
Najaarsexcursie: Staverden en het Uddelermeer

Zoals bekend is ook dit jaar de Hierdense beek doel van onze najaarsexcursie. Vorig jaar 
bezochten we de beneden- nu de bovenloop. Die heeft dan ook een andere naam: Staverdense 
beek en verderop Leuvenumse beek. Wij beperken ons tot het eerstgenoemde gedeelte. Dat we 
twee keer naar dezelfde beek gaan geeft al aan dat we hier met een zeer uitzonderlijk gebied 
te maken hebben, waar je steeds weer andere dingen ontdekt.

Het symbool van de pauwenburcht.

Gekozen is voor Staverden, dat onverwacht een stadje blijkt te zijn met maar ongeveer twintig 
inwoners.
Maar dat is echter niet de reden voor ons bezoek; we gaan naar het landgoed van dezelfde naam met 
zijn opvallende kasteel.
Ook bezoeken we het Uddelermeer, het hoogst gelegen meer in ons land. Vroeger werd wel eens de 
indruk gewekt dat dit meer de bron van de beek is, maar in feite hebben beide niets met elkaar te 
maken, zoals in het vervolg zal blijken!
Het landgoed Staverden is een goed voorbeeld van een ensemble dat zelfvoorzienend was, dat wil 
zeggen het voorzag in eigen behoeften. Het had bijvoorbeeld een eigen watermolen, waarin het op 
het landgoed verbouwde graan werd gemalen. Een eigen leemgroeve, die het leem leverde waar 
bouwstenen van werden gebakken. Er waren diverse soorten bomen die hout en brandstof leverden. 
De beek was de transportroute waarlangs handelswaar aan- en afgevoerd kon worden en die leverde 



water.
In het vervolg van dit artikel zal op een aantal aspecten, die hiervoor genoemd zijn, nog nader 
worden ingegaan.

IJstijdenlandschap
Het beekdal van de Leuvenumse beek is gevorm in de voorlaatste ijstijd. Vanuit het noordwesten 
drong een gletsjertong de Veluwe binnen, waarbij links en rechts de ondergrond omhoog werd 
gedrukt, waardoor zogenaamde stuwwallen ontstonden. Eén bij Speulde en Drie en de ander bij 
Elspeet. Daartussen een laagte waarin een enorm ijspakket lag. Toen deze ijstijd voorbij was smolt 
dat ijs en ontstond een smeltwaterbassin. Op de bodem vormde zich door bezinking een slecht 
waterdoorlatende kleilaag, waardoor water slecht naar de ondergrond kon wegzakken.
Tijdens de laatste ijstijd bereikte het landijs ons niet. Toch was het klimaat alles behalve prettig. Een 
permanent bevroren bodem, z.g. permafrost, vele meters diep met in de zomer een ontdooid 
bovenlaagje. Een Siberisch landschap!
Daarbij een harde westenwind die zand uit het Noordzeegebied aanvoerde, dat in dikke lagen werd 
afgezet. Omdat het zand in de laagtes terecht kwam, werden de hoogteverschillen die in de vorige 
ijstijd waren ontstaan sterk verminderd. Bijvoorbeeld de stuwrug bij Drie, die stak nog maar 
nauwelijks boven het zand uit. Als gevolg bestaat de bodem daar uit bruin zand, dat veel 
vruchtbaarder is dan het afgezette stuifzand.

Langs oude paden liggen grafheuvels.

In het Leuvenumse beekdal ligt de kleilaag onder een dikke zandlaag, maar de neerslag kan nog 
steeds niet goed wegzakken, zodat ook dit gebied vruchtbaar-der is. Zowel de stuwwal bij Drie als 
het beekdal waren aantrekkelijk als vestigingsplaats voor de vroege bewoners. Zowel de talrijke 
grafheuvels als de sporen van celticfields getuigen hiervan.



