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Heel Rhenen op de schop.

Hens Dekker

In Rhenen is geen plek te vinden waar niet is gespit of gegraven. Overal is turf, 
klei, leem, zand en grind met de schop of andere werktuigen verplaatst.  Met 
het gereedkomen van de Grift in 1473, onder het bewind van bisschop David 
van Bourgondië, kon turf uit de Gelderse Vallei via de Grebbesluis naar de Rijn 
worden afgevoerd. De vervening is, vooral toen Gilles van Schoonbeke in 1549 het 
recht daarop verwierf, op grote schaal in het hele gebied uitgevoerd. Ook de klei 
in de uiterwaarden is overal afgeticheld ten behoeve van de baksteenindustrie, met 
name vanaf 1829 toen in de nabijheid van de stad de veldoven van Sandbrink werd 
opgericht. De daarna gestichte steenfabrieken zoals de Blauwe Kamer (1881-1975) 

en de Over-Betuwe (1898-1992), 
hebben eerst de klei met de hand 
laten afgraven en later zijn er 
de draglines en de IJzeren Man 
aan te pas gekomen waardoor 
diepe kleigaten zijn  ontstaan. 
De plassen in de buurt van de 
fabrieken en de kleiputten in de 
Palmerswaard getuigen hiervan. 
Tegenover het industrieterrein 
van Remmerden is een flink 
stuk oeverwal weggegraven om 
afgetichelde uiterwaarden met 
zand op te hogen. Maar ook op 
de heuvelrug is de gehele opper-
vlakte, die in vroegere eeuwen 
voornamelijk uit heide bestond, 
door de mens bewerkt. Deze 
heide werd afgestoken en de 
plaggen werden in de potstallen 
van de toen veel voorkomende 
schaapskooien uitgestrooid en  
na vermenging met mest op de 
akkers ondergespit. Het areaal 
aan bouwland werd voortdu-
rend uitgebreid voor met name 
de tabaksteelt op de zuidelijke 

De stadsmuur met gracht zoals deze nog in 1�2� aanwezig 

was. De muur, die werd opgetrokken met bakstenen van de 

in de nabijheid afgetichelde klei, is voor het grootste deel 

geslecht en de gracht is volgestort met huisvuil en puin.
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Op deze aan Jan de Beijer toegeschreven tekening uit 1��0 van de Grebbesluis en de Zandberg lijkt al 

het begin van een zandgat zichtbaar te zijn.
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hellingen van de heuvelrug. Rond 1700 bereikte deze teelt een hoogtepunt. Vanaf 
circa 1850 werd tevens veel heide door de aangelegde bossen vervangen. 
 
Ook is voor verdedigingswerken het nodige graafwerk verricht. Al in de vierde of 
vijfde eeuw is de ringwalburcht op de Grebbeberg met primitieve middelen opge-
worpen. Rond de stad is een natte en een droge gracht (nu het Koningin Elisabeth 
Plantsoen) gegraven, waarschijnlijk nog vóór 1346 toen Rhenen met een stads-
muur werd omgeven. Voor het inrichten van de Grebbelinie, met het  hoornwerk 
van circa 1744 en voor loopgraven en stellingen einde jaren dertig van de vorige 
eeuw, is ook veel grond verzet. Grote kuilen, holle wegen en inhammen hebben op 
verscheidene plaatsen het landschap van de Utrechtse Heuvelrug danig veranderd. 
Dit artikel gaat vooral over een aantal nog duidelijk zichtbare sporen van ongebrei-
delde graafwoede van de mens in onze omgeving.

De Zanderij

Op een aan Jan de Beijer toegeschreven tekening uit 1750 lijkt al het resultaat 
van enige graafactiviteiten in de Grebbeberg zichtbaar te zijn. Dat deel van de 
heuvelrug werd de Zandberg genoemd en het ontstane gat de Zanderij. De naam 
Grebbeberg is trouwens tamelijk nieuw maar gezien het vele graafwerk in de berg 
wel van toepassing (Grebbe komt immers van graven). 

