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Over Kerkwegen‚ Stegen En Paden Vanuit Buurt
Gerven Door Huinen Naar Putten
H. G. Esveld
Als we het over kerkpaden hebben, dan zien we in gedachten alleen
maar kerkgangers naar en van de oude kerk over deze paden gaan.
Hoewel dit wel de ontstaansgeschiedenis zal wezen, moeten we deze
routes in de loop der tijden in breder verband zien. Ze dateren uit een
tijd dat het verkeer hoofdzakelijk voetgangersverkeer was, en rij ks- en
provinciale wegen, evenals spoorlijnen ontbraken. Daardoor hadden
deze paden vaak ook een regionale functie, vooral als ze aansloten op
de paden van naburige gemeenten. Want het was altijd de kortste
afstand van de rand der gemeente naar de kern met de kerk als
middelpunt. Maar ook plaatselijk was met de naam ‘kerkpad’ de helft
maar gezegd. Een blik op de kaart van het zuidelijke gedeelte van
onze gemeente kan dit bewijzen. Met uitzondering van de oudste
verbinding kwamen de paden, voordat ze bij de kerk uitkwamen, al samen bij de molen. De mens werd weliswaar in de kerk de Bijbelse
opdracht bijgebracht niet bij brood alleen te leven, maar hij had dit
gemalen broodgraan wel alle dagen nodig. De kerk stond wat het
gebruiksdoel van deze paden betreft dan wel nummer één, maar als
nummer twee volgde direct de molen.
De plaats van deze molen is dus heel logisch enbegrijpelijk. Want het
vervoer van en naar de molen vond voor een groot gedeelte over deze
kerkpaden plaats en wel per kruiwagen, zodat we soms ook de naam
Kruipad tegenkomen, bijvoorbeeld het kerkpad Drie - Garderen. De
kleine bedrijfjes waren volledig op dit vervoermiddel aangewezen,
maar ook grotere bedrijven maakten hier nog wel eens gebruik van,
vooral in de voor het paard drukke perioden. Want met het wachten bij
de molen (wie het eerst komt ’t eerst maalt) was je het paard maar zo
een halve dag uit het werk kwijt.
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Maar ook handelaren in allerlei huishoudelijke en bedrijfsbenodigdheden gingen vroeger met de kruiwagen de boer op. De ouderen kunnen zich Chris van Beek uit de Achterstraat herinneren die als laatste
op deze manier de kost verdiende. Met snelle stap, het hulpzeel over
de schouders, werkte hij alle dagen een deel van de gemeente af. Vaak
via deze kerkpaden.

Routes van vier paden Gerven - Huinen - Putten
In Friso’s zwerftochten is veel te lezen over deze paden van Huinen
naar Putten; daar is weinig aan toe te voegen. Maar al deze paden
hadden een verlenging in zuidelijke richting namelijk naar de buurt
Gerven. Het lijkt me zinvol om te achterhalen, voor zover dat mogelijk
is, langs welke routes men vanuit Gerven door Huinen naar de kerk
ging. Dan komen er vier hoofdroutes in beeld. We gaan ze een naam
geven voor de duidelijkheid en om verwisseling te voorkomen.
Vervolgens tekenen we ze in op samengevoegde kaarten van de
Kadastrale Atlas naar de toestand in 1832. Hier en daar wijken de
lijnen wel eens iets af, omdat deze kaarten een verschillende schaal
hebben (zie de kaart op bladzijde 18 en 19).
1. De grote Brinkroute alsmede de oostelijke aftakking met blokprofiel:
2. De kleine Brinkroute met blok en 1 stip:
3. Huiner- of Blarinckhorsterpad met blok en 2 stippen:
4. Huinerwalpad met blok en 3 stippen:
5. Huinerschoolpaden met stippellijn:

Route I. Grote Brinkroute
Toen ruim voor het jaar 1000 er in Putten een kerk verscheen, zullen
daar vanaf het begin ook bewoners van Huinen bij betrokken zijn
geweest. Want een van de nu nog aanwijsbare inkomstenbronnen voor
deze kerk was het herengoed ‘De Weul’ in Huinen. Het oudste
gedeelte van Huinen is waarschijnlijk een groepje boerderijen ten
noorden van en rond de school op de zogenaamde Grote Brink. Van
hieruit moeten we dan de eerste verbinding zoeken met de kerk.
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In Herengoederen deel 2, bladzij de 260 komen we de naam Kerkweg
tegen in Huinen. Van Putten uit is dit zonder twijfel de Kerkstraat
(vroeger ook Huinerstraat genoemd) en de Voorthuizerstraat in
zuidelijke richting tot de huidige Van Geenstraat. Verder moeten we
de later ontstane Voorthuizerstraat in onze gedachten laten vervallen,
dit tot goed begrip van de ontstane kerkpaden.
De Huinerweg liep dan vanaf de Van Geenstraat rechtdoor, achter de
kippenslachterij langs, parallel aan de Voorthuizerstraat naar de
kruising met de Oude N ijkerkerweg en splitst hier in tweeën; de
oostelijke afslag (ook route 1 ) gaat naar de twee boerderijen Groot en
Klein Veenhuizen. Eerstgenoemde boerderij is in 1876 verplaatst naar
de Blarinckhorsterweg. Via de Poolserondweg kwam men in de bocht
op het sinds 1800 verdwenen Zuidwijk. Zo goed als zeker heeft deze
route als pad doorgelopen naar de Boshuisweg en vervolgens naar het
in buurtschap Gerven gelegen Klein Koestapel.
We pakken nu aan de Oude Nijkerkerweg de route Huinerbrink weer
op. Deze is hier tot ‘Mol Fresh Food’ aan de Huinerweg in het
landschap aanwijsbaar. Het restant naar de boerderij Klunengoed
aande Klunenweg is voor enkele jaren verdwenen. Klunengoed is een
van de oude brinkboerderij en en de Huinerbrink zal in z’n eerste
aanleg wel het eindpunt geweest zijn van deze verbinding.

Het

zuidelijk hiervan gelegen ruimere hoeven- en kampenlandschap moet
jonger zijn en dus de verlenging van deze route van latere datum. Deze
verlenging was een pad vanaf de Klunenweg over het erf van de
boerderijen De Kamp achter de school en ‘t Kruis naar de
Beulekampersteeg. Het gedeelte tussen genoemde boerderijen werd
mede door kinderen uit het Veenhuizerveld gebruikt als schoolpad.
Het zal voorjaar 1929 geweest zijn, als ik me goed herinner, dat een lid
van het schoolbestuur met het hoofd der school de klassen doorging
om te vertellen dat dit pad gesloten werd en men via de Huinerschoolweg diende te gaan naar de Beulekampersteeg en de
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Voorthuizerstraat. Met dit stukje was ook weer een gedeelte oud
kerkpad verdwenen. Maar het oude pad ging natuurlijk verder en wel
via de Veldwijkwe g en bij de bocht niet naar de Voorthuizerstraat
maar rechtsaf langs de latere boerderij de nieuwe Hudding naar de in
buurtschap Gerven gelegen boerderij en Middel Gerven (in de 19°
eeuw verdwenen) en Groot Gerven. Vervolgens ging het naar het
verderop gelegen Gagelwijk, ook als boerderij eind 19° eeuw,
verdwenen, waarna er een jachtopzienerwoning heeft gestaan. Enkele
jaren geleden is dit verbouwd tot zomerverblijf van de eigenaresse van
dit landgoed.
In 1630 was hier ook ergens een boerderij Klein Gagelwijk. Vermoedelijk heeft deze wat oostelijker gestaan richting Koestapel‚ en was waarschijnlijk te bereiken via het paadje vanaf de bocht in de Veldwijkweg
rechtdoor in zuidelijker richting.
De komst van fiets en auto in combinatie met verharding van andere
wegen heeft deze oudste en kortste verbinding zowat helemaal doen
verdwijnen. Deze zuidelijke punten zijn inmiddels weer open als wandelpad, althans vanaf Veldwijkweg rechtdoor naar Groot Koestapel en
dan naar Klein Koestapel via Boshuisweg weer terug naar Veenhuizerveldweg en Beulekampersteeg.

