
28-9-2019

1

De Wageningse Eng 
De Wageningse Eng: 

een landschap om zuinig op te zijn!

Over een bewogen verleden en wat je daar nu nog van kunt zien.

Lezing op de Dag van de Wageningse Eng

28 september 2019

door Wim Braakhekke 

Natuurgids bij de Stichting Renkums Beekdal   

www.renkumsbeekdal.nl

Waarom deze lezing?
Nieuwe gebiedsvisie: wat mag niet / wat mag wel op de Eng?
Ruimte voor nieuwe ontwikkelingen met behoud van ‘kernkwaliteiten’ 
• esthetische waarde (fraai aanzicht: glooiend en gevarieerd)
• cultuurhistorische waarde (verkaveling, wegenstructuur, wildwal)
• ecologische waarde (biodiversiteit, verbindingszone)
• gebruikswaarde: ‘tuin van Wageningen’ (kleinschalig grondgebruik, recreatie) 

Veel aandacht voor waarden en functies van de Wageningse Eng zelf.

Weinig aandacht voor ontstaanswijze:
• samenhang van landschappen: de Eng tussen Veluwe en Vallei
• waarde van het geheel hangt af van de gaafheid van de delen 
• ‘leesbaarheid’ van het ontstaan van het landschap in de ijstijd 
• centrale rol van oude bouwlanden in het historisch landgebruik
• vroegste bewoning nabij de oude bouwlanden  kwetsbaar

De Wageningse Eng: één van de weinige oude bouwlanden die nog niet zijn 
verdwenen onder stedelijke bebouwing: een landschap om zuinig op te zijn!

Herkenbaar vanuit de ruimte 
aan de donkergroene kleur,
van de (naald)bossen. 

Wageningen 
Op overgang Veluwe -Vallei

Wageningen

Samenhang 
Veluwe en Vallei 

Hoe kan dat?

Hoogtekaart: 
West en midden Nederland:
laag, plat en nat 
(blauw en groen is < 10 m +NAP)

Veluwe: 
hoog gebied in een  laagvlakte: 
(geel en rood > 10 m +NAP)

max 110 m +NAP (Posbank)

Vallei: 
ingeklemd tussen heuvelruggen

(www.ahn.nl)

Terug naar het begin: ontstaan van Veluwe en Vallei

1. Waaruit bestaat de ondergrond van ons land?

2. Waar komt dat materiaal vandaan?

3. Hoe is het hier gekomen?

4. Wat is er daarna mee gebeurd? 

5. Wat waren de gevolgen voor historisch landgebruik en huidige natuur?

6. Wat kan je daar nu nog van zien? 
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Losse sedimenten
grind, zand, leem en klei. 
(veen is later ter plaatse gevormd.)

‘Afvalproduct’ van gebergten 
in België, Frankrijk, Zwitserland, 
Duitsland, Oost-Europa, Scandinavië.

Aangevoerd door rivieren 
vanaf 2.500.000 jaar geleden tot heden. 
(Pleistoceen + Holoceen) 

Nederland = ‘puinhoop’ van Europa Overal hebben rivieren gelopen 
en sedimenten achtergelaten:

• Schelde    (Zeeland, Zuid Holland)
• Maas        (Midden-Nederland)
• Rijn           (Midden- en Oost-Nederland)
• Elbe (Noord-Nederland)
• Wezer      (Noord-Nederland)
• Eridanos  (Noord-Nederland)

Rivierafzettingen op de Veluwe:
• West-Veluwe en Gelderse Vallei: Rijn, Maas 
• Oost-Veluwe en IJsseldal:              Rijn 
• Noord-Veluwe:                                Eridanos

Rivierafzettingen: 
Bij hoge stroomsnelheid  vlechtend rivierstelsel met beweeglijke geulen en 
zandbanken  alleen afzetting van grind en zand. Geen leem en klei. 

