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De Gelderse VaiIei 
Archeologisch onderzoek naar 
landschap en bewoning 

Het reliefarme landschap van de Gelderse Vallei wordt 
ingesloten door indrukwekkende, door het landijs 
vormgegeven heuveiruggen uit het saalien (afbeel-
ding 2). Op de plaats van door het ijs weggeduwde 
sedimentlagen ontstond ter plaatse van de huidige 
Vallei een diep bekken dat in de loop van het warme 
eemien en het weichselien met sediment werd opge-
vuld. De combinatie van goed doorlatende zandbo-
dems, zeespiegelstijging, kweldrulc vanuit de omlig-
gende heuvels, een langzame toename van neersiag 
en een vial( bekkengebied zorgde gedurende het 
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Over grote delen van de landschaps- en bewoningsge-
schiedenis van de Gelderse Vallei was tot voor kort 
maar weinig bekend.' Nadat hier sinds de invoering 
van 'Malta' in 1997 veel archeologisch onderzoek is 
uitgevoerd, is hierin verandering gekomen. Het lag 
dan ook in de lijn der verwachting dat met recente 
onderzoeksgegevens leemten in onze kennis konden 
worden gevuld. Een door RAAP uitgevoerde synthetise- 

daaropvolgende holoceen voor geleidelijk stijgende 
grondwaterspiegels en veengroei. Binnen deze lange-
termijntrend zijn echter - op een tijdschaal van eeu-
wen en decennia - fasen van relatieve vernatting en 
verdroging te herkennen die de bewoonbaarheid en 
de bewoning van het bekkenlandschap herhaaldelijk 
lijken te hebben beInvioed. Deze zijn - voor zover dat 
bekend is - veroorzaakt door landschappelijke pro-
cessen die enerzijds de afwatering van de Vallei be-
lemmerden, en anderzijds leidden tot een verande-
rende waterhuishouding op de omringende heuvels. 

rende studie in het kader van het project 'Oogst voor 
Malta' richtte zich op het wegnemen van deze leem-
ten.2  Omdat het overgrote deel van het onderzoek in 
de Vallei betrekking had op resten uit de ijzertijd/ 
vroeg-Romeinse tijd en de middeleeuwen (tot circa 
1300), is ervoor gekozen om op deze twee perioden 
de nadruk te leggen. Daarnaast was het onderzoek 
vooral gericht op de dekzandlandschappen van de Val-
lei, omdat daar de grootste potentie voor kenniswinst 
bestond. 
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Project 'Oogst voor Malta' 
Het project 'Oogst voor Malta' organiseert de uitvoe-
ring van synthetiserend archeologisch onderzoek op 
basis van de resultaten van Malta-onderzoek. Drijf-
veer hierbij is in de eerste plaats het verbeteren van 
de archeologische monumentenzorgpraktijk zodat 
daar scherpere keuzes gemaakt kunnen worden. 
'Oogst voor Malta' (2012-2016) is een initiatief van 
het Ministerie van ocw en wordt uitgevoerd door 
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RcE), in 
samenwerking met bedrijven, universiteiten en 
gemeenten. De onderzoeksresultaten vormen input 
voor het actualiseren van de Nationale Onderzoeks-
agenda Archeologie 2.0 en worden toegankelijk 
gemaakt voor wetenschap en publiek. Concreet levert 
het project synthetiserende onderzoekspublicaties op 
die tussen 2015 en 2017 verschijnen in de reeks 
Nederlandse Archeologische Rapporten (NAR) en een 
publiekswebsite. De NAR-rapporten zijn digitaal 
beschikbaar via de E-bibliotheek van de RCE. De 
publiekswebsite wordt ontwikkeld in samenwerking 
met het Rijksmuseum van Oudheden en is eind 2016 
beschikbaar. 