Een pingoruïne
Zoals eerder opgemerkt was de bodem tijdens de laatste ijstijd tot op grote diepte bevroren; 
daaronder bevond zich water onder grote druk. Het kon gebeuren dat een scheur in de bevroren laag 
ontstond. Het omhoog geperste water bevroor natuurlijk, doch als de water toevoer aanhield 
ontstond een ondergrondse ijsklont met een lensvorm, die als het ware omhoog dreef. Zo ontstond 
een ijsheuvel, zoals die nog steeds op Groenland en in Noord-Canada voorkomt. De Eskimo’s 
noemen dat een pingo. Onder invloed van verwarming door de zon van de grond- en de bovenste 
ijslaag boven op de ijsheuvel, gaat die ontdooien. Vervolgens glijdt de aardlaag naar de kant van de 
ijsheuvel, er ontstaat dan een verhoogde wal om de pingo. Als na de ijstijd al het ijs is gesmolten 
ligt er een rond meertje met een verhoogde rand.
Dat zo’n meertje niet leegloopt komt omdat tijdens het smelten van de ijslens allerlei ingesloten 
materiaal op de bodem zakt en daar een afsluitende laag vormt. In de loop der tijden groeit het 
meertje dicht en ontstaat een moeras.
Men noemt dit een pingoruïne. 
Het Uddelermeer is een bijzonder fraai voorbeeld van een pingoruïne. Het is nog niet vol gegroeid 
met planten, maar de diepte is nu niet meer dan twee meter. 

Het Uddelermeer is een pingoruïne.

De dikke lagen afgestorven plantenresten op de bodem vormen een waardevol bodemarchief, dat 
beslist niet mag worden verstoord.
 
Staverden
De meesten van ons zullen de twee witte trapgeveltjes van het kasteel wel kennen. Boven op het 
dak staan windwijzers in de vorm van een pauw. De Gelderse graven stichtten daar al vroeg een 
hof, dat door Reinald II tot een kasteel werd uitgebouwd. Reinald I verzocht aan de keizer om 
Staverden stadsrechten te verlenen, waarom is nog steeds een raadsel. Misschien verwachte hij een 
herleving van de handelsroute die ooit langs de beek liep. In 1299 kreeg Staverden stadsrechten 



maar het is nooit tot een stad uitgegroeid.
Het kasteel werd tot 1400 door de Gelderse graven, later hertogen gebruikt, daarna in leen 
uitgegeven. De bewoners waren verplicht om jaarlijks staartveren van witte pauwen te leveren aan 
de Gelderse hertogen die ze als helmversiering gebruikten. De pauwen zouden uit Sri Lanka 
afkomstig zijn, wat omstreeks 1400 wel bijzonder was. Toen Gelderland geen hertogen meer had is 
de traditie in onbruik geraakt, tot omstreeks 1900. De toenmalige eigenaar s’Jacob pakte de draad 
weer op door jaarlijks de pauwenveren aan de commissaris van de koningin in Gelderland te sturen.

Pronkende pauw.

Het kasteel is in de 17e eeuw vervangen door een landhuis in de toen gebruike-lijke stijl, dit huis is 
later aanzienlijk vereenvoudigd. Ongeveer een eeuw geleden kocht s’Jacob, burgemeester van 
Rotterdam, het huis met landgoed. Hij bouwde een nieuw landhuis in de zelfde stijl als het 17e 
eeuwse. Het staat op de oor-spronkelijke fundamenten en wordt als ‘het kasteel’ aangeduid. In 1963 
is de Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen eigenaar geworden. Het huis en de 
bijgebouwen hebben een andere eigenaar; die het gebouw exploiteert zonder het karakter te 
verstoren.

De beken
De waterhuishouding is nogal gecompliceerd. Een deel van de beek is afgetakt en werd opgeleid. 
Deze beek levert in eerste instantie water aan de kasteelvijver. Wat over is wordt naar een waterrad 
geleid. De bijbehorende molen is reeds lang 
verdwenen. Sinds 1989 is er een nieuw waterrad aangebracht met molengoot. Men heeft vervolgens 
geprobeerd een generator aan het rad te koppelen, die electriciteit zou leveren voor negen gezinnen. 
Tussen waterrad en generator ontstonden koppelingsproblemen. Bovendien was de 
watervoorziening onregel-matig. Het project werd geen succes en is al snel gestopt.
Het rad is aan vernieuwing toe en er zijn vergevorderde plannen daartoe. 
Verder valt op het terrein nog een wijerd en een beekkruising van de molenbeek met een andere 



beek te zien. 

De Hunnenschans

Bij het Uddeler-meer ligt de Hunnenschans, een stelsel van hoge aarden wallen in hoefijzervorm, 
dat een min of meer vlak gedeelte omsluit. De open kant van dat hoefijzer wordt afgesloten door het 
Uddelermeer, hier moeten ook  toegangspoorten hebben gelegen.
Deze plek heeft altijd tot de verbeelding gesproken, daarvan getuigt alleen al de naam. Maar met de 
Hunnen heeft deze schans niets te maken. 
De schrijver Oltmans gebruikte in zijn historische roman ‘De schaapherder’ deze plek als decor 
voor het optreden van de heks van de Hunnenschans.



Pas in de veertiger jaren van de vorige eeuw stelde prof. Holwerda een serieus onderzoek in .Er 
werden grondsporen van houten gebouwen aangetroffen. De wallen moeten voorzien zijn geweest 
van houten palissaden evenals de toegangen.
Later onderzoek leerde dat de schans omstreeks 850 was aangelegd, maar daarmee was het nog niet 
duidelijk wat de reden was geweest om juist daar zo’n versterking aan te leggen.
Tegenwoordig heeft men wel enig idee. In de tijd dat de schans werd aangelegd bloeide op de 
Veluwe in het bijzonder bij Apeldoorn de ijzerindustrie. In de bodem kwamen ijzerhoudende 
gesteenten voor, zoals ijzeroer en klapperstenen. In oventjes die een zeer hoge temperatuur konden 
bereiken, dankzij de toepassing van houtskool, was het mogelijk om ijzer te bereiden. Hout om 
houtskool te produceren was uiteraard ruim voorradig.
Het ijzer werd verhandeld en geëxporteerd, een van de handelsroutes liep langs het Uddelermeer en 
de Leuvenumse (Hierdense) beek.
Mogelijk werden de producten eerst aangevoerd bij het Uddelermeer en daar overgeladen of 
verhandeld. Een dergelijke handelspost had bescherming en toezicht nodig.
Mogelijk had het Romeinse marskamp waarvan de overblijfselen slechts op enkele kilometers 
afstand liggen, ook al met toezicht op deze misschien al oude route te maken? Dat is speculatief 
omdat het kamp maar kort heeft bestaan.
Hebben de stadsrechten van Staverden er ook nog mee van doen? Dat is onwaarschijnlijk omdat de 
ijzerproductie omstreeks 1250 inzakte, vermoedelijk omdat er toen niet meer voldoende hout 
beschikbaar was om de houtskool te kunnen produceren die nodig is om de hete ijzerovens te 
kunnen stoken.
Mogelijk liep er nog wel een handelsroute die de Arnhemse regio met Harderwijk en dus de 
Zuiderzee verbond.



De drie afgebeelde plaquettes staan met nog meerdere opgeteld 
op het terrein van de Hunnenschans.

Het lukte helaas allemaal niet. De handelswegen vervielen tot zanderige voetpaden, waarlangs 
schaapherders met hun kudden trokken. De heide werd kaal gevreten. Als gevolg ontstonden soms 
enorme stuifzanden.
Zo kwam het spreekwoordelijke ‘wild en bijster land’ van de Veluwe tot stand.
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