De naam van het deel ten zuiden van de Straatweg (Grebbeweg) heette voorheen 
de  Heijmenberg of Tafelberg. Het zand werd gebruikt voor wegen en dijken en bij 
het bouwen van huizen. Als vroeger een ernstig zieke in een huis vlak bij de straat-
weg verbleef, dan werd ook wel zand over de straatstenen gestrooid om het geluid 
van passerende karren te dempen. Een karrenvracht zand kostte een paar kwartjes 
die bij de in de buurt wonende beheerder, met als bijnaam De Kukkel, kon worden 
afgerekend. In 1887 reed de tram van de Ooster Stoomtram Maatschappij voor het 
eerst onderlangs de Grebbeberg over een traject waar nu het schelpenpad is. Men 
vreesde dat de stoomlocomotief de helling bij gladheid niet zou kunnen nemen. 
Voor de tramlijn is destijds 40.000 m3 zand verzet. Het gat met veel mul zand 
was een geliefde speelplaats voor de jeugd. Het graven werd begin jaren zestig 
stopgezet en bomen en struikgewas zorgen er nu voor dat de plaats aan het oog is 
onttrokken. Vlak erbij staat een witte villa van nogal bijzondere architectuur. 

In de buurt liep nog in de jaren zeventig water van een spreng over het schelpen-
pad naar de Grift. Voor de oorlog stond daar een boerderij met schaapskooi; de 
eigenaar gebruikte het water om de stal zo af en toe schoon te spoelen. Niet ver 
daar vandaan, ter hoogte van de grote kom in de Grift, levert een andere kleine 
bron na een natte periode nog water. Doordat de aangeplante bomen veel water 
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verdampen en regenwater sneller dan voorheen afgevoerd wordt, zijn veel sprenge-
tjes bijna drooggevallen of geheel verdwenen. 

De Laarse Berg

Dit is het deel ten noorden van de Grebbeweg. Ook hieruit is vooral door boeren uit 
Achterberg  veel zand weggehaald. Bij een plaats op de heuvel waar vroeger een 
schaapskooi heeft gestaan  en die nu nog die naam draagt, was daardoor een kuil 
ontstaan die gedeeltelijk is volgestort en  inmiddels geheel is begroeid. Een kuil aan 
de Cuneraweg  bij de “Koppele Bomen”, een groep eikenbomen aan de voet van de 
Laarse Berg waar voor de oorlog een schaapskooi stond, is volgestort met afval en 
ook daar staan nu bomen en struiken. Het “rode zand” uit deze kuil stond bekend als 
goed metselzand. Rood zand is ijzerhoudend. Het kan ook ontstaan zijn op een plek 
waar langdurig houtskoolproductie heeft plaats gevonden. Er zouden daar ook nog 
de kadavers van aan miltvuur bezweken koeien begraven zijn. Wat noordelijker aan 
de Bovenweg stroomt het water van een spreng via een slootje onder de Cuneraweg 
door, langs de boerderij Broekhoven richting de Grift. Voor de oorlog heeft daar 
vlakbij het melkfabriekje “De Eendracht” gestaan. De plaats is wellicht uitgekozen 
vanwege het voorhanden zijnde heldere bronwater. 

Heuvelopwaarts ligt midden in de akkers een grote kuil voor boerengeriefzand, 
weliswaar volledig begroeid en daardoor niet direct als zodanig herkenbaar. Daar 

De Zanderij in 1�06 met geheel links de stoomtram van de OSM.
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in de buurt zijn enige mooie voorbeelden van zogenaamde “graften”: het bouw-
land werd in plaats van gelijkmatig glooiend, enigszins terrasvormig gemaakt met 
door gras en/of struikgewas begroeide steile afscheidingen tussen de akkers. Dit 
werd gedaan om het hemelwater beter vast te houden en erosie tegen te gaan.

