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Een fietstocht met uitstapjes langs archeologische sporen van 
ijzer in Apeldoorn (45 km, uit te breiden tot 67 km) 

 
Met deze route nodigen wij u uit een belangrijk archeologisch verschijnsel in 
Apeldoorn eens beter te bekijken: de sporen van de oude ijzerindustrie. 
Deze fietsroute leidt u langs allerlei locaties die iets met de ijzerwinning te maken 
hebben.  
De route is beschreven volgens het fietsknooppuntennetwerk van de Veluwe. Op 
enkele plaatsen in de route zijn ‘uitstapjes’ beschreven die afwijken van de 
fietsknooppuntenroute. De route begint bij CODA museum, Vosselmanstraat 299, 
7311 CL Apeldoorn dat ook het eindpunt is. Maar u kunt op ieder gewenst punt de 
route beginnen. 
De route is ook beschikbaar in de IVN Routes app. 
 

 
 
Deze uitgave is een geheel herziene versie van het boekje Speuren naar ijzer uit 
de Bellevue serie, uitgegeven in 2007 en kwam tot stand in samenwerking met IVN 
Apeldoorn, het Fietsgilde Apeldoorn, Archeologische Werkgroep Apeldoorn (AWA), 
en de archeologen van de Gemeente Apeldoorn. 

 
 
  

Sporen van ijzer 

http://www.ivn-apeldoorn.nl/
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Inleiding  
In de vroege middeleeuwen kende Apeldoorn een voor die tijd grootschalige 
ijzerindustrie. Nergens in ons land werd ijzer toen in zulke grote hoeveelheden 
geproduceerd als in deze omgeving. Om tot zo'n hoge productie te komen, moest 
men over voldoende ijzererts kunnen beschikken.  
Ook moest er voldoende hout zijn (grote oppervlakten met bos) om houtskool te 
kunnen maken. Met die houtskool werden de ijzeroventjes gestookt. Op het eerste 
gezicht is van deze vroeg middeleeuwse ijzerwinning weinig meer in het landschap 
terug te vinden. Ook de aanwezigheid van nogal wat ijzer in onze bodem is iets 
wat meestal niet opgemerkt wordt Toch zijn overal om ons heen sporen van het 
ijzer en de ijzerwinning terug te vinden.  
Deze fietstocht gaat ernaar op zoek en we zullen zien dat met dit boekje meer te 
ontdekken is dan we op het eerste gezicht zouden zeggen. We nemen een kijkje 
bij een verdedigingswerk uit de vroege middeleeuwen, bezoeken ijzerkuilen, 

houtskoolmeilers en een 
slakkenhoop.  
Deze hebben allemaal te maken met 
de productie van het smeedijzer. 
Verder besteden we aandacht aan 
fenomenen die wijzen op de 
aanwezigheid van ijzer in de 
Apeldoornse bodem. Met de 
excursiepunten in het boekje wordt 
geen volledigheid beoogd, maar wie 
eenmaal weet waar hij op moet 
letten, zal zeker nog meer sporen van 
het ijzer weten te ontdekken.  
Eventueel kunt u het boekje eerst 
doorlezen en daarna zelf de volgorde 
bepalen. Dat deze "klus" niet in een 

enkele dag geklaard hoeft te worden, mag duidelijk zijn. Naast uitleg over de 
bijzondere locaties zelf is achtergrondinformatie opgenomen die wat verder op de 
materie ingaat.  

 

Terug in de tijd 
Het vroegste bewijs voor de Veluwse ijzerindustrie rond Apeldoorn is op de 
Braamberg bij Hoog BuurIo gevonden. Daar trof men bij het onderzoeken van een 
nederzetting uit de 7e eeuw (vroege Middeleeuwen) nogal wat 'wolven' 
(halffabrikaat ijzer) aan. Er is ook bewijs voor ijzerproductie in de Romeinse tijd, 
maar dat was niet op zo’n uitzonderlijk grote schaal. 
Het benodigde hout voor de grootschalige ijzerindustrie was er in die tijd voldoende 
in de vorm van gemengde eiken-beuken- en eiken-berkenbossen. De meeste van 
die bossen waren in de late 8e en eerste helft van de 9e eeuw in handen van 
mensen die tot de elite behoorden, die hoogstwaarschijnlijk ook de productie en 
export van het ijzer in handen hadden. Het vervoer van het ijzer naar de 

