten regel lijken te zijn geweest. 
Als we de structuur van dat gebied in een ruimer kader bezien, dan valt op, dat de heideveldjes 
ten zuiden van de Esvelderbeek het grote heideveld ten westen van Voorthuizen zeer dicht 
naderen: in feite heeft de strook cultuurgronden de vorm van een naar het westen smaller 
wordende wig, omringd door een krans van heidevelden. Dat alleen al is een aanwijzing, dat het 
gebied in het oosten weliswaar kwel kende, maar dat al snel wegzijging overheerste. Het laat 
ook mooi zien, dat alle gangbare denkbeelden over beken en stroomgebieden hier worden 
gelogenstraft: het areaal natte en vochtige gronden rond de beek neemt stroomafwaarts niet toe, 
maar verregaand af. De begraven oer-Eem doet zich hier wel zeer sterk voelen. 
 
Kwam het water eenmaal op de heideveldjes, dan was alles erop gericht dat in westelijke 
richting af te leiden – vandaar al die oost-west gerichte wallen en het ontbreken van westelijke 
afsluitingen. Uiteindelijk kwam het dan oostelijk van de Mol en daar werd het richting Esvelder 
beek geleid. 
 
Aan de westzijde van het landgoed ligt, ten zuiden van het drievoudige slotenstelsel, eveneens 
een vloeiweidensysteem. De overlaat vanuit de eigen vloeiweide vormde hier een verdeelpunt, 
de driewegkraan van Klein Bieler: bij lage afvoeren kwam alles direct op het zuidelijke perceel, 
bij hogere afvoeren kon een deel door de middelste sloot worden geleid en bij zeer hoge 
afvoeren werd het heideveld als berging gebruikt. Het zuidelijke deel van dit min of meer 
vierkante perceel lag wat hoger en kon niet vanuit dit punt bevloeid worden. Hier lijkt 
bevloeiing te hebben plaats gevonden vanuit een afgetapte kwelkop juist zuidelijk van de weg, 
tegenover de parkeerplaats. Via een sloot noordelijk van Heidezicht kon het water naar de 
kruising met de onverharde weg worden geleid en vandaar naar het noorden. Hier lijkt 
overigens een tweewegkraan te hebben gefungeerd: men kon ook naar het zuiden afwateren. De 
situatie is hier wat onduidelijk, omdat er flink wat sloten dicht zijn gestopt. Het naar het zuiden 
afstromende water kon dan op de noordelijke van de vloeiweiden ten zuiden van de weg worden 
gebracht. Dat stelsel waterde uiteindelijk ook af naar het noorden, naar de Esvelder beek. Het 
stelsel kon hier ook worden gevoed vanuit de Kleine Barneveldse beek, via een sloot, die dwars 
door de, hier zeer brede, zuidelijke uitloper van de kwelkop van Klein Bieler liep. 
 
Tussen de twee zuidelijke ruggen ligt een stelsel, dat alleen kon worden gevoed vanuit lokaal 
kwelwater. Hier heeft men zich dan ook grote inspanningen getroost: er zijn zeer diepe sloten 
gegraven en het stelsel is stroomafwaarts met een wal afgesloten, waarna, iets westelijker, nog 
een verhoogde weg volgt  
 
Al die westelijke stelsels werden tenslotte naar het noorden geleid, waar, westelijke van de 
uitlopers van alle dekzandruggen van Klein Bieler, een op het noorden gericht vloei-
weidenstelsel lag, met aan de oostzijde een op de Esvelder beek gerichte sloot, die juist voor de 
beek bereikt werd ophield. Dat doet hem kennen als een opgeleid stelsel, met lager op de helling 
een sloot, die wel in de beek eindigt. 
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5  Beheer en inrichting 

De reconstructie van het functioneren van het gebied leidt er toe, dat nu min of meer duidelijk is 
welke keuzemogelijkheden er liggen. Men kan kiezen voor een natuurtechnische optimalisatie, 
voor een cultuurhistorische  optimalisatie of voor pogingen tot een integratie. De keuze omtrent 
de maatregelen wordt sterk bepaald door de omvang van het bezit en de mogelijkheden tot 
verdere aankoop. In het advies wordt enerzijds een herstelpan gepresenteerd dat  realiseerbaar is 
binnen de huidige begrenzing. Het herstelplan heeft zowel een hydrologische als 
cultuurhistorische dimensie. De studie word afgerond met een schets van de landschaps-
ecologische grenzen van het studiegebied en duiding van de  kansen voor verdere ontwikkeling 
en uitbreiding van het object. 
 