De Snikkuil

Aan de overkant van de Boslandweg bij het Witte Kerkje in Achterberg is een 
grasveld waar vroeger een leemkuil is geweest. Deze werd de Snikkuil genoemd. 
Er is een verhoging in het landschap zichtbaar die de naam de Preekstoel droeg. 
Het was één der zogenaamde Staatsies, plaatsen waar tijdens de jaarlijkse 
Cuneraprocessie werd gepreekt. Ook heeft daar vroeger een café gestaan. In en 
rond de leemkuil stonden wat bomen. Leem bestaat uit veel kleine deeltjes,van 
maximaal 0,05 mm, die door de wind meegevoerd zijn. (Kleideeltjes zijn nog 
kleiner, max. 0,002 mm, en dit sediment is door water afgezet). Het werd gebruikt 
voor het aansmeren van gevlochten wanden van wilgentenen, voor wegen, erfver-
harding en voor de deel van boerderijen. Een lemen ondergrond was hard maar 
toch nog enigszins flexibel zodat tijdens het dorsen van graan de korrels minder 
werden kapotgeslagen dan bij stenen vloeren. Misschien is De Dijk, de weg van de 
Cuneraweg naar het in 1157 gebouwde kasteel Ter Horst, met zand of leem uit de 

Karren met paard, zoals deze op het viaduct over het Spoorgat, werden door boeren gebruikt voor 

vervoer van zand, leem, mest enz. De foto is gemaakt in 1���.
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nabije Snikkuil aangelegd. Waar komt de 
naam vandaan? Een mogelijkheid die moet 
afvallen is de snik, een soort trekschuit 
die in gebruik is geweest in de provincie 
Groningen. Dat geldt vrijwel zeker ook 
voor de snik, afkomstig van het werkwoord 
snikken. Dat er iemand gewoond heeft die 
niet goed snik was ligt ook niet voor de 
hand noch is de naam in verband te bren-
gen met de niet in Achterberg maar elders 
wel voorkomende familienaam Snik.

Een plausibele verklaring voor de naam is 
dat deze is ontleend aan een stuk gereed-
schap voor houtbewerking, de steekbijl 
of snik. Deze werd gebruikt om vlakke 
kanten aan balken te maken wat misschien 
ter plaatse is gedaan. Maar de kuil blijkt al 
heel oud en onder andere namen in acten 
te zijn beschreven. In 1689 wordt aan 
ene Jaspar Willemszn “een lege plaets de 
Snekuijll geheten” uitgegeven. En in 1737 
is weer sprake van de in erfpacht uitgege-
ven “leege plaets de Smeekuijl geheten”. 
Volgens het Meertens Instituut komen deze 
namen het meest overeen met Snijkuil, een 
kuil waarboven een stellage was gebouwd 
om bomen tot planken te zagen. Dan zou 
Snikkuil daarvan een verbastering zijn. 
De betekenissen van Snikkuil en Snijkuil 
liggen niet ver uiteen: het betreft in beide 
gevallen de bewerking van ruw hout. De 
kuil is begin vorige eeuw een speelplaats 
voor kinderen geweest maar in de jaren 
twintig volgestort met huisvuil en puin en 
daarna afgedekt met zand. 

De Vogelenzang

In het begin van de vorige eeuw was 
de westkant van de Grebbeberg nog 

De snik of steekbijl, een oud stuk gereedschap 

voor het bewerken van hout. Deze is te bezichti-

gen in het Tabaksmuseum in Amerongen. 

(Foto uit de collectie van J.Blaas)
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onaangetast. De kalkzandsteenfabrieken Leccius de Ridder (1899-1992) en De 
Vogelenzang (1914-2004) hebben het landschap echter “grondig” veranderd. Het 
afgraven van het zand was niet zonder gevaar. Een bres, dat is een grote hoeveel-
heid afgeschoven zand, kon mens en machine bedelven. Daardoor zijn een arbei-
der Van de Willegen en een onvoorzichtige toerist in het gat van de Vogelenzang 
om het leven gekomen. Toen verder afgraven van de Grebbeberg werd verboden, 
ging men over tot het uitgraven van het terrein bij de fabriek. Tenslotte is men met 
behulp van zandzuigers daarbij tot een diepte van 20 meter gegaan. Toen ook dat 
moest worden stopgezet, hebben de fabrieken geruime tijd kunnen doordraaien 
met zand uit Kwintelooijen. Bij het uitzeven van plantenresten en grind zijn door 
de arbeiders en (amateur)archeologen grote hoeveelheden artefacten zoals pijlpun-
ten van vuursteen en vuistbijlen uit de Vroege Steentijd gevonden. Het terrein is 
nu door de gemeente Rhenen voorbestemd voor woningbouw.