Prehistorisch landgebruik en Uzertildbewon 
laagland 

Het laagland van de Gelderse Vallei was van het laat-
paleolithicum tot en met de midden-bronstijd slechts 
dun bevolkt. In het begin van deze periode vonden 
jager-verzamelaars er een bestaan. Resten van hun 
kampementen zijn op dekzandhoogten verspreid in de 
Vallei aangetroffen. De introductie van landbouw en 
veeteelt leidde in het laagland niet tot grote veranderin-
gen in het gebruik van het gebied. Boeren uit het neoli-
thicum en uit de bronstijd hadden een duidelijke voor- 

Het woeste,natte laagiand van 
de Gelderse lia!lei veranderde 
vanaf de midden-ijzertijd snei 
in een vrij dichtbevolkt agrarisch 
nederzettingslandschap 

keur voor de droge en lichte zandbodems op de hoge 
Valleiranden. Hoewel de aanwezigheid van een klein 
aantal agrarische nederzettingen op meer prominente 
dekzandhoogten in het laagland van de Vallei niet kan 

1 	De reconstructie van een ijzertijdboerderij met spieker aan de 

Vijfsprongweg te Wekerom. 

2 	De Gelderse Vallei in een uitsnede uit een digitaal hoogtemodel 

(25 bij 25 meter) voor midden-Nederland. 

worden uitgesloten, lijkt het verspreidingspatroon van 
vindplaatsen en de aard van de vondsten daar eerder op 
activiteiten met een tijdelijk karakter te duiden. In het 
bewonings- en gebruikspatroon van het laagland van 
de Vallei is vanaf de late bronstijd, maar vooral vanaf 
de midden-ijzertijd, sprake van een trendbreuk. Het 
woeste en natte gebied, dat daarvoor slechts of en toe 
door mensen werd bezocht, veranderde in korte tijd in 
een relatief dichtbevolkt nederzettingslandschap waarin 
boeren een bestaan vonden. Her en der ontstonden 
agrarische nederzettingen die zich niet of nauwelijks 
onderscheidden van hun tegenhangers in de van ouds-
her bewoonde gebieden op de hooggelegen Valleiran-
den. Afhankelijk van de omvang van de voor bewoning 
geschikte arealen vonden uiteindelijk op elke bewoon-
bare dekzandhoogte een of enkele boerenbedrijven een 
plaats. 
De intensieve bewoning in die tijd wordt weerspiegeld 
in het relatief grote aantal boerderijplattegronden dat 
vooral tijdens opgravingen in de omgeving van Ede, 
Barneveld, Leusden en Amersfoort is opgetekend.3  
Hierbinnen nemen plattegronden van het type Maanen 
uit de midden- en late ijzertijd en van het type Colm-
schate/Oss-Ussen 5 uit de late ijzertijd en vroeg-
Romeinse tijd een overheersende positie in, naast plat-
tegronden van boerderijen van typen die in Oost- en 
Zuid-Nederland en het rivierengebied gewoon waren 
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(afbeelding 4). Ook zijn plattegronden van kleinere 
gebouwen gevonden die geinterpreteerd worden als 
huizen zonder stal, losse stallen of werkplaatsen. Vaak 
vertonen ze qua constructie overeenkomsten met 
bovenstaande boerderijtypen. Spiekers zijn op alle 
vindplaatsen en vaak in grote hoeveelheden aangetrof-
fen. Waterputten/-kuilen en andersoortige kuilen zijn 
opvallend schaars. Gelijktijdige crematiegrafvelden lij-
ken op afstand (maar niet ver) van de nederzettingen te 
hebben gelegen, zoals is vastgesteld te Ede-Park Ree-
horst4 en Barneveld-Harselaar.5  Verder zijn in diverse 
nederzettingen sporen gevonden van rituele handelin-
gen, bijvoorbeeld verlatingsoffers. Sporen van het ver-
kavelen of afscheiden van land, in de vorm van grep-
pels en sporen van afrasteringen, zijn slechts inciden-
teel gevonden. Er zijn bovendien geen aanwijzingen 
voor het graven van drainagegreppels. 
Hoe de gronden buiten de erven werden gebruikt, ont-
trekt zich nog grotendeels aan onze waarneming. 
Alleenstaande (clusters van) spiekers en bijgebouwen 
duiden op de opslag van oogstgewassen op akkers. Het 
laaggelegen en natte milieu van de Gelderse Vallei 
roept vragen op over de gewassen die verbouwd wer- 
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den en het vee dat werd gehouden. Hierover is echter 
nog maar weinig bekend geworden. Ook over activitei-
ten buiten de context van de nederzettingen (bijvoor-
beeld grondstofwinning) tasten we nog grotendeels in 
het duister. 