5.1 Advies 

Binnen begrenzing 
De planopzet is gebaseerd op herstel van bevloeiingsstelsel binnen de omgrenzing van het 
eigendom.  Het gaat hier om 2 voormalige stelsels.  
 
 
Kleine Barneveldse beek 

 
Het gaat hier om twee opleidingen,  met terugstromend water naar de beek. De kleine 
vloeiweiden A & B liggen langs de beek. (fig 21a). Het water wordt opgeleid bij een te plaatsen 
stuw (1). Vervolgens wordt het water via sloot 2  langs de houtwal op de vloeiweide geleid. Het 
water stroomt deels over de vloeiweide terug naar de beek maar wordt deels ook geleid naar en 
door de oude tracé van de beek in en langs de bosrand (3) naar vloeiweide B. Zowel de sloten 
als het oude tracé van de beek moeten daartoe worden hersteld.  

 
Lokale systeem van de Rietput e.o. 

 
Herstel van de oude vloeiweide is onmogelijk, omdat het stelsel is uitgegraven (fig. 21a: D). 
Wel kan herstel van het oude afwateringspatroon leiden tot een natuurtechnische verbetering. 
Het biedt tegendruk tegen de afstroming van zuur water vanuit het heideveld en de bronbossen 
(C) langs de noord en west flank van de centrale kwelkop kunnen worden hersteld. Bovendien 
leidt het tot een betere buffering van de Rietput. Periodieke inundaties met basenrijk water van 
overgang heide naar Rietput c.a. stimuleert de doelsoorten in het gebied en kan uiteindelijk 
leiden tot terugkeer van Vetblad, Waterpunge, Oeverkruid en wellicht zelfs Parnassia. 
Maatregelen die in dit verband moeten worden getroffen zijn gericht op herstel van 
oorspronkelijke stroomrichting. Daaruit vloeit voort: 

1. Dempen van sloot 5 en 6  
2. Verontdiepen van sloot 4 en 7  
3. Terugleggen sloot 7 ter hoogte van sloot naar bosrand. 
4. Verontdiepen van sloot 8 
5. Greppels in het bronbos uiteindelijk dempen. Tijdstip is afhankelijk van het uit de 

pacht nemen van de centrale kwelkop 
6. Houtsingel tussen oude en nieuwe sloot ter hoogte van 6 verwijderen en 

zomogelijk herstel van bronbos. 
7. In Rietput e.a. (D) veenvorming nastreven. Dit betekent niet meer maaien e.d., 

stuw plaatsen aan onderzijde bij punt 9.   
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8. Een belangrijke kern is nog steeds aanwezig, aan de onderzijde, ter weerszijden 
van de overloop naar sloot 11. Hier mag niet meer worden geschoond.  

9. In verband hiermee  dient de afwatering door het bos richting Dronkelaarse beek 
te worden gedempt (10) evenals in noordelijke gebied (F) de sloten 12 en 13. 

10. Herstel afvoer in westelijke richting via sloot 11. 
11. Dit water kan eentueel worden gebruikt bij inrichting van een vloeiweide in 

landbouwgebied (E). 
 
Naast hydrologische maatregelen dienen ook cultuurhistorische elementen de nodige aandacht. 
Belangrijkste elementen daarin zijn de houtwallen. Voor verwijzing zie bijlage 1. 
 

V101 -     Verwijderen jachtdoorgang.  
- Herstel wallichaam en op termijn doortrekken naar rand van de kwelkop  

(westzijde)  
- In overleg met waterschap bij hoge afvoeren van Kleine Barneveldse beek 

via dit systeem naar de Rietput. 
-     Handhaven van verlagingen in de houtwallen o.a. bij po1 

 V15 -    Afstoppen bronnering in het water 
 
 
 