Route 2 - Naar de Kleine Brink
Voor het bespreken van deze route kijken we even naar de betreffende
kaarten uit de Kadastrale Atlas van 1832 en vergelijken we route 1 en
2.
Het opvallende is dan dat route 1 naar de grote Brink geen andere
doorsnijding van of ombuigingen om kampenbouwland te zien geeft
dan alleen de oostelijke aftakking bij de Koudhoornseweg in het oudste gedeelte van de Eng. Ze moet dus ontstaan zijn voor of met het in
cultuur brengen van omliggende gronden, dus een van de oudste wegen van de gemeente Putten.
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Gaan we met dit uitgangspunt naar route 2 kijken, dan komen we tot
een heel andere conclusie, want deze is duidelijk ontstaan in een bestaand cultuurlandschap. Mogelijk honderden jaren later, toen vanaf
de Grote Brink westelijk verdere ontginning plaatsvond en de Kleine
Brink ontstond.
We zien dit pad dan op de kaart KA 1832 Vanaf het Hoge Eind via
Robberts Kamp en Kleine Weul, over de heide van de Grote Brink
langs Callegoed naar de Kleine Brink gaan. Vervolgens loopt het met
de benodigde bochten langs deze vier boerderijen, steekt het de Goorsteeg over om voorlopig te eindigen bij boerderij de Hoot tussen de
Goorsteeg en de Beulekampersteeg. Zoals blijkt uit een lijst van huizen
en haar bewoners van de gemeente Putten was dit de laatste boerderij
van Huinen in deze richting tot 1630.
De bebouwing verderop in westelijke richting bij de kruising Huinerkerkpad is van latere datum, vermoedelijk na 1700. Deze huizen zijn
toen voor het merendeel ontstaan op maalschapsgrond met recht van
opstal en kregen later als buurtnaam ook de Hoot, naar de gelijknamige boerderij.
Nu blijkt op oude kaarten en wegenleggers dat het genoemde Kleine
Brinkpad vanaf de Hoot in zuidwestelijke richting verder gaat met de
Beulekampersteeg naar de kruising Huinerkerkpad - Blarinckhorsterweg. Bij mij is dat altijd als een vergissing van de kaarttekenaar overgekomen, omdat voor genoemde huizen het Huinerkerkpad de kortste
en meest logische verbinding met het dorp betekende. Maar archeologie en graafwerk doet je mening veranderen.
Dit jaar moest ten behoeve van bouwwerkzaamheden naast de boerderij de Hoot de humushoudende zwarte bovenlaag verwijderd worden.
Wat bleek toen? Er werden twee brede zwarte lijnen zichtbaar in het
lichter gekleurde zand van de ondergrond (zie foto). Wat moet dat ge-
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weest zijn?
Een kopie van een oude kaart van de gemeente gaf het antwoord. Opgenomen op de wegenlegger onder nummer 174 bleek dit het laatste
end van het genoemde Kleine Brink pad te zijn, vanaf de boerderij naar
de Beulekampersteeg.

Het blijkt dat we hier niet te doen hebben met een vergissing of een
toevallig ontstaan paadje over een zogenaamde scheivoor of akkerrand‚ maar wel degelijk met een aangelegd pad, vermoedelijk door het
maalschap Huinen omstreeks 1700.
De bewoners van de huizen aan de Beulekampersteeg in de omgeving
van het huidige Huínerkerkpad hebben dus eerst gebruik gemaakt van
het kleine Brinkpad om naar het dorp te gaan, anders was dit pad zinloos geweest.

Route 3

Het huidige Huìnerkerkpad of Blurìnckhorsterpad

Wie nu over het ruime en verharde Huinerkerkpad fietst in de veron-
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derstelling een oud middeleeuws pad te volgen en in gedachten de
kerkgangers uit die tijd voor zich ziet, moet ik gezien het voorgaande
teleurstellen.
Voor 1700 had niemand behoefte aan dit pad; wie in die tijd vanaf
Halvinkhuizen de route zou lopen, zou met de boerderij Blarinckhorst
in Gerven de eerste bebouwing tegenkomen.
Wanneer is het pad dan wel ontstaan? Vermoedelijk bij de opheffing
van de maalschappen omstreeks 1860, er zijn toen veel wegen en paden
verdwenen en andere aangelegd. Ook het verlengde van dit pad over
de Beulekampersteeg, de Blarinckhorsterweg, is toen ontstaan. Deze
liep voordien vanaf Blarinckhorst bij de Vurenboomweg als weg in
noordoostelijke richting over de heide naar Hunenstein en sloot hier
aan op de Huiner- Schoolweg; een schoolpad dus.

