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Waar lag Klein Kampveld? 
 

 

 

Het is interessant om de bodemkaart van dit 
gebied te vergelijken met het kaartje ernaast. 

Dan blijkt dat een groot deel van Kampveld en 
Groevenbeek in de ondergrond bestaat uit Hoge bruine enkeerdgronden, in dit geval leemarm en 
zwak lemig zand. Deze bodemsoort komt voor in zandlandschappen die gevormd zijn in het 
Pleistoceen. Enkeerdgronden bestaan uit een humusrijke bruingekleurde laag grond, het esdek, van 
ten minste vijftig centimeter dik die te danken is aan het potstalsysteem. Daarbij werd de grond 
bemest met dierlijke mest en plaggen.1 Het voorkomen van deze gronden op de plek waar Klein 
Kampveld heeft gelegen zou dus bevestigen dat hier voorheen landbouw heeft plaatsgevonden.2 
Vroeger werd aangenomen dat het landbouwdek dat door deze manier van mesten ontstond per 
eeuw 10 cm dikker werd. Aangetoond is dat dit veel ingewikkelder ligt en dat de groei vaak minder 
was.3 Uitgaande van de oude vuistregel zou bij Klein Kampveld dus 500 jaar moeten zijn gemest. Dat 
komt wel aardig overeen met de periode op grond van de papieren bronnen mag worden 
aangenomen. 

Waar Groot Kampveld lag is op de kadasterkaart van 1832 exact aangegeven (Zie rood rondje). 
Kunnen we iets zinnigs zeggen over de plekken waar de boerderij Klein Kampveld en een derde in 
archieven genoemd erfje De Pas hebben gestaan? Op het eerste gericht niet, al is het wel aardig om 
een poging te doen. De lezer moet in het oog houden dat in het volgende veel wordt gespeculeerd. 

De door de Heren van Sint Marie aangegeven ligging van de Pas, oostelijk van Klein Kampveld, was 
waarschijnlijk in hun tijd goed voldoende duidelijk. Noordoostelijk was wellicht wat preciezer 
geweest. Om aan de beschrijving van de ligging van Klein Kampveld te voldoen moet dit laatste erf 
wel aan de westkant van het geel ingetekende gebied worden gezocht. Hoe westelijker, hoe beter 
ook de omschrijving ten opzichte van de Pas klopt.  
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Het merkwaardige is dat het gehele gebied Klein Kampveld in 1832 uit heide bestond (zie kaartje pag. 
5) en dat er toch aanleiding is geweest om daarin nog enkele losse percelen te onderscheiden. Een 
ervan is F 465 en de reden ervan is waarschijnlijk dat het door oude houtwallen was omgeven. Aan 
de noordkant was dat de duidelijke grenswal van Groot Kampveld. Wanneer we het actuele 
hoogtebestand met de oorspronkelijke kadasterkaart vergelijken, blijken er opmerkelijke 
overeenkomsten te bestaan tussen de huidige situatie en die van 1832.  

Rechts de grenswal van Groot Kampveld, links het vlakke en 
hoge perceel F 465 (eigen foto’s winter 2018) 

De grillig verlopende zuidelijke grenswal van Groot 
Kampveld 

Panoramafoto van perceel F 465 (Zie kaart op volgende pagina).  
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Hoogtekaart. (Bron Argis) Rood 
is het hoogst, groen het laagste. 

De wallen rond Groot- en Klein 
Kampveld zijn nog heel goed te 
zien en komen vrijwel exact 
overeen met de perceelsgrenzen 
in 1832. De wat zachtere 
rondere vormen en rechte lijnen 
zijn recente wegen en 
wandelpaden. Rechts enigszins 
vaag een voormalig tracé van 
de Oude Arnhemse Karweg en 
langs de rand van de foto het 
huidige tracé. 

 

De ligging van het erf Klein 
Kampveld, zoals die hier als 
mogelijkheid is opgevoerd, 
is met een blauwe vorm 
aangegeven. 