Bewoning Valleiranden in midden-Romeinse 
tijd en vroege middeleeuwen 

Vanaf het eind van de late ijzertijd tijd werden de 
woongebieden in de Vallei weer verlaten en omstreeks 
5o na Christus was het laagland weer even leeg en 
woest als daarvoor. Net  als vroeger concentreerde de 
bewoning zich weer op de hoge Valleiranden. In de 
tweede helft van de vierde en de eerste helft van de vijf-
de eeuw raakten ook deze gebieden voor een belangrijk 
deel ontvolkt. Deze situatie bleef bestaan totdat vanuit 
een aantal kernregio's de bewoning zich in de loop van 
de vroege middeleeuwen weer geleidelijk uitbreidde. 
Vroegmiddeleeuwse nederzettingen zijn op de hoge 
Valleiranden nog maar mondjesmaat bekend. Ze 
bestonden uit een of enkele boerderijen met bijgebou-
wen (voornamelijk spiekers, roedenbergen en hutkom-
men) en erfafscheidingen, die vaak op een weg lijken 
georienteerd te zijn geweest (Ede-Paasbergterrein6  en - 
Uitvindersbuurt,7  en Leusden-Oud Leusden8). Mero-
vingische plattegronden uit Putten-Husselerveld9  en 
Ede-Uitvindersbuurt zijn onder enig voorbehoud inge-
deeld bij het Noord- en Oost-Nederlandse type Odoorn 
A. Laat-Merovingische plattegronden van Ede-Paasberg-
terrein doen sterk denken aan zevende-eeuwse platte-
gronden uit Kootwijk en Hoog Buurlo.1° 

Karolingische en Ottoonse ontginningen in het 
laagland 

Aan het eind van de Karolingische tijd zijn er vanuit 
historische en archeologische bronnen aanwijzingen 
voor hernieuwde ontginningen in het laagland. Eerst in 
de veengebieden ten noordwesten van Nijkerk, daarna 

3 	Boerderijplattegronden uit de ijzertijd en vroeg-Romeinse tijd. a. 

Maanen; b. ColmschatelOss-Ussen 5; c. Dalen; d. Diphoorn. 

4 	Een reconstructie van een mesolithisch kampement van 

jagers/verzamelaars, gebaseerd op de opgravingen in de omgeving 

van Ede. 

5 	De opgraving van het stalgedeelte van de boerderij Klein 

Harselaar in 2012 door BAAC. In het midden (geel met donkere 

vlekken) ligt de deel, met aan weerszijden de stallen. 