Dan nu route 4. Het Huinerwalpad
Het zou een van de jongere paden kunnen zijn, Want deze buurt,
noordoostelijk van de kruising Roosendaalseweg - Oude Garderenseweg, is ook gebouwd op maalschapsgrond met recht van opstal en ook
na 1630. Het pad zou dus later ontstaan moeten zijn.
Maar dan komt bij een blik op de kaart meteen de vraag naar boven,
langs welke wegen de bewoners Van het westelijk gedeelte van buurt
Gerven naar de kerk gingen, zoals de bewoners van de Rozendaal en
de boerderij en uit de Soestraat (boerderij en aan de zijweg van de Vurenboomweg), Blarinckhorst enzovoort, want de Huinerwal ligt hier
tussen. Het Huinerkerkpad was er immers niet en de Roosendaalseweg
is pas na 1850 ontstaan, althans in het Huinerbroek, ze lag voordien
westelijker in de richting Klein en Groot Boeijen.
Op een kaart uit 1869 vond ik de lijn van een paadje vanaf Blarinckhorst over de laan door het Blarinckhorsterbos, vervolgens over de
bouwlandpercelen de Hul of Hullen naar de Soestraat en in het ver-
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lengde hiervan het Wegje naar de Beulekampersteeg waar nu ook de
Vurenboomweg uitkomt. Zonder twijfel heeft dit wegje voor de komst
van de Roosendaalseweg in noordelijke richting een vervolg gehad,
maar hoe?
De latere bebouwing na 1850 aan de oostzijde van de Roosendaalseweg
had een voetpad dat vanaf de Knapzaksteeg bij de Oude Nijkerkerweg
aansloot op het Huinerwalpad. Was dit een restant van een oude verbinding naar buurt Gerven west? Het zou kunnen, en is ook wel waarschijnlijk, maar alleen als zomerroute in droge periodes.
Terwijl ik met dit kerkpadenprobleem bezig was, kreeg ik dankzij de
heer Friso de topografische kaart van de Veluwe door M.J. de Man ter
inzage die nog weer 25 jaar ouder is dan de kadastrale kaarten. Het
Huinerbroek blijkt hier in het natte jaargetijde een ontoegankelijk gebied te zijn en heeft hier de naam van Hunerveen. Het water blijkt hier
door de stroeten te meanderen in de richting van Muggestroet, aan het
einde van wat nu de Oude Nijkerkerweg is. Wegen waren er bijna niet;
alleen in de hogere randgebieden waren Wegen. Zelfs de voorloper
van de Roosendaalseweg, de weg vanaf Klein Boeijen naar de Huinerwal, ontbreekt hier nog. Vanaf Klein Boeijen ging men via de Bussenweg, Hogesteeg naar de Muggestroet en van hier via Groot Hellerweg
en Hellerweg naar het dorp.
Ook het genoemde wegje vanaf de Soestraat naar de Beulekampersteeg
heeft hier een vervolg, niet in noordelijke maar noordoostelijke richting over de Haar, waar we nu de gelijknamige boerderij vinden, naar
de kruising Knapzaksteeg - Blarinckhorsterweg en dan via laatstgenoemde weg naar de Huinerwal.
Maar dit alles maakt wel duidelijk dat dit Huinerwalpad een vervolg
gehad heeft in zuidelijke richting naar de oude boerderij en in het Westelijk gedeelte van buurt Gerven. En Waarschijnlijk vanaf Blarinckhorst
via de Blauwe Schuit naar de in buurtschap Hell gelegen boerderij en
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Malenstein en de Ridder. Maar we spreken dan wel over de tijd van
voor 1860. Nadien vormden de Roosendaalseweg en het Huinerkerkpad de routes.

Tot slot route 5
De lange-afstandschoolpaden die gedeeltelijk verdwenen zijn.
We beginnen bij de boerderij Malenstein links onder. We zien daar het
Huinerwalpad beginnen dat tevens schoolpad is en vanaf Blarinckhorst aangegeven wordt met stippellijn als schoolpad. Een paar drupstippen geven aan waar we bij de school gearriveerd zijn.
Met verwondering constateer je hoe zo’n uithoek behoudens een paar
flauwe bochten toen rechtstreeks met de school verbonden was, de afstand was toen aanzienlijk korter dan nu.
De verdeling van de al meer genoemde maalschappen werkte hier wat
afstand betreft nadelig. Verder zien we dan een schoolroute vanaf de
school in oostelijke richting gaan, die als Koudhoorneweg uitkomt in
hartje Koudhoorn de oude buurtschap Spriel. De afstand scheen net
iets korter te zijn dan de school in het dorp. De kinderen mochten dan
in de winter een half uur vroeger naar huis om voor donker binnen te
zijn. Als je naar deze route op de kaart kijkt, verwonder je je hoe deze
weg ten oosten van de Voorthuizerstraat alle kavels doorsnijdt, en
komt de vraag naar boven of deze weg als schoolpad is ontstaan bij de
komst van de Huinerschool eind 18° eeuw, en zo is uitgegroeid tot
Karweg. En of het daarbij een vervanger is geworden van de Bato’s
weg, die heel oude papieren heeft omdat daar alle kavels op uitmonden en dus even oud is als de Huinereng zelf. De verbinding van deze
weg met de Brink is vermoedelijk door de komst van Koudhoornseweg
verdwenen.
Hebben we hier te maken met een oude Weg vanaf de Brink naar het
achter de Eng gelegen en door Prof. Holwerda opgegraven grafveld?
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Een vraag zonder een afdoend antwoord.
Nu kijken we op de kaart naar de plaats van de Huinerschool op de
zuidpunt van de Huinerbrink en aangegeven door drupstippen in de
stippellijn. De 1° school was een vertrek in de nu verdwenen boerderij
De Pol westelijk van de Huinerschoolweg. Zie het artikel in ‘Natuurlijk
Putten’ van K. Friso. Onderwijzer was toen Swen v.d. Pol, vermoedelijk bewoner van de boerderij; dit was voor 1800.
De 2° school vinden we aan de oostkant van de weg als heel klein vierkantje, en was eigendom van het Maalschap.
De 3° school werd in 1851 door de gemeente gebouwd in de zuidwest
punt van de Huinerbrink, nu de tuin van de onderwijzerswoning.
De 4° school volgde eind van genoemde eeuw en werd opgevolgd
door:
De 5° school, de school zoals we die nu kennen.
Voor 1900 kwam het personeel te voet vanaf het dorp en via het Grote
Brinkpad vanaf de Brink naar de school.

Buurtgrenzen
Land- en gemeentegrenzen zijn er nog, maar buurtgrenzen zijn
we vergeten. Frederik Jacobsen van Rozendaal had in 1803 vergunning om een stukje land te ontginnen ten noordoosten van
de Rozendaal, maar z’n schop schoot even te ver uit over de
grens van Huinen in ’t Huinerbroek (zie nummer 43 op de
kaart). De landmeter was onverbiddelijk, recht is recht, 1½ are
werd bij het Huinerbroek gevoegd „onder No. F 911. Dirk Wijnen
van Grevengoed overkwam het omgekeerde ten westen van de
Huddingweg (zie nummer 44 op de kaart); met het ontginnen
van z’n kamp weiland aan de zuidgrens van Huinen was hij ook
over de streep gegaan met 1,30 are, maar door de landmeter
werd het wel weer bij Gerven gevoegd onder No G43. Voor goed
begrip: dit was de eerste kadastrale opmeting, indertijd door Napoleon bevolen. De buurtgrens Gerven Huinen was kaarsrecht
en moest dus recht blijven.
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