Het Spoorgat

Hoewel deze spectaculaire doorsteek in de Bruine Eng al door Willem H. Strous in 

De verbreding van het Spoorgat ten behoeve van de verkeersweg werd omstreeks 1��6 met groot mate-

rieel aangepakt.
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jaargang 2001, nummer 3  van Oud Rhenen uitgebreid is beschreven, mag dit met 
de schop uitgegraven gat in een artikel over graven in Rhenen niet ontbreken. Het 
werk om de stoomtrein doorgang van Veenendaal naar Kesteren te bieden werd 
in 1879 aanbesteed en de lijn kon in 1886 in gebruik worden genomen. Er is toen 
een enorme hoeveelheid zand verplaatst. Het gat is later met behulp van draglines 
en vrachtwagens verbreed om de doorgang te maken voor de Lijnweg naar de 
verkeersbrug over de Rijn die in 1957 is geopend. 

Het Paardenveld

Dit is nu een weg, en niet meer als pad en tevens zandgat herkenbaar. De weg 
is echter ontstaan doordat er vooral in het Delletje veel zand is weggehaald. Dat 
is ongeveer de plek waar nu halfweg het Paardenveld een grasveldje voor het 
uitlaten van honden is. Hierdoor is de weg over een groot deel hol, een fenomeen 
wat wel vaker in Rhenen aangetroffen kan worden. Bijvoorbeeld  de helling van 
de Grebbeweg is in 1816 uitgegraven om deze minder steil te maken. Andere  
gedeeltelijk holle wegen zijn de Oude- en de Nieuwe Veenendaalseweg, de 
Achterbergsestraatweg en de Stationsweg. Het Paardenveld zou de naam volgens 
Van Nas te danken hebben aan paardenkadavers die daar vroeger zijn begraven. 

De Leemkuil 

Deze bovenop de Heuvelrug gelegen kuil is één der vele plaatsen waar leem 
is uitgegraven. Het leem is ook gebruikt voor de aanleg van enige wegen in 
Achterberg zoals de Zuidelijke - en de Noordelijke Meentsteeg en de Friesesteeg. 
Van Nas beschrijft de kuil in zijn boekje, dus moet deze er al eind negentiende 
eeuw zijn geweest. Dat er op zo’n hoge plaats toch een plas in de kuil is, komt 
doordat water niet door leemlagen kan wegvloeien. De Rhenense jeugd ging daar 
voorheen salamanders vangen. Ook padvinders speelden vaak in de kuil en in de 
omgeving ervan. Tijdens een hardloopwedstrijd is circa vijftig jaar geleden een 
zoontje van een onderwijzer van de openbare lagere school, Tonnie de Jager, waar-
schijnlijk door hartstilstand om het leven gekomen. Men heeft toen bij de kuil ter 
nagedachtenis een wit houten kruis met opschrift in rode letters geplaatst dat er 
nog tot enige jaren geleden heeft gestaan.

Maar het is ook de schilderachtige plaats waar pas getrouwde paren zich lieten 
(en laten) fotograferen. De directeur Gemeentewerken Souerbren, die ook voor de 
VVV verantwoordelijk was, heeft ooit een plan naar voren gebracht om in de kuil 
een openluchttheater te maken voor muziekuitvoeringen, toneelvoorstellingen en 
dergelijke. In de plas had hij een drijvend podium gedacht met op de kanten van 
de kuil zitplaatsen zoals dat in de amfitheater-achtige Eder Kuil wel tot stand is 
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gekomen. In Rhenen is het bij een plan gebleven. Vlak bij de leemkuil liggen aan 
de Autoweg de sporen van enige grindgaten evenals aan de Defensieweg bovenaan 
de Remmerdense heide.

De Rode Eng

Op een oude wandelkaart staat “Zandgat” op de plaats waar de Rode Eng is gele-
gen. Het gat was van de gemeente Rhenen die het zand in de oorlog voor weder-
opbouw en later als strooizand bij gladheid heeft gebruikt. Daar werd de camping 
Roodland gevestigd, nu De Thijmse Berg geheten. 