in het kampenlandschap ten zuiden daarvan. Te Put-
ten-Husselerveld waren in de Karolingische tijd min-
stens twee gelijktijdige boerenbedrijven die in de loop 
van de tijd in (noord)westelijke richting zijn opgescho-
ven. Het merendeel van de daar opgegraven plattegron-
den is vergelijkbaar met eenbeukige boerderijtypen 
met gebogen wanden uit de achtste en negende eeuw 
uit het nabije Kootwijk. Door historisch-geografisch 
onderzoek is duidelijk geworden dat het te Putten-Hus-
selerveld om oud domeingoed van de abdijen van Wer-
den en Paderborn gaat. Een laat-Karolingisch erf, met 
een grote bootvormige boerderij van het type Gasselte 
A, te Zeumeren-Recreatieplas representeert de eerste 
fase van de ontginningen in het laagland van de Vallei 
aan het eind van de negende of in de tiende eeuw.11  
Erven uit de voile middeleeuwen zijn zowel op de laag-
gelegen flanken (bijvoorbeeld Putten-Husselerveld, 
Horst-Noord12  en Horst-Horsterengi3) als op hoger 
gelegen delen van de van Valleiranden (bijvoorbeeld 
Ermelo-Oude Arnhemsekarwegi4 en Ede-Park Ree-
horst) aangetroffen. Ongeacht hun landschappelijke 
ligging bestonden ze over het algemeen uit een groot 
bootvormig hoofdgebouw van (of vergelijkbaar met) het 
type Gasselte B, een of meerdere grote schuren en klei-
nere bijgebouwen (zoals roedenbergen en spiekers). In 
de directe omgeving van het hoofdgebouw bevonden 
zich waterputten. Geen van de op de Valleirand onder-
zochte huisplaatsen was (duidelijk) begrensd door 
greppels of een afrastering. Voor verscheidene neder-
zettingen is aangetoond of aannemelijk gemaakt dat ze 
in de directe nabijheid van een oud wegtrace lagen of 
zelfs daarop gericht waren. 
In tegenstelling tot de nederzettingen uit de vooraf-
gaande perioden stonden de boerderijen uit de volle 
middeleeuwen meestal op een vaste plek in het land-
schap. De erven bleven eeuwen op dezelfde plaats, 
totdat ze, rond het eind van de twaalfde eeuw, vrijwel 
overal nogmaals werden verplaatst, wellicht naar de 
uit historische bronnen bekende erflocaties. De verla-
ten huisplaatsen werden als akkerland in gebruik 
genomen. 
Ook in het vanaf de tiende eeuw bewoond geraakte 
laagland van de Vallei bestonden de erven uit een 
hoofdgebouw met roedenbergen en schuren (Leusden-
De Schammer'5  Harselaar-Wencopperweg-Oosti6  en 
Harselaar-West-Westi7), waterputten en kuilen. Hier 
zijn plattegronden van vrij korte, bootvormige boerde-
rijen aangetroffen, die vaak kleiner zijn dan hun tegen-
hangers op de Valleiranden. In het laagland groef men 
bovendien op uitgebreide schaal op en rond de huis-
plaatsen ontwateringsgreppels, die tevens het erf 
begrensden en soms ook compartimenten om activitei-
tenzones daarbinnen of te scheiden. 
Het laagland laat wat betreft de locatie en bewonings-
duur van de erven een ander beeld zien dan de Vallei- 

randen, hoewel het aantal onderzochte middeleeuwse 
nederzettingen nog vrij klein is. Niet alleen lijken ver-
scheidene vol- en laatmiddeleeuwse nederzettingen 
relatief hoog in het verder lage landschap te hebben 
gelegen, ze waren bovendien veel korter in gebruik. Er 
zijn aanwijzingen dat omstreeks de vijftiende/zestien-
de eeuw boerderijen zijn verplaatst naar lager gelegen 
terreinen en daar plaatsvast werden. Misschien bestaat 
er wat dit betreft een relatie met een meer georgani-
seerde vorm van gebiedsontwatering in die tijd. 
De middeleeuwse nederzettingen in de Vallei waren, 
naar het lijkt zonder uitzondering, gericht op agrarische 
productie. Analyses van grondmonsters leverden een 
globaal beeld op van algemeen bekende voedselgewas-
sen uit deze perioden, zoals rogge, gerst, tarwe, haver 
en peulvruchten. Vlas en hennep werden waarschijnlijk 
gebruikt voor het vervaardigen van textiel of het winnen 
van plantaardige olie. Over het belang van veeteelt in de 
middeleeuwse nederzettingen is uit archeologisch 
onderzoek tot op heden weinig bekend geworden. 
Ook aanwijzingen voor grondstofwinning of ambachte- > 



▪ huisplaats 

dirt plaatsvaste huisplaats 

▪ hof 

kerk 

+++ +++ 
++ grafveld/kerkhof 

kasteel 

akker(complex) 