Landschapsecologische grenzen 
 

In fig 21b is het gebied aangegeven, waarbinnen ter veiligstelling van de brongebieden van 
Klein Bieler, het grondgebruik zou moeten worden aangepast (A). Dit gebied is buitengewoon 
groot. Als praktisch uitvoerbaar op de korte termijn,  met nuttige aanwending van op het land-
goed geproduceerd water van goede kwaliteit,  komt uitbreiding van het reservaat  in westelijk 
en zuidwestelijke richting eerder in aanmerking. Niveau A blijft vermoedelijk steken op het 
niveau van hypothesen, maar is wel van belang in verband met allerlei planologische 
ontwikkelingen en optimalisering van de waterhuishouding.  Bij gebied B zijn directe uitlopers 
van de centrale kwelkop in het geding, met grondgebruik dat goed aansluit bij de eigen 
doelstellingen van de Stichting (bos, restanten heide, natuurlijke  beeklopen en fragmenten van 
bevloeiingsstelsels). Bij gebied C zijn voormalige bevloeide gronden en bergingsgebieden in 
heiden in het geding. Voorzover thans als landbouwgrond in gebruik sluiten ze aan bij 
voormalige vloeiweiden in het westelijk landbouwgebeid. Herstel van die functie  is derhalve 
gewenst. Bij herinrichting kan ook de waterbergingsfunctie worden hersteld. Indien laatste 
gewenst is, is herstel van de verbinding met B nadrukkelijk aan de orde. 
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Fig 1.   Topografische kaart ca 1810 van Barneveld e.o. A) sterk  meanderende  
beek, maar van verplaatsing bochten is nergens een spoor te vinden.  B) rechte 
beken. “Meandering” zien we vaak op en langs kwelvensters, de rechte beken op 
plaatsen waar noord-zuid structuren aanwezig zijn die duiden op infiltratiezones. 
Kortom aanwijzingen dat beken mensenwerk zijn.



1  Harskamp-Westeneng structuur

3  Essenstructuur

2 Valkstructuur

4 Groot Bielerstructuur

Fig 2. Voorbeelden van basisstructuren waarneembaar op luchtfoto’s
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Fig. 3   A) schets van een oorspronkelijk kwelvenster  en B) schets
grondwaterstroming na opvulling en omkering reliëf, thans vaak nog 
functionerend.. 
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Fig. 4  Paraboolvormige denk-
zandruggen in de Gelderse vallei 
Maarleveld  &   Van der Schans (1961)                          

Westeneng



Fig. 7 IJsbedekking en vegetatie van 
Europa in het Weichselien

Fig. 5, 6  Het Salien (links) en Eemien 
(rechts) (Naar Zagwijn, et al, 1990)



Stroomrichting WP

afstroming door
oeverwal

infiltratie naar oeverwal

kwel vanuit diep WP

Fig 8. Schets van verschillende werking Eemformatie op de hydrologie van de Gelderse Vallei 

sterk geremde kwel



3 sedimentatie stadia van afnemende kweldruk
kweldruk neemt af door erosie Veluwe massief

kweldruk neemt af doch debiet neemt toe door smelten  
permafrost en stijging zeespiegel

laatste stadium overgang Pleistoceen / Holoceen: 
grondewaterstanden hoog laatste verstuivings fase

kleine kwelbult thans veelal nog werkzaam in landschap

doorsnede groter kwelsysteem

spoelzone

Oorspronkelijk 
kwelvenster

Fig. 9a Oorspronkelijk kwelvenster en stadia van verzanding

kleine kwelvenster

heide

grondwaterstand

Doorsnede langs grondwaterstromingspeil

Fig 9b. Ouder en grotere  kwelvenster met vlechtende afvoersysteem en klein venster. Centrum is door 
afzetting fijn sediment minder doorlatend geworden. Kwel concentreert zich op de grofzandige ringwal waar 
een jonger en kleiner venster is ontstaan.  Dit is een voorbeeld van een hoogliggende bron naast een laag 
liggende heide, op het bovenstroomse deel van het kleine venster. 

bron
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Fig. 10. Detail ten zuiden Klein Bieler anno 1947. A) resterende kwelkop (bestaat uit twee gedeelten, 
met daartussen de boerderij van het GL**. Op meerdere plaatsen tappen sloten en de meanderende 
beek de kwelkop af. B) hoge dekzandruggen ontstaan door omkering van reliëf van oorspronkelijke 
spoelzones en afvoergeulen van de kwelvenster. C) laagtes tussen de dekzandruggen gebruikt als 
vloeiweiden. Vloeiwater was zowel afkomstig uit  sloten langs de dekzandruggen die kwelwater 
afvingen als door opgeleid beekwater via opleidingssloot E. Vervolgens kon het water door  houtwallen 
aan het eind van de vloeiweide worden gestuwd. D) drainage geul om dekzandruggen voldoende droog 
te krijgen voor gebruik als akker