Rivierdal raakt ‘verstopt’ en begroeid stroomsnelheid neemt af 

onderling verbonden geulen, oeverwallen en ‘kommen’ 

afzetting van zand, leem en ook klei

Resultaat: Nederland bestaat uit gestapelde lagen grind, zand, leem en klei.

Dwarsdoorsnede door de afzettingen in een rivierdal

Rivierafzettingen liggen horizontaal

op rivierniveau (10 – 0 m +NAP)
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Hoogtekaart: www.ahn.nl

Afzettingen op rivier-niveau: 
West- en Midden-Nederland is laag, 
plat en nat (< 10 m +NAP; blauw + groen). 

Hoe kan het de Veluwe hoger 
liggen dan de rivier die het 
materiaal van de Veluwe heeft 
aangevoerd?

De rivierafzettingen zijn opgestuwd door landijs 
vorming van stuwwallen in voorlaatste ijstijd (Saalien: 130.000 – 380.000 jaar geleden)

Maar Utrechtse Heuvelrug en Veluwe
zijn hoog (> 10 – 110 m +NAP; geel en bruin) Landijs volgde de oerstroomdalen van 

Maas en Rijn naar het zuiden.

• Via IJssel-vallei naar Nijmegen, Kleef en 
Duisburg

• Via Gelderse Vallei tot net voorbij  
Wageningen

• Veluwe was ijsvrij

Nederland in de Saale-ijstijd: 

Uiterste grens van het landijs: 
de lijn Haarlem – Nijmegen.

Stuwwallen (bruin).

Gletsjertongen bij    
Wageningen, Otterlo,  
Valburg, Nijmegen en 
Groesbeek. 

Omgeven door stuwwallen 
(bruin, genummerd)

Spoelzandvlakte achter de 
stuwwallen bij Wolfheze (geel 
met strepen)

Landijs dwong de rivieren 
westwaarts, via   
‘oerstroomvlakte’ (paars).

De Rijn brak later door de  
stuwwal bij Kleef (7-8)
(Gelderse Poort). 

Stuwwallen afgesneden 
steile randen bij Nijmegen, 
Arnhem, Oosterbeek, 
Wageningen, Rhenen. 

Hoe ontstaat een stuwwal? 

Landijs groeit aan in het noorden. Front wordt vooruit gedrukt. Volgt rivierdalen (minste 
weerstand). Snelheid varieert (enkele km/jr. groei of krimp). Hangt af van: druk, wrijving en 
smelt. Smeltwater spoelt zand onder het ijs weg. IJslob graaft zich in. Bij voorwaartse 
verschuiving en verbreding massieve schollen bevroren grond breken los uit de omgeving, 
worden gekanteld en zijdelings tegen elkaar geschoven. 

Alleen in losse sedimenten, niet op rotsbodem. (Stuwwal is geen zijmorene)

In Noord-Nederland zijn de stuwwallen uitgewist door het landijs.
Alleen aan de zuidgrens waar het landijs is gestopt bestaan ze nog:
Veluwe en Utrechtse heuvelrug

Een letterlijk bewogen geschiedenis!

Wat zie je daar nu nog van?

Aardschollen 250-500 m lang, 100-200 m, breed, 10-50 m dik (formaat ‘stadswijk’)
Veluwe bestaat uit ca. 250 schollen. Utrechtse Heuvelrug ca. 20 schollen
Stuwwallen waren 100 á 200 m hoog.
Bij Wageningen was het landijs ca. 10 km breed, 200 m dik, bodem op 30 m - NAP. 
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Gestuwde rivierafzettingen  grind, zand, leem en klei dagzomen vlak naast elkaar  aan het 

oppervlak veel variatie in korrelgrootte (‘zebra-patroon’)

Gestuwde rivierafzettingen van dichtbij. Laagjes raken gemengd aan het oppervlak.
Klei  extra vruchtbaarheid en watervasthoudend vermogen  stuwwalbodem is 
redelijk vruchtbaar. 

Gevolg voor huidige natuur: Beuken-eikenbos op stuwwallen
Grote bomen, veel blad, weinig licht op de bodem weinig ondergroei.