 
Stuwwalfasen met de locatie van ijzerkuilen in de 
gemeente Apeldoorn  

http://www.ivn-apeldoorn.nl/
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handelscentra en afzetgebieden vond vermoedelijk plaats via overslagplaatsen 
aan de rand van de Veluwe. Hiervoor zouden aarden burgwallen zoals de 
Hunneschans bij het Uddelermeer (Uddel) in aanmerking komen. Van deze 
Hunneschans weten we dat ze rond 900 is gebouwd. De versterking lag op een 
strategische plaats bij de kruising van handelsroutes in het noordwesten van het 
productiegebied. Ook een nederzetting uit de 8e - 10e eeuw, die in het 
Kootwijkerzand werd opgegraven, moet in verband hebben gestaan met de 
ijzerindustrie. De vondsten in deze nederzetting weken af van wat men normaal in 
zanddorpen uit die tijd aantreft. In deze nederzetting werd namelijk opvallend veel 
aardewerk gevonden dat uit het Rijnland in Duitsland afkomstig was. Kennelijk 
hadden deze vroege Kootwijkers contacten met de bewoners van verder weg 
gelegen streken. Ook moeten ze een zekere rijkdom hebben gehad om over 
dergelijk importaardewerk te kunnen beschikken. Deze contacten en de rijkdom 
kunnen mogelijk in verband gebracht worden met de ijzerindustrie in het gebied.  
 
Waarom de grootschalige ijzerproductie op de 
Veluwe tegen de 10e eeuw ten einde liep, is niet 
met zekerheid te zeggen. Een verklaring wordt 
gezocht in het opraken van het hout (de bossen) 
dat men nodig had voor de productie van de 
houtskool. Ook mogen we niet uitsluiten dat op 
een gegeven moment het ijzererts niet meer in 
economisch winbare hoeveelheden voorkwam 
door het uitgeput raken van de bronnen of door 
concurrentie elders. Bij deze concurrentie kunnen 
we denken aan de opkomst van grootschalige 
ijzerproductie in de 10e eeuw in gebieden die in 
het tegenwoordige Duitsland liggen (bijvoorbeeld 
het Sauerland en Westerwald). Daarnaast was de 
9e en 10e eeuw ook de tijd waarin de Vikingen 
voor behoorlijk wat overlast zorgden. Mogelijk 
veroorzaakten ze een stagnatie of zelfs wegvallen 
van de handelsroutes en de organisatiestructuur. Of wellicht een combinatie van 
oorzaken. 
 
Bekijk ook: 

 Brochure Wolven en slakken op de Veluwe (2018) 

 Brochure Oude ijzerindustrie in Apeldoorn (2002) 

 Brochure Nieuwbouw op oude leest aan de Herder- en Ooiweg (2012) 
  

IJzerslak uit een nagebouwde vroeg 
middeleeuwse ijzer oven 

http://www.ivn-apeldoorn.nl/
https://archieven.coda-apeldoorn.nl/detail.php?nav_id=2-1&id=113454790&index=25
https://archieven.coda-apeldoorn.nl/detail.php?nav_id=2-1&id=105948350&index=3
https://archieven.coda-apeldoorn.nl/detail.php?nav_id=2-1&id=105949598&index=19
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De route Sporen van ijzer 
 

 
 
De route in knooppunten 
Vertrek vanaf CODA museum, Vosselmanstraat 299 te Apeldoorn. 
60 – 61 – 41 - 55 – 90 – [1] - 95 – 94- [2] - 93 - [3] – 43 - 42 – 98 - [4] – 24 
– 38 - [5] – 10 – [6] - 75 - [7] – 22 – 39 - [8] – 59 – 50 – 60 - [9] – 29 
De locaties zijn in deze knooppuntenlijst aangegeven met [nummer] 
 
 
 
 

Volg de route via de IVN Routes app  
De route is ook beschikbaar in de IVN Routes app (zie 
www.ivn.nl/ivn-routes). Via de GPS functie kunt u dan 
zien waar u zich op de route bevindt.  
Bij de diverse locaties is in het kort de informatie 
beschreven, die u in deze uitgave in een meer 
uitgebreide vorm aantreft. 
 
De IVN Routes app is gratis te downloaden in de Google 
Play Store en in de Apple Store. Ook het downloaden 
van routes is gratis. 
  

http://www.ivn-apeldoorn.nl/
http://www.ivn.nl/ivn-routes
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Locaties en uitstapjes 
 

Rode vijvers in Matenpark 
Tussen 90 en 95 (uitstapje naar locatie 1) 
 
Ook te zien bij de vijver aan de Prinses 
Beatrixlaan (tussen knooppunt 59 en 50 bijna 
aan het eind van de route). 
 
 
 
 

Rode oevers van de Beekbergse Beek 
Tussen 94 en 93 (uitstapje naar locatie 2) 
Bij café De Nieuwe Ruys linksaf Molenvaart.  
Daarna Einde weg rechtsaf borden richting 
knooppunt 93 volgen. 
 