** Na het afsluiten van het manuscript werd ontdekt dat de boerderij op een plaats moet staan, die 
onderdeel uitmaakt van een ander hydrologisch systeem, dat dit stelsel doorkruist. Op deze luchtfoto 
laten deze zich afleiden uit de strekking van het bouwland ten oosten en de kleine vloeiweide ten 
westen van de boerderij. Klein Bieler ligt op het snijpunt van twee kwelkraters, waarvan de meest 
oostelijke de zo-nw gerichte structuur bepaalde in de meest westelijke de “inktvis” van Klein Bieler. 
Omdat door afnemende drukverschillen het buigpunt tussen kwel en wegzijging naar het westen 
verschoof, konden de westelijke stelsels  hoger opstuiven. De lagere delen konden daardoor, hoewel ze 
grensden aan kwelkoppen, toch verzuren na ontwatering.



Fig 11. Detail van de Esvelderbeek ten Noord-oosten van de Klein Bieler anno 1947. A) Basis van 
oorspronkelijke kwelkrater B) nog fungerende kwelpunt, dat wordt afgetapt door een “meanderend”
gegraven beek  C) jongere kwelkrater, naar het westen open waarmee D samenhangt  D) spoelzone 
waarin fijn materiaal (“beekleem”) is afgezet. De vochtgradiënt veroorzaakt door selectie van 
materiaal vanaf de opening van de het oorspronkelijk kwelvenster is goed te zien. E) voorbeeld 
rechte sloot dwars op de beek.
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Fig. 13    Hydrologische dwarsdoorsnede Groot Bieler winter 1999/2000. De 
figuur illustreert dat basenrijk water overal aanwezig is en dat in de 
bovengrond verdunning optreedt. De regenwaterzone (verontreinigd at-
moclien) hangt nauw samen met de ontwaterende invloed van sloten (naar 
Bell & van Hullenaar, 2000)



Fig. 14. Klimop in bomen op de 
kwelkop van Groot Otelaar en 
voorbeeld van roest in sloten in 
Klein Bieler 



Fig 16  Verspreiding van Els

Fig. 15 Verspreiding klimop in bomen
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Fig 17. Voorkomen van kwelindicerende soorten en roestverschijnselen



Fig 18   Schema van houtwallen en verdeelsysteem aan de oostzijde van  Klein Bieler
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Barneveldse beek

Deze opening is 
vermoedelijke van 
later stadium. Ze past 
niet in het systeem

Hier past een afsluitmogelijkheid



Fig. 19   Detail topografische kaart ca 1850.  Pijl geeft hoofdverdeelpunt weer



Fig. 20  Tussenstadium waterhuishoudingsplan Klein Bieler volgens Bell en 
Hullenaar.
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Fig. 21b:  Landschapsecologische grenzen
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Fig. 21a:  Herstelpan binnen de begrenzing



Fig. 12a De Gelderse Vallei wordt gekenmerkt door een groot aantal kwelkraters van uiteenlopende ouderdom. De grootste structuren, bepaald door grote 
drukverschillen, zijn moeilijk te herkennen, omdat ze door jongere maar er genetisch mee samenhangende stelsels overdekt zijn (zie ook fig. 12b). De oudere 
laten zich nog enigermate onderkennen doordat heideveldjes er geconcentreerd op voorkomen. In deze figuur zijn op de topografische kaart van anno 1900 twee 
geschetst. Er lijkt uit naar voren te komen, dat Klein Bieler op het snijpunt van twee systemen ligt. Zie ook figuur 10. Ook de recente digitale hoogte kaart van 
het gebied laat deze structuren zien (fig,. 12b).

Zeumeren stelsel



Barneveld

Klein Bieler

Fig 12b. Kwelvensters zijn ook  te zien op de recente digitale hoogte kaart  rondom 
Klein Bieler. Boven: groot venster. Beneden: meerdere kleinere vensters rond het object.

Barneveld