Alitt 	
veeteelt 

Jr:b. 	grafveld 

41, 
	celtic field 

eikenbos 

open bos 

broekbos 

veen 

weg 
	 6 

30 
	

Oogst voor Malta 

ARCHEO brief 

6 	Bewoningsmodellen voor de Gelderse Vallei vanaf de vroege tot 

en met de late middeleeuwen. a. vroege middeleeuwen; b. voi-

le middeleeuwen; c. late middeleeuwen. Vroegmiddeleeuwse 

nederzettingen zijn in de Gelderse Vallei nog maar mondjesmaat 

bekend. Ze beperken zich tot de hoge randen van de Vallei en 

bestonden uit een of enkele boerderijen met bijgebouwen. Een 

deel van de nederzettingen kenmerkte zich door een sterke mate 

van continuIteit, anderen zijn na kortstondige bewoning verlaten 

of verplaatst. Volmiddeleeuwse erven zijn zowel op de laaggele-

gen flanken als op hoger gelegen delen van de van Valleiranden 

aangetroffen. De erven bleven in tegenstelling tot de nederzet-

tingen uit de voorafgaande perioden honderden jaren op dezelf-

de plaats, totdat ze, rond het eind van de twaalfde eeuw, vrijwel 

overal nogmaals werden verplaatst naar, naar we aannemen, de 

uit historische bronnen bekende erflocaties. De verlaten huis-

plaatsen werden als akkerland in gebruik genomen. Het laagland 

laat wat betreft de locatie en bewoningsduur van de erven een 

ander beeld zien dan de Valleiranden. Niet alleen lijken ver-

scheidene vol- en laatmiddeleeuwse nederzettingen relatief 

hoog in het verder lage landschap te hebben gelegen, ze waren 

bovendien veel korter in gebruik en minder plaatsvast. Mogelijk 

volgden de erven de voortschrijdende ontginningswerkzaamhe-

den of werden verlaten of verplaatst als gevolg van een stijgende 

grondwaterspiegel. Een laatdertiende-eeuws erf te Amersfoort-

Wieken-Vinkenhoef werd in de veertiende eeuw verlaten, waar-

na er ontwateringssloten op het terrein gegraven werden. 

Vermoed wordt dat het terrein te nat werd voor bewoning. Ook 

elders in de Vallei zijn onder plaggendekken ontwateringssloten 

aangetroffen die wijzen op een sterke behoefte aan waterbe-

heersing. 

7 	Urn uit de vroege ijzertijd, gevonden op de heide te Lunteren. 

lijke activiteiten zijn uitermate schaars. Alleen te Put-
ten-Husselerveld en Ede-Paasbergterrein zijn sporen 
gevonden van kleinschalige ijzerproductie, vermoede-
lijk voor eigen gebruik. Archeologisch onderzoek op 
het terrein van de walburg Hof van Appel bij Nijkerk, 
mogelijk onderdeel van een vroegmiddeleeuws domein 
van de graven van Hamaland, leverde aanwijzingen op 
voor systematische winning van moerasijzererts. Aan-
genomen wordt dat dit materiaal in de nabije omge-
ving werd verwerkt tot ruw ijzer. 

Algemene trends en bewoningsmodellen 

Uit het synthetiserende onderzoek komen samenhan-
gende langetermijnontwikkelingen naar voren die ken-
merkend genoemd kunnen worden voor de Gelderse 
Vallei: opvallende onderbrekingen in de bewoningsge-
schiedenis van het gebied en ontginningsgolven die 
daarop volgden (uitbreiding en krimp). Onderzoek 
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naar de processen hierachter staat eigenlijk nog in de 
kinderschoenen. Om op belangrijke vragen met betrek-
king tot de bewoningsgeschiedenis en -dynamiek van 
de Gelderse Vallei een antwoord te kunnen formule-
ren, zijn meer eenduidige onderzoekskaders nodig. 
Deze proberen we te formuleren door het presenteren 
van globale landschaps- en bewoningsmodellen op 
regionaal en microregionaal niveau, gebaseerd op 
informatie uit `Malta-onderzoek', en die zich lenen 
voor toetsing door middel van gravend onderzoek. Ons 
regionale model geeft voor de ijzertijd/vroeg-Romeinse 
tijd en de middeleeuwen inzicht in de hypothesen over 