 
 
 
 

Grafheuvel, en ijzerkuilen 
Tussen 93 en 43 (uitstapje naar locatie 3)  
Als u het agrarische gebied hebt achtergelaten, 
bij het fietspad richting Het Leesten voorbij 
wildrooster (langs zandweg) 6

de
 bospad rechts. 

Dit is bij een kruising met een bospad met 
linksaf richting paardenroute 84. 
Ga hier rechtsaf het bospad in. 
 
Daarna het bospad terug en het fietspad 
rechtsaf vervolgen. 
 

IJzerkuilen 
Tussen 98 en 24 (uitstapje naar locatie 4) 
Neem zandweg links aan het eind van het bos. 
Rijd circa 700 meter het zandpad op. Bij de 
eenzame boom met blauw paaltje ziet u links in 
het bos en rechts op de hei langwerpige 
ijzerkuilen.  
 
Zelfde pad terug en fietspad naar links 
vervolgen naar knooppunt 24 
 

Locatie 1

 1 

Locatie 2

 1 

Locatie 3

 1 

Locatie 4

 1 

http://www.ivn-apeldoorn.nl/
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Vennen op de hei 
Tussen 38 en 10 (locatie 5) 
Net vóór en net na het wildrooster: vennen op 
de heide.  
 
 
 
 
 
 

Uddelermeer en de Hunnenschans 
Bij knooppunt 10 (uitstapje naar locatie 6)  
Hier kunt u de route eventueel uitbreiden met 
circa 22 km (heen en terug) 
Ga dan richting knooppunt 09 - 05 - 02.  
Iets voorbij knooppunt 02 linksaf  
 
Terug via knooppunten 03 – 05 – 09 - 75 
 
 

De Stenen Man in Park Berg en Bos 
Tussen 75 en 22 bij park Berg en Bos 
(Apenheul) (uitstapje naar locatie 7) 
Ga via de hoofdingang het park binnen en ga 
op zoek naar De Stenen Man. 
U kunt ook via de ingang bij de rotonde bij 
knooppunt 22 naar binnen. Volg dan de spreng 
een stukje.  
 

Slakkenhoop in het Orderbos 
Bij knooppunt 39 (uitstapje naar locatie 8: 
circa 4,5 km heen en terug) 
In plaats van naar knooppunt 59 naar 98.  
Steek de ringweg over (Laan van Spitsbergen) 
en volg de Asselsestraat.  
Sla linksaf naar de Sportpark Orderbos. Op de 
eerste 3-sprong rechts aanhouden. 
Op de tweede 3-sprong rechts aanhouden naar 
de parkeerplaats van AV 34.  
Volg het fietspad. Het fietspad maakt direct na 
het begin een grote boog om de slakkenhoop 
heen 
 
Zelfde weg terug en door naar knooppunt 59 

  

Locatie 5

 1 

Locatie 6

 1 

Locatie 8

 1 

Locatie 7

 1 

http://www.ivn-apeldoorn.nl/
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Raadhuisplein met voormalige 
Mariakerk 
Tussen 59 en 60 (uitstapje naar locatie 9) 
Na het NS station over de Stationsstraat. 
Bij Griftstraat linksaf langs Markplein. 
Bij Marktstraat langs oude Raadhuis naar 
Raadhuisplein (voetgangersgebied) 
 
Terug via Marktplein en weg vervolgen naar 
knooppunt 60. 
 
 

Eindpunt: CODA Museum 
Tussen 60 en 29 bent u weer terug bij het 
CODA museum. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Horeca: 
Bij de start en het einde van uw tocht bent u van harte welkom in het CODA café. 
Onderweg komt u diverse horeca gelegenheden tegen. 

 Apeldoorn Centrum: diverse locaties 

 Lieren: De Nieuwe Ruys 

 Beekbergen: Het Hooge Land 

 Ugchelen: Kiosk Het Leesten 

 Assel: Halte Assel 

 Hoog Soeren: diverse locaties 

 Uddel: Restaurant Uddelermeer 
 
  

Locatie 9

 1 

Eindpunt

 1 

http://www.ivn-apeldoorn.nl/
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Locatie 1: Gekleurd water in vijvers en beken 
 

In Apeldoorn bevinden zich 
meerdere waterpartijen met 
oranjebruin water. Het lijkt net of er 
een tijdje een hoeveelheid roestige 
spijkers in gelegen heeft. In feite 
maakt het water op deze plaatsen 
een kijkje in de bodem mogelijk. En 
zo komen we bij zand terecht.  
Zand bestaat vaak uit 
kwartskorreltjes die een 
transparant-witte kleur hebben. Dat 
het zand geel, bruin en soms zelfs 
rood gekleurd is, komt doordat zich 
rond de afzonderlijke korreltjes een 
ijzerhuidje heeft afgezet. Als dit ijzer 
door het water in de bodem wordt 
opgelost, kan het naar andere 

plaatsen worden afgevoerd, zoals naar vijvers en beken. 
 
Mooie voorbeelden hiervan zijn te zien in 
sommige vijvers in het Matenpark. Andere 
voorbeelden zijn de vijver langs de 
Deventerstraat ter hoogte van de Top 
Naeffstraat, de vijver aan de Tormentilstraat en 
de vijver aan de Prinses Beatrixlaan (tussen 
knooppunt 59 en 50 bijna aan het eind van de 
route). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
De vijvers in het Matenpark 

http://www.ivn-apeldoorn.nl/
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Locatie 2 De Beekbergse Beek aan de Molenvaart in Lieren 
 
In de Beekbergse Beek aan de 
Molenvaart bij de Gasthuismolen in 
Lieren is roodbruine modder te 
vinden. Plaatselijk wordt deze 
modder wel rodolrn genoemd. Op 
deze plaats staat een informatiebord 
van het Waterschap Veluwe. 
Daarop is te lezen dat hier op de 
grens tussen hogere en lagere 
gronden kwelwater tevoorschijn 
komt. In dit water zitten 
ijzerverbindingen die voor de 
roodbruine modder zorgen.  
 
 
 

 

 

  
De roodbruine modder in de Beekbergse Beek 

http://www.ivn-apeldoorn.nl/
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Locatie 3 Grafheuvels en ijzerkuilen bij het Leesten 
 

Na circa 200 meter ligt rechts een 
grafheuvel. In deze buurt liggen er 
nog een aantal. 
 
Deze grafheuvel dateert 
waarschijnlijk uit de bronstijd (1900 
– 800 v. Chr.). Uit recent onderzoek 
blijkt dat dergelijke grafheuvels ook 
in de ijzertijd nog werden gemaakt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daarna links in het bos een aantal rijen 
ijzerkuilen. Deze kuilen zijn gegraven in de 
periode tussen 600 en 1200 om de 
zogenaamde klapperstenen te winnen die 
hier van nature in banen in de grond voor 
komen. Uit de klapperstenen werd met behulp 
van kleine oventjes ijzer gewonnen.  
 
 
 
Op de Actuele Hoogtekaart van 
Nederland (AHN) is goed te zien 
dat er in deze omgeving veel van 
deze ijzerkuilen liggen. 
 
 
  

Grafheuvel 

http://www.ivn-apeldoorn.nl/
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Locatie 4 IJzerkuilen op de Asselse heide 
 

De vroegmiddeleeuwse 
ijzerindustrie van Apeldoorn en 
omgeving maakte gebruik van 
klapperstenen om het ijzer uit te 
winnen. Klapperstenen kunnen 
ontstaan in rivierafzettingen als zich 
rond leemklonters ijzerverbindingen 
afzetten. Soms kan de leemkern 

later door droging krimpen en daardoor los in de 
klappersteen komen te zitten. Als men dan met de 
klappersteen schudt, maakt hij een klapperend 
geluid. Zo komen klapperstenen aan hun naam. 
Vaak worden van de klapperstenen alleen nog 
maar losse fragmenten terug gevonden. De lagen 
waarin de klapperstenen zitten, zijn door de druk 
van het oprukkende landijs tijdens de voorlaatste 
ijstijd rechtop komen te staan. Daardoor lopen de 
lagen met klapperstenen nu als banen door het 
landschap. In die banen heeft de mens naar dit 
ijzererts gegraven. Een plaats waar de sporen van 

dit gegraaf goed zichtbaar zijn, bevindt zich op de Asselse Heide. Hier liggen de 
kuilen achter elkaar als rijen in het landschap.  
 
IJzerkuilen zijn te herkennen als achter elkaar liggende verdiepingen in het 
landschap. Op deze plaats is door de Koninklijke Houtvesterij Het Loo een paaltje 
met blauwe kop langs de weg geplaatst om ervoor te zorgen dat de ijzerkuilen wat 
gemakkelijker gevonden kunnen worden. De kuilen die aan de linkerkant op de 
heide liggen, zijn vanaf de weg bijna niet te zien. Het is toegestaan om even bij het 
begin van de kuilenrij te gaan kijken, maar men mag niet verder de hei op gaan.   

  
IJzerkuilen in het bos en op de hei langs de Asselse Heide  

http://www.ivn-apeldoorn.nl/
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Locatie 5 Vennen die hun bestaan aan ijzer danken  
 

Vanaf Hoog Soeren via de 
Pomphulweg naar Assel liggen op 
een gegeven moment (net vóór en 
net na het wildrooster) vennetjes 
langs de weg. Deze vennetjes zijn 
ontstaan doordat in de bodem een 
laag ijzeroer is gevormd die geen 
water doorlaat. Deze ijzeroerlaag 
bestaat uit zand dat door 
ijzerverbindingen aan elkaar gekit 
is, soms met wat grind erin. Het 

ijzer in deze ijzeroerlaag is door het grondwater aangevoerd uit hoger gelegen 
delen van het gebied.  
 
  

Deze vennetjes danken hun bestaan aan een 
ondoordringbare laag ijzeroer in de bodem 

http://www.ivn-apeldoorn.nl/
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Locatie 6 De Hunneschans bij het Uddelermeer  
(extra uitstapje van circa 22 km) 
 

De Hunneschans ligt in het 
natuurgebied tegenover café-
restaurant Uddelermeer langs de 
N310 bij dit Uddelermeer. Dat is 
ongeveer één kilometer ten 
zuidwesten van de bebouwde kom 
van het dorp Uddel. Het is een 
hoefijzervormige aarden wal die 
met zijn open kant grenst aan het 
meer. Waarom men deze ringwal 
tussen ongeveer 850 en 950 heeft 
opgeworpen, is onderwerp geweest 
van allerlei hypothesen. Het is in 
ieder geval duidelijk dat de Veluwe 
in die tijd een belangrijke 
ijzerindustrie kende.  
 

IJzererts was in het gebied in ruime mate voorhanden in de vorm van 
klapperstenen. Nadat uit deze klapperstenen ijzer gewonnen was, moest dit 
natuurlijk verhandeld worden. IJzer was in die tijd al een belangrijk product. Wie 
het ijzermonopolie had en daar op de juiste manier handel mee wist te drijven, 
bezat macht en welstand. Omdat er altijd wel lieden waren die op oneigenlijke 
manier een graantje wilden meepikken, was het nodig om de handelsroutes en de 
grenzen te beschermen. Wellicht heeft de Hunneschans een rol gespeeld ter 
verdediging van de noordgrens van het ijzerwingebied. Tegelijk zou de schans de 
handelsroute tussen de Rijn en het IJsselmeer kunnen bewaken; een handelsroute 
die ook van belang was voor de handel in ijzer.  
 

 
Hoewel het Uddelermeer op zich 
niets te maken heeft met het ijzer, is 
het interessant genoeg om toch 
even stil bij te staan. Dit meer is 
namelijk een zogenaamde 
pingoruïne uit de laatste ijstijd die 
zo'n 10.000 jaar geleden ten einde 
liep.  

 
Een deel van de omwalling van de Hunneschans 

http://www.ivn-apeldoorn.nl/
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Pingoruïnes zijn het overblijfsel 
van heuvels met een ijskern die 
bekend staan als pingo's. Zulke 
pingo's ontstaan tegenwoordig 
nog in gebieden zoals 
bijvoorbeeld Alaska doordat 
ijsmassa's die zich vlak onder het 
aardoppervlak bevinden, groter 
worden en daardoor de 
bovenliggende grond omhoog 
drukken. Vervolgens kan een 
deel van de grond van de heuvel 
afglijden. Als dan later de 
ijsmassa wegsmelt, kan een 
komvormige laagte met daaromheen een wal van afgegleden materiaal 
overblijven. Dat is dan de pingoruïne. In veel gevallen raken zulke depressies 
opgevuld met water, zoals hier bij het ongeveer 18 meter diepe Uddelermeer. 
Meestal zijn zulke pingoruïnes echter minder diep. 
  

http://www.ivn-apeldoorn.nl/
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Locatie 7 De stenen Man in park Berg en Bos 
 

 
 
 

In de bodem van park Berg en Bos 
komen banken ijzeroer voor. Toen 
in 1932 - 1933 de vijver en de 
sprengvallei gegraven werden, 
leverde dat nogal problemen op 
doordat het door zijn hardheid 
moeilijk weg te graven was. Meestal 
kon er omheen gegraven worden. 
Soms lukte dat echter niet. Dan 
moest men zich met houwelen en 
beitels een weg door de harde 
bodemlaag banen. Op één plaats is 
deze oerlaag in de helling van de 
sprengvallei te zien. Daar bevindt 

zich een menshoge zuil die bekend staat als De Stenen Man. Hij wordt gevormd 
door bijzonder hard ijzeroer. De plaatsing van het grind en de gelaagdheid van het 
zand in deze zuil maken duidelijk dat het hier waarschijnlijk gaat om een deel van 
de doorbroken bank ijzeroer dat men destijds rechtop heeft gezet. Voor de winning 
van ijzer was dit ijzeroer niet geschikt want er zit maar zo'n 10 procent ijzer in.  
 
Volg vanaf de hoofdingang de Sprengenroute (ongeveer 40 minuten). Kijk op het 
informatiebord bij punt 25.  
Het park is ’s zomers geopend van 7 tot 21 uur en ’s winters van 8 tot 18 uur. 
   

 
Toen de sprengvallei pas was gegraven, was de 
Stenen Man goed te zien.  

 
De Stenen Man  

http://www.ivn-apeldoorn.nl/
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Locatie 8 Grote slakkenhoop in het Orderbos 
 

 
Meteen na het wildrooster ziet u aan de 
linkerkant een onregelmatige, lage verheffing 
in het terrein. Dat is de grote slakkenhoop.  
De slakken zijn het afvalproduct van het 
winnen van smeedijzer.  
Door onderzoek van de houtskool uit de 
slakkenhoop is deze gedateerd van de 7e tot 
12e eeuw en bevat ongeveer 640.000 - 
650.000 kilo slakken. 
Een dergelijke hoeveelheid slakken betekent 
dat er meer dan 200.000 kilo ijzer gewonnen is! 
En daar is het waarschijnlijk niet bij gebleven 
want op de Veluwe hebben meer van 
dergelijke enorme - en waarschijnlijk nog 
grotere - slakkenhopen gelegen. 
Op de Veluwe zijn meer dan 70 slakkenhopen 
teruggevonden. De afvalhopen liggen meestal 
in de omgeving van de ijzerkuilen. De locatie van ijzerslakken kan duiden op de 
nabijheid van ovens.  
Deze hopen zijn echter verdwenen doordat men slakken heeft gebruikt voor 
wegverharding. Omdat de slakken nog een bepaalde hoeveelheid ijzer bevatten, 
heeft men ze later bovendien naar Deventer afgevoerd waar in de ijzerfabrieken 
het laatste ijzer eruit gesmolten werd. Een dergelijk hergebruik van slakken is niets 
ongewoons. Schattingen spreken van 55 miljoen kilo ijzer dat op de hele Veluwe is 
geproduceerd. 
  

Gloeiend hete slak stroomt uit de 
oven. 

 
Deze ijzerslak is afkomstig van de 
middeleeuwse ijzerindustrie in het 
Orderbos 

http://www.ivn-apeldoorn.nl/
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Locatie 9 Moerasijzererts en de oude dorpskerk 
 

Vroeger stond op het Raadhuisplein 
in Apeldoorn de Oude Dorpskerk. 
Deze werd in de eerste helft van de 
19e eeuw afgebroken. Het enige 
wat op het Raadhuisplein nog aan 
deze kerk herinnert, zijn de metalen 
strippen die in het plaveisel zijn 
aangebracht. Ze geven de 
contouren van de kerk aan sinds de 
laatste veranderingen in de tweede 
helft van de 15e en 16e eeuw.  
 
Tijdens opgravingswerkzaamheden 
in de jaren 90 van de vorige eeuw 
hebben archeologen in de 
fundamenten van de kerk brokken 
moerasijzererts aangetroffen. 

Moerasijzererts in een vorm van neergeslagen ijzerverbindingen komen we vooral 
in de nattere, vochtige stukken in de omgeving tegen. Moerasijzererts komt daar 
vaak zo'n halve meter onder de oppervlakte als een laag voor. Water kan slecht 
door deze laag heendringen. 
In het verleden is . moerasijzererts wel gebruikt bij de bouw van kerken. Soms is 
het toegepast in de fundering, soms in de binnenmuren, maar ook wel in de 
buitenmuren. In dat laatste geval is het gewoon te zien. In Apeldoorn hebben we 
daar helaas geen voorbeelden van, maar wie 
toch wil zien hoe het is toegepast, kan daarvoor 
in Gelderland bij onder andere de Nederlands 
Hervormde kerken van Ermelo, Putten en 
Silvolde terecht. Daar bestaan delen van de 
buitenmuur uit moerasijzererts. 
 
Moerasijzererts is in Apeldoorn ook wel gedolven 
voor de ijzerindustrie, o.a. in de Romeinse tijd en 
vroege middeleeuwen. Voor de winning ervan 
hoeven we niet zo heel ver in het verleden te 
duiken. Zo maakt de Apeldoornse Courant van 
27 april 1872 melding van opkopers die in onze 
gemeente rondreizen en die dit voor 
"ijzersmelterijen" bedoelde erts "tegen 
betrekkelijk hooge prijzen opkoopen voor 
buitenlandsche verzending".  
  

 
De strippen in het plaveisel van het 
Raadhuisplein  

http://www.ivn-apeldoorn.nl/
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Voormalige houtskoolmeilers bij het Aardhuis 
 
Om ijzer uit ijzererts te winnen, had men houtskool nodig. Houtskool werd 
gewonnen in houtskoolmeilers. Dit zijn deskundig gestapelde hopen hout. 
Dit waren in de vroege middeleeuwen zogenaamde kuilmeilers: kuilen van circa 1 
meter in diameter die werden volgestapeld met hout en die op enkele kleine 
openingen na helemaal van de buitenlucht afgesloten werden door ze met 
grasplaggen te bedekken. Als het hout werd aangestoken, ging het gloeien. Na 
een tijdje was dan al het hout verkoold. Hierna moest de meiler nog afkoelen. Dan 
werd de bedekking verwijderd en kon de houtskool gebruikt worden.  
 
Tot eind 20

e
 eeuw waren de laatste 

houtskoolmeilers van Nederland te zien aan de 
Aardhuisweg bij Uddel. 
Hier was de firma Beekman gevestigd. Elke 
dag reden er vrachtwagens vol met hardhout 
van de Garderenseweg naar de Aardhuisweg.  
De meilers waren uiteraard moderner dan in de 
middeleeuwen. Hier werd een metalen schaal 
van 8 meter doorsnede gebruikt, die over de 
houtstapel werd gezet. Een vuurtje eronder, wat 
zuurstof erbij en zo werd het hout tot kool 
gemaakt.  
De houtskool werd weer getransporteerd naar 
de fabriek in Uddel, waar het in zakken werd 
verpakt.  
 
Het was zwaar en smerig werk, maar velen op 
de Veluwe hadden er een boterham aan. De 
familienaam Kolenbrander komt, niet geheel 
toevallig, veel voor op de Veluwe. 
 
Op Youtube kunt u een filmpje over het 
houtskool branden in de jaren 1939 – 1945 
bekijken (of zoek op: houtskoolbranders van de 
Veluwe). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
In de vorige eeuw waren deze 
houtskoolmeilers nog bij Uddel aan de 
Aardhuisweg te zien 

 

http://www.ivn-apeldoorn.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=dd7WeaLCY9o
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Moerman 
 

De eerste die echt aandacht schonk aan de 
restanten van de middeleeuwse ijzerindustrie 
op de Veluwe was de Apeldoornse 
amateurarcheoloog J.D. Moerman. In de 
twintiger jaren van de 20e eeuw was hij het 
die zich afvroeg waar die rijen kuilen in zijn 
woongebied door ontstaan konden zijn. Om 
meer duidelijkheid te krijgen over het wel en 
wee van de vroegmiddeleeuwse 
ijzerproductie, voerde Moerman ook zelf 
experimenten uit. Zo bouwde hij bijvoorbeeld 
een ijzeroven waarin hij ijzer uit klapperstenen 
won. De resultaten van al dat speurwerk naar 
de ijzerkuilen, slakkenhopen en alles wat 
daarmee samenhangt, werden door de 
amateurarcheoloog van 1957 tot 1970 in een 
serie uitgebreide artikelen vastgelegd. 

 
 

Van klappersteen tot smeedijzer 
 

Het winnen van smeedijzer was een nogal 
ingewikkeld proces. Allereerst moesten de 
klapperstenen (het ijzererts) worden gedroogd 
(verhit) waarna ze werden gebroken. 
Vervolgens werd het erts met houtskool in 
ovens verhit. Om nu ijzer te kunnen winnen, 
moet zuurstof aan het erts onttrokken worden. 
Het element ijzer (Fe) komt namelijk in ijzererts 
als verbinding met zuurstof (O) voor in de vorm 
van ijzeroxide. Bij de verbranding van houtskool 
ontstaat koolmonoxide waarmee die zuurstof 
aan het ijzeroxide onttrokken kan worden.  
Bijkomend probleem is echter dat gedurende de 
verbranding een bepaalde hoeveelheid koolstof 
opgenomen wordt door het ijzer. IJzer met een 
miniem percentage koolstof kon men goed smeden. Als het koolstofgehalte 
toeneemt, wordt het ijzer bros en neemt de smeedbaarheid af. Het koolstofgehalte 
van het ijzer wordt bepaald door de temperatuur in de oven.  
De ideale temperatuur voor het bovengenoemde proces ligt rond 1150 graden 
Celsius. Bij die temperatuur vloeiden de onbruikbare elementen als slak uit de 
oven weg. Wat in de oven achterbleef, was een sponzige ijzermassa waarin zich 
nog wel enige verontreinigingen bevonden. Deze massa kennen we als wolf. De 

 
Moerman doet experimenten met het 
winnen van ijzer in een zelfgebouwde over 

 Klapperstenen uit de buurt 

 

http://www.ivn-apeldoorn.nl/
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wolf (halffabrikaat ijzer) werd uit de oven gehaald. Daarna ontdeed men de wolf 
van de verontreinigingen door hem opnieuw te verhitten en te hameren. Van het 
eindproduct konden dan voorwerpen gesmeed worden. 
 
 

De IJzeroven 
 
IJzerovens voor de productie van smeedijzer kennen we in verschillende vormen. 
Voor de grondvorm kunnen we ons echter beperken tot een tweetal types. Ten 
eerste zijn er kuilovens, waarbij de slak in een kuil onder de oven vloeide. Deze 
ovens werden door de Germanen gebruikt in de Romeinse tijd. Hiervan zijn 
restanten gevonden bij opgravingen bv bij de Herderweg-Ooiweg in Apeldoorn  
Ten tweede kennen we aftapovens. Deze soort gebruikte men in de vroege 
middeleeuwen op de Veluwe en hierbij kon de slak via een gat onder in de oven 
weg vloeien. Aan de slakken die we in onze tijd hebben teruggevonden, kunnen 
we zien in welke soort oven ze zijn gevormd. De slakken uit de Veluwse 
aftapovens hebben aan de bovenkant het typische stroom patroon dat we ook wel 
kennen van weggestroomd kaarsvet. Omdat de slakken uit kuilovens niet 
uitstroomden, komen we dit verschijnsel daar in een andere vorm tegen: de 
vloeistructuren zijn verticaal en kunnen lijken op druipkaars.  
 
Oude ijzerovens zijn op de Veluwe niet teruggevonden. Om de wolf uit de ovens te 
kunnen halen, moest men ze namelijk gedeeltelijk slopen. Daarna kon men ze wel 
weer gedeeltelijk repareren en opnieuw gebruiken. Na het laatste gebruik werden 
ze uiteraard niet meer gerepareerd. Bovendien bestonden deze ovens uit lemen 
schachten waarin zich gaten voor de trek bevonden. Zulke constructies waren niet 
zó stevig dat ze ongeschonden de tand des tijds konden doorstaan. Wat we er 
tegenwoordig van terugvinden, zijn dan ook alleen maar brokken leem die ooit deel 
uitmaakten van de ovenschacht. En soms resten van de ovenbodems 
(bijvoorbeeld in de ijzerslakkenhoop Orderbos en Loenen Dalenk). 
  

http://www.ivn-apeldoorn.nl/
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Het stoken van de smeedijzeroven: een impressie 
 
In 1999 werd in opdracht van het Limburgs Museum in Venlo onder leiding van smid Thijs 
van de Manakker een smeedijzeroven "volgens de oude manier" gebouwd en gestookt in 
het Prehistorische Openluchtmuseum te Eindhoven. Om een idee te geven van het gebruik 
van dergelijke ovens, stelde het Limburgs Museum een aantal illustratieve foto’s ter 
beschikking.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
1 De ijzeroven bestaat uit een lemen schacht. 
Tijdens het stookproces moet extra zuurstof 
worden toegevoegd om de temperatuur te 
verhogen. Hier worden de verbindingspijpen met 
de blaasbalg aangebracht. Na het aansteken 
wordt de oven langzaam volledig gevuld met 
gloeiende houtskool 

 

2 Elke keer als er door het verbranden 
van de houtskool bovenin de oven plek 
ontstaat wordt nu ook een laag ijzererts 
met houtskool toegevoegd. Met de 
blaasbalgen wordt de temperatuur 
onderin op ca 1300 graden gehouden. 

4 De ijzerstukjes plakken aaneen tot een 
sponzige massa, de wolf, die in de oven 
achterblijft. De wolf zal na het leegbranden van 
de oven eruit gehaald worden. 

 
3 Als een stukje ijzererts naar beneden zakt wordt 
het in een paar stappen omgezet in ijzer en stenig 
materiaal. Onderaan de oven is het zo heet dat 
het stenige materiaal tussen het ijzer uitsmelt en 
uit de opening loopt als ijzerslak. 

http://www.ivn-apeldoorn.nl/
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Nawoord 
In 2007 kwam het Themaboekje Speuren naar ijzer in 
Apeldoorn uit. Inmiddels is er naar aanleiding van 
archeologische onderzoek iets meer bekend over de 
ijzerwinning op de Veluwe. 
 
In 2019 is er in het voorjaar een tentoonstelling over 
Wolven en slakken op de Veluwe in het CODA 
museum te Apeldoorn. 
Aanleiding om het boekje Speuren naar ijzer te 
verfrissen en van een fietsroute met uitstapjes te 
voorzien. Dit boekje is een uitbreiding op de IVN 
Routes app met informatie en het resultaat van een 
samenwerkingsverband binnen het Erfgoed Platform 
Apeldoorn van de Archeologische Werkgroep 
Apeldoorn, het Fietsgilde Apeldoorn, IVN 
Natuureducatie Apeldoorn en de Sectie Archeologie 
van de Gemeente Apeldoorn. 
 
 

Colofon  
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