Jonge beuken alleen op open plekken Smeltwater spoelt de losse afzettingen onder de gletsjer weg 
afzetting van ‘spoelzandwaaier’ of ‘sandr’ voor het front van de gletsjer en achter de stuwallen. 
(sandur = IJslands voor ‘zand’). 

Hoe ontstaat een spoelzandvlakte? 

‘Renkums beekdal’

Sandr-bodem verschilt van stuwwal-bodem: 
• afgezet door water, niet gestuwd  horizontaal gelaagd, op oudere afzettingen.
• verloop van grof zand (bovenaan) naar fijn zand (onderaan).
• geen klei (dat is verder weggespoeld naar de oerstroomvlakte)

Gletsjerfront met spoelzandwaaier (‘sandr’) 

(De aangrenzende heuvels zijn geen stuwwallen maar bergen) Grove-dennenbos met ondergroei van gras

Gevolg voor huidige natuur: Eiken-, berken- en dennenbos op spoelzandvlakte 

Geen klei  voedselarm en droog  gevoelig voor droogte en verstuiving  stuifzand

Langzame groei, veel wortels en weinig blad meer licht op de bodem meer ondergroei

Eiken-berken bos met ondergroei van varens
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‘s Zomers beeld aan het eind van de Saale-ijstijd, met een smeltwatermeer in het 

gletsjerbekken. De jachtgronden van de Neanderthaler. 

‘Gelderse vallei’

‘Utrechtse heuvelrug’
smeltende gletsjer

‘Wageningse berg’

smeltwatermeer

Uitzicht van onze voorouders op de terugtrekkende gletsjer in de Gelderse Vallei Laatste ijstijd (Weichselien) 115.000 -11.000 jr. geleden. Duurde ca. 100.00 jaar.

Nederland was poolwoestijn. Hevige westerstormen  zand uit droge Noordzee en 
de rivierdelta werd oostwaarts geblazen en bedekte Midden- en Oost-Nederland als 
een deken (‘dekzand’). Leem en klei werden verder weg geblazen  löss in Duitsland.

Zandstormen uit het 
westen 

Dekzandruggen in Gelderse 
Vallei. Door secundaire 
verstuiving na de ijstijd. In 
aanwezigheid van vegetatie

Detail dekzandruggen 
in de ‘Kraats’

Afzetting ‘gordeldekzand’ 
aan loef- en lijzijde van 
stuwwallen. Kromme steeg

Lange steeg

Hoogtekaart: Binnenveld met dekzandruggen

Oudste boerderijen, akkers en wegen in Binnenveld liggen op dekzandruggen

Dekzandruggen

www.ahn.nl

Wageningen: snijpunt van 3 landschappen

I   Hoge zandgronden (Wageningse ‘berg’)

II  Lage zand- en veengronden (‘Binnenveld’)

III  Rivierafzettingen (uiterwaarden, Betuwe)

I

I

III

II

Veenendaal

EngGordeldekzand is grotendeels bebouwd 

Details in stuwwal

• Stuwwal Wageningen-Ede (rood)

• Spoorlijn Utrecht-Arnhem, A12, Neder-Rijn

• Spoelzandvlakte (roze)

• Stuifzandduinen bij de Ginkel (geel)

• Renkums Beekdal (groen) 

• Droogdalen in stuwwal (grijs)

• Wageningse Eng (bruin)

EDE

36 42

43 44

48 49



28-9-2019

6

Historisch landgebruik
Voor het Saalien: Heidelbergmens (voor de Neanderthalers). 
Maakte werktuigen van vuursteen uit Limburg (‘Rhenen industrie’. ca. 180.000 BP) 

Ook gevonden in groeve bovenop de stuwwal (Fransche Kamp Oostereng)

Eind van de ijstijd: Neanderthalers en moderne mensen: Jagers-verzamelaars

Menu: reuzenhert, mammoet, oeros, rendier (‘biologisch vlees’ en ‘vergeten groenten’)