Het zandgat in de Domineesberg  

In het zandgat van de Domineesberg staat nu aan de Klaassenweg de villa 
Interlude. In vroeger eeuwen groef iedereen gaten waar hem dat het beste 
uitkwam. Zou je mensen hun gang hebben laten gaan dan was de Heuvelrug 
steeds verder afgegraven en wellicht zelfs op plaatsen verdwenen zoals dat ook is 
geschied met de Sint Pietersberg en duinen langs de voormalige Zuiderzee.

De Leemkuil op een prentbriefkaart uit 1�22. Op de Heuvelrug kwamen toen nog grote heidevelden 

voor.
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De Moordkuil in het Remmersteinse Bos

Achter Huize Remmerstein ligt, in het in de volksmond geheten Flipse Bos, 
een oude leemkuil die bekend staat als de Moordkuil. Het is niet ver van de 
Paasheuvel, een opgeworpen zandbult. De eigenaar van het oude gesloopte 
Remmerstein zou in de kuil zelfmoord gepleegd hebben. Van Nas schrijft rond 
1900 daarover dat “het treurige uiteinde van de eigenaar bewijst hoe dronkenschap 
voert naar de ondergang”. In de buurt van de kuil zijn aarden wallen te zien die in 
vroegere tijden opgeworpen werden om perceelsgrenzen af te bakenen. Ze werden 
met bomen en struiken beplant om de akkers tegen schapen en wild te bescher-
men. Vlakbij Remmerstein is bij de tamme kastanjebomen een kleine kuil die niet 
is gegraven maar ontstond toen daar in het begin van de oorlog een vliegtuig is 
neergestort.

Kwintelooijen

In dit geval is de herkomst van de naam bekend. Ongeveer waar nu een staca-
ravan staat, stond vroeger een klein dubbel woonhuis. Aan de ene kant woonde 
de familie Kwint en aan de andere kant Looijen, vandaar de naam! In de buurt 
werden al begin jaren dertig flinke gaten gegraven, onder andere waar nu manege 

Camping Roodland is begonnen in een zandgat van de gemeente Rhenen. De prentbriefkaart is van 1���.
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De Blauwendraad is. Toen de Veenendaler Job van Schoonhoven het later naar 
hem genoemde “Gat van Job” in 1948 pachtte, werden de zaken groot aangepakt. 
Graafmachines en vrachtwagens kwamen er aan te pas om grote hoeveelheden 
zand naar de Rhenense kalkzandsteenfabrieken en wegen- en huizenbouwprojecten 
te brengen. Hierdoor ontstond uiteindelijk een krater met een doorsnede van circa 
1 kilometer. Voor de soms wel 5 meter dikke leemlagen was weinig belangstelling. 
Daarom werden vooral met dat leem de taluds in het gat aangelegd. Kort voor het 
stoppen van de graafwerkzaamheden is voor de leem nog een nieuwe bestemming 
gevonden. De bodem van enige uitgedroogde Veluwse beken zijn van een leem-
laag voorzien om het weglekken van het bronwater in de bodem tegen te gaan. 
Men heeft in het gat een bult laten staan waarbij de verschillende, in de voorlaatste 
ijstijd schuin opgestuwde aardlagen zichtbaar waren maar die nu door begroei-
ing aan het oog zijn onttrokken. In 1990 werd Kwintelooijen  een geologisch en 
archeologisch monument. Verder afgraven werd toen verboden. De op het laagste 
punt van het gat ontstane poel herbergt een aantal zeldzame en bedreigde planten- 
en diersoorten waaronder de rugstreeppad. De 74 hectare vormen nu een prachtig 
gebied voor dagrecreatie. In 1972 is een enorm grote zwerfsteen in het gat gevon-
den. De kei was te groot voor de inmaakpot en is toen aan de gemeente Rhenen 
aangeboden die ervoor een geschikte plaats bij de Kuilweg heeft gevonden. De 
uit Zuid-Zweden afkomstige granieten kei woog oorspronkelijk 21 ton, maar bij 
het uitgraven brak er een stuk af (dat ligt nu op de hoek Nieuwe Veenendaalseweg