Kenmerkend voor de Gelderse 
Vallei zijn opvaliende onderbre-
kingen in de bewoningsgeschie-
denis en ontgioningsgolven die 
daarop  volgden 

verspreiding van bewoning en cultuurland binnen de 
Vallei als geheel (afbeelding 6). Op microregionaal 
niveau geven we voor dezelfde perioden modellen voor 
de wijze waarop de verschillende landschappelijke een-
heden in gebruik werden genomen en werden gebruikt 
op het niveau van de individuele nederzetting en buurt-
schap. 
Hoewel in de ijzertijd en vroeg-Romeinse tijd ook 
elders grote veranderingen plaatsvonden in de wijze 
waarop het cultuurlandschap werd ingericht, is de 
ingebruikname van het uitgestrekte laagland van de 
voorheen vrijwel onbewoonde Gelderse Vallei wat 
betreft zijn schaalgrootte zonder precedent binnen de 
Nederlandse zandlandschappen. Het laagland van de 
Vallei kwam waarschijnlijk als gevolg van veranderin-
gen in de waterhuishouding beschikbaar en raakte ver-
volgens in relatief korte tijd bewoond. Het is niet 
bekend welke factoren (bijvoorbeeld klimatologische of 
demografische) de eerste boeren hebben aangezet om 
in de midden-ijzertijd van hun traditionele woongron-
den weg te trekken om in de Vallei, een vrijwel onge-
rept gebied, een nieuw bestaan op te bouwen. De oude 
woongebieden werden, voor zover daar gegevens over 
zijn, waarschijnlijk niet geheel door hun bewoners ver-
laten. Waarschijnlijk moet de kolonisatie van het laag-
land van de Vallei daarom eerder als een uitbreiding 
van het nederzettingsareaal dan als grootschalige ver-
schuiving daarvan gezien worden. Om iets te kunnen 
zeggen over de (pull- of push-)factoren die een rol 
speelden bij de ingebruikname van het laagland, is een 
eerste belangrijke vraag: waar kwamen de eerste bewo-
ners vandaan en waarom vertrokken ze uit hun oude  

woongebieden? Op grond van overeenkomsten in de 
huizenbouw waren de ontginners vermoedelijk uit de 
omliggende regio afkomstig. Een vergelijkende studie 
van de materiele cultuur in de Vallei en de omliggende 
gebieden zal daarover mogelijk duidelijkheid kunnen 
verschaffen. 
Een andere belangrijke vraag is, hoe de opeenvolging 
van ontginning, bewoning en het weer verlaten van de 
Vallei in de vroeg-Romeinse tijd zijn beslag kreeg in 
ruimtelijke zin en in de loop van de tijd. In de omge-
ving van Leusden, aan de westzijde van de Vallei, wer-
den dekzandhoogten langs de laaglandbeken van het 
Eemsysteem al in de late bronstijd en vroege ijzertijd 
bewoond. De omvang van deze bewoning en tot hoe 
ver het nederzettingsareaal in deze perioden de Vallei 
in reikte, is nog onbekend. We gaan er vooralsnog van 
uit dat het centrale deel van het laagland rond Barne-
veld toentertijd nog niet was bewoond en dat daar de 
ontginningen in de midden-ijzertijd een aanvang 
namen. Het lijkt niet al te gewaagd wanneer we ervan 
uitgaan dat men zich in die periode in eerste instantie 
concentreerde op de (clusters van) dekzandhoogten die 
voor bewoning en het agrarisch bedrijf het meest 
geschikt waren. We denken daarbij ook hier vooral aan 
de dekzandhoogten langs de laaglandbeken van het 
Eemsysteem. We stellen ons in dit relatief beter gedrai-
neerde gebied een landschap voor waar kleine zand-
hoogten langs de beken voorkwamen te midden van 
een mozaiek van laagveenmoerassen en broekbossen. 
Andere belangrijke dekzandhoogten die in de midden-
ijzertijd bewoond raakten, waren de uitlopers van gor-
deldekzandruggen en lengteduinen die vanaf de flan-
ken van de Vallei diep in het laagland reikten. Het zijn 
deze gebieden waar bewoningssporen zijn aangetroffen 
die de gehele periode van de midden-ijzertijd tot en 
met de vroeg-Romeinse tijd (of een groot deel daarvan) 
omvatten. 
Uiteindelijk ontstond een landschap met daarbinnen 
meerdere kleine nederzettingsarealen op korte afstand 
van elkaar. Dit is niet alleen waargenomen in het sterk 
versnipperde landschap van de centrale Vallei, maar 
ook op de grotere dekzandhoogten langs de Valleiran- 



den. Onduidelijk is of alle geschikte dekzandhoogten 
binnen dit landschap gelijktijdig in gebruik genomen 
zijn of dat er sprake was van een gefaseerde ingebruik-
name vanuit bepaalde ontginningskernen of -assen 
(landwegen, beekdalen). Nadat de Neste plekken bezet 
waren, vond een proces van verdichting plaats, waarbij 
men zich uiteindelijk richtte op wellicht minder gunsti-
ge, `secundaire' locaties. Deze zullen zich manifesteren 
als nederzettingsterreinen met latere en meer kortston-
dige, mogelijk zelfs eenfasige, bewoning. 
Aan het einde van de bewoningsfase, rond het begin 
van de vroeg-Romeinse tijd, zal als gevolg van een her-
nieuwde stijging van de grondwaterspiegel een omge-
keerd proces hebben plaatsgevonden. De laagste gebie-
den, waaronder de `secundaire' locaties, zullen als eer-
ste door Nun bewoners verlaten zijn. Ook in de hoger 
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gelegen kerngebieden moet men uiteindelijk de gevol-
gen van het stijgende grondwater gevoeld hebben. Het 
akkerareaal kromp en ook de meer langdurig bewoon-
de locaties vernatten. In reactie hierop zullen de hoer-
derijen zich in toenemende mate op de hoogste 
gebiedsdelen geconcentreerd hebben. Of de vernatting 
overal, gelijktijdig, en met eenzelfde intensiteit optrad, 
is de vraag. Het algemene beeld is dat de bevolking aan 
het begin van de vroeg-Romeinse tijd is weggetrokken. 
Nabij Leusden lijken nederzettingen echter al in de late 
ijzertijd te zijn opgegeven. Interessant is dat dit het 
meest kwelgevoelige deel van de Vallei is, waar boven-
dien laaglandbeken samenvloeien. Wellicht dus dat 
men bier de effecten van vernatting het eerst voelde? 

Hernieuwde ontginningen in het laagland 

Na eeuwen, aan het eind van de Karolingische tijd, zijn 
er vanuit historische en archeologische bronnen aan-
wijzingen voor hernieuwde ontginningen in het laag-
land van de Vallei. Ten noordwesten van Nijkerk wijzen 
negende-eeuwse schriftelijke bronnen op veenontgin-
ningen. In het kampenlandschap rond Barneveld en 
Voorthuizen in het hart van de Vallei, lijkt het er op dat 
de ontginning in de tiende eeuw begon. We zouden 
(net als voor de ijzertijd) een verband kunnen zien met 
een relatief droge klimaatfase, waardoor de toeganke-
lijkheid van het laagland verbeterde en bewoning en 
agrarische activiteiten mogelijk werden. Over het ver-
loop en de organisatie van het ontginningsproces voor 
1200 is uit historische bronnen relatief weinig bekend. 
Duidelijk is wel dat de Duitse kloosters (Werden, Elten 
en Paderborn) die in het noordoosten van de Vallei van 
oudsher grondbezit hadden nauw betrokken waren bij 
het in cultuur brengen van grote delen van de woeste 
gronden aldaar (afbeelding 8). Uit onderzoek blijkt dat 
de invloedssfeer van deze kloosters tot diep in de Geld-
erse Vallei reikte en ter hoogte van Barneveld, om pre-
cies te zijn nabij de Esvelderbeek, de invloedssfeer van 

8 	De elfde-eeuwse abdij Abdinghof in Paderborn verwierf uitge-

breide bezittingen in de Vallei doordat bisschop Meinwerk, zoon 

van Adela van Hamaland, als stichter van de abdij zijn persoonlijk 

familiebezit naliet. Op de foto zien we een deel van de westgevel 

van de abdijkerk van het klooster Abdinghof. Op de achtergrond is 

de toren van de Paderborner Dom te zien. 

9 	Een van de oudste afbeeldingen van de Gelderse Vallei dateert uit 

omstreeks 1553. Het noorden is links. Geheel rechts zien we de 

kerken van Wageningen en Rhenen, links die van Amersfoort. 

Doel van het maken van deze kaart was het vaststellen van de 

grenzen van de venen van Ede. 
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de Utrechtse bisschop raakte. Onder zijn invloed werd 
de ontginning van het zuidelijke, westelijke en centrale 
deel van de Vallei ter hand genomen. 

De vol- en laatmiddeleeuwse uitbouw 

In de voile en late middeleeuwen werd de ontginning 
van het laagland versneld voortgezet. Met name in het 
kampenlandschap in het hart van de Vallei werden 
gebieden ontgonnen en nieuwe nederzettingen 
gesticht; Barneveld, Voorthuizen, Scherpenzeel en Nij-
kerk werden in de voile en late middeleeuwen nieuwe 
bestuurlijke en kerkelijke territoria. In andere delen 
van het dekzandlandschap van de Vallei ging het voor-
namelijk om uitbreiding van cultuurland van bestaan-
de dorpsgebieden. Op de hoge randen van de Vallei 
zette zich de bewoning zich onverminderd voort. Op de 
aangrenzende stuwwallen echter werden oude bewo-
ningsarealen geleidelijk verlaten (Kootwijk, Beekhui-
zerzand). Aangenomen wordt dat perioden van droogte 
en bodemdegradatie hierbij een belangrijke rol speel-
den. De wegtrekkende bevolking vond vermoedelijk 
onder meer een plaats in het laagland van de Vallei. 

Bouwstenen uit toekomstig onderzoek 

Resultaten van toekomstige opgravingen kunnen lei-
den tot het vaststellen, verwerpen of aanpassen van de 
hierboven aangehaalde modellen. Tot op heden ontbrak 
een dergelijke systematische benadering grotendeels. 
Wat wellicht de oorzaak is voor het feit dat er, althans 
naar onze smaak, te weinig bouwstenen op diverse 
schaalniveaus en vanuit verschillende disciplines (fysi-
sche geografie, hydrologie, archeologie, historische 
geografie) zijn ontstaan voor het wegnemen van ken-
nislacunes met betrekking tot de bewoningsdynamiek 
van de Gelderse Vallei. Onder bouwstenen verstaan wij 
stukjes archeologisch-landschappelijke informatie die 
volgens een vaste en duidelijke systematiek zijn verza-
meld en uitgewerkt om specifieke onderzoeksvragen te 
kunnen beantwoorden, bijvoorbeeld nauwkeurige 
natuurwetenschappelijke dateringen, paleo-ecologische 
en archeobotanische gegevens, typochronologieen van 
aardewerk, sedimentstratigrafieen en historisch-geogra-
fische analyses van grondbezit. Bouwstenen uit ver-
schillende disciplines kunnen gezamenlijk gebruikt 
worden om een zo goed mogelijk beeld te vormen van 
de bewoningsgeschiedenis en landschapsdynamiek en 
om hypothesen hierover te toetsen. Om hieraan rich-
ting te geven zijn (per discipline en op verschillende 
schaalniveaus) onderzoeksthema's en -vragen geformu-
leerd voor de nieuwe NoaA, waarvan de beantwoording 
zal bijdragen aan het vullen van kennisleemten. 
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