‘Raatakkers’ (Celtic fields) = zwerflandbouw zonder mestgebruik (3.000 – 1.900 BP)
Op de stuwwal: redelijk vruchtbare grond, geen wateroverlast. 
Alleen nog zichtbaar in de hei (Panoramaweg en Oost Breukelderweg). 
Micro-reliëf is uitgewist door ploegen. Er moeten veel meer raatakkers zijn geweest.
Zoekplaatje: paraboolduinen, beekdal, grafheuvels



In de vroege middeleeuwen werd de zwerflandbouw vervangen door ‘potstalcultuur’. 
Akkers verplaatst naar lichtere gronden, flanken van de stuwwal.
Stuwwal werd woeste grond (heide)

Terug

Potstalcultuur: bemesting van akkers met schapenmest. 
Schapen grazen op de ‘woeste grond’ en slapen en poepen ‘s nachts in de stal. 
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Schapenmest werd ‘opgepot’ in een ‘potstal’ tot een laag van ca. 1 m dik. 

Schapen stonden in voorjaar met de kop tegen de hanenbalken.  
Stalvloer werd beloopbaar gehouden met strooisel en heideplaggen

Mest werd in voorjaar verspreid op de akkers.  

Nutriënten van een groot 
oppervlak ‘woeste grond’ 
werden geconcentreerd op
een klein oppervlak akkers.

Heideplaggen bevatten zand  akkers werden opgehoogd (ca. 1 mm/jr.) 

 ‘Bolle akkers’ met een dikke, donkere eerdlaag, rijk aan organische stof.

Eerdlaag op ‘onthoofde’ 
podzolbodem

70 cm = 
700 jaar
potstal-
cultuur 

1698: Wageningen met stadswallen en restant van kasteel

Gemeente Wageningen in 1867 Hoe leeg het was in 1891
Wageningse Eng - eind 19e eeuw

Brinkdorpen op 
grens hoog–laag 
(Churchillweg)

met ‘schaapsdrift’ 
over de eng

via openingen in de 
‘wiltgraef’ 

naar de 
gemeenschappelijke 

‘woeste gronden’.

Brakel

Dolder

Leeuwen

Vierhuizen
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Ca. 1920

Wageningen nog 
binnen de gracht

Stoomtram 
Utrecht - Arnhem 
en 
Wageningen -Ede

Boerderijen langs 
Grintweg 
(Churchillweg) 

Oude akkers 
tussen Grintweg 
en Diedenweg

Jonge akkers oost 
van Diedenweg

Wageningse Eng - winter 1900
Tabakdroogschuren

Bodemkaart toont de oude bouwlanden met enkeerdbodems (bruin) 
Gelderse Vallei: aan de randen van stuwwal Gelderse Vallei en op dekzandruggen 

Door de langgerekte vorm van de stuwwal laat het landschap zich goed lezen:
Van laag naar hoog: hooiland, weiland, bewoning, akkers, woeste grond.
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Wat maakt de Wageningse Eng zo bijzonder?

• Veluwe is het grootste gave stuwwallencomplex van Europa.
• Stuwwallen ontstaan alleen in losse sedimenten (rivierdelta)
• In Noord Europa zijn ze grotendeels weggevaagd door het landijs. 
• Op de Veluwe zijn ze bewaard gebleven omdat het landijs hier is gestopt.
• Het historisch landgebruikspatroon sluit nauw aan bij de geomorfologie.
• De langgerekte vorm van de stuwwal maakt het landschap ‘leesbaar’:

Van west naar oost: hooiland – weiland – bewoning – bouwland – bos – hei.

• Deze landschappen ontlenen hun cultuurhistorische betekenis aan de onderlinge 
samenhang: tast je er een aan dan vermindert ook de waarde van de andere.

• De oude bouwlanden (eng) hebben een centrale positie in deze reeks. 
• De Wageningse Eng is een van de laatste en mooiste engen van de Veluwe. 
• Oude bouwlanden zijn kwetsbaar: meestal verdwenen onder bebouwing. 

Een landschap om zuinig op te zijn!

Einde
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