Het perceel F 465 is 
eveneens van een blauwe 
omtrek voorzien. Op de 
hoogte kaart is op de 
oostrand daarvan een 
lagere plek te zien (een 
dichtgelopen 
waterberging?). 
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Wat ook opvalt is dat Kampveld is ontwikkeld op de flank van een vooral aan de zuidoostkant vrij snel 
hogere wordend terrein (stuwwal). In voorgaande eeuwen was van waterbeheersing in een dergelijk 
gebied amper sprake. Dat blijkt uit een fragment van reisverslag uit 1740. Vier reisgenoten komen 
vanuit Nijkerk pas laat in de middag in Putten aan en besluiten niet verder te reizen, maar de nacht in 
de aangetroffen goede herberg door te brengen. De volgende dag gaat de reis verder: 

‘Na ons met een pot koffie en een botterschink ontnugterd te hebben, verlieten te agt 
uir Putten, rijdende voort daarna een geruime tijd door een enge weg, zijnde een 
beekje van helder water, hetwelke hier langs van de Veluwsche bergen afstroomde en 
vervolgens zig in de Zuiderzee ontlastte. Passeerden quartier voor negen door het 
dorp Ermel, en arriveerden, weder door een beekje pasende dat de dompels ons om 
de oren vlogen, te half tijn in de oude en eerzame stad Harderwijk, alwaar ons 
logement namen in den Hollandschen Tuin, bij Mr. Vermeer’. 4 

Dit laat zien dat water van een hoger punt een weg zocht en daarbij de Karweg ook wel benutte. Is 
het denkbaar dat het uiteindelijk terecht kwam in een laagte tussen twee enkwallen waardoor het 
ook langs de gepostuleerde plek van Klein Kampveld als af en toe optredend beekje kan hebben 
gelopen? Iets linksboven het perceel lopen enkele rijen wallen richting het erf van Groot Kampveld 
dat lager lag. Zouden deze ook als watergeleiding hebben kunnen dienen? (De afstand tussen de 

blauwe en de oranje figuur op de hoogtekaart is 600 meter, het 
hoogteverschil 5 meter; tussen oranje en grijze figuur resp.300 
meter en 2,5 meter.) Op de plek van het erf van de voormalige 
boerderij is nu nog een waterberging aanwezig die zodoende 
gemakkelijk gevuld kon worden. Een dergelijke maar kleinere 
waterberging is ook denkbaar aan de oostrand van perceel F 
465. Daar doorheen loopt een wandelpad waardoor het 
mogelijk deels is dichtgelopen. Veel lezers zullen inmiddels 
mogelijk denken dat ik al te zeer met mijn fantasie op de loop 
en gegaan en ik kan hen geen ongelijk geven.5 Anderzijds, 
Kampveld lag al wat aan de hoge kant en zonder water kon 

men niet. Groot Kampveld beschikte voor huishoudelijk gebruik over een put, maar dat zal niet 
voldoende zijn geweest om het vee te drinken te geven. Een laatste en mogelijk belangrijke 
aanwijzing voor de plek van Klein Kampveld is een wegje dat rond 1860 nog aanwezig was en dat 
doodloopt in de heide: een afslag van de doorgaande weg naar de boerderij Klein Kampveld? 

 

 
1 https://nl.wikipedia.org/wiki/Enkeerdgronden  
2 Wanneer althans voldoende boringen hebben plaatsgevonden om te mogen aannemen dat echt in het gehele 

gebied esdek aanwezig is. Dat mogen we niet aannemen. De bevindingen van een beperkt aantal boringen 
zullen zijn gegeneraliseerd. 

3 https://nl.wikipedia.org/wiki/Plaggenbemesting  d.d. 01-04-2018. Gerefereerd wordt daarin aan T. Spek, Het Drentse 
esdorpenlandschap. Een historisch-geografische studie (Utrecht 1904) wat betreft de veranderde opvatting. 

4 Theodorus Beckering, '"Journal of dagverhaal van een Plaisir Reisje, van Groningen na Kleef, in 1740 door P. Muntinghe 
J.U.D., A.H.W. de Vriese J.U.D., M. van Bolhuis Advocaat en mijn Theodorus Beckerin g J.U.D. enz."', De Navorscher: Een 
middel tot gedachtenwisseling en letterkundig verkeer, tusschen allen die iets weten: iets te vragen hebben, of iets kunnen 
oplossen 28 (1895)  676-1699 en 725-746, a.w. 738-739 

5 Mijn ideeën heb ik doorgesproken met de fysisch geograaf Peter Veen. Zijn reactie was bemoedigend genoeg om de tekst 
te handhaven. Daarmee wil ik hem natuurlijk hiervoor niet medeverantwoordelijk maken. Voor mij was het louter een 
toetsing of de gedachtegang plausibel kon zijn of meteen in de prullenmand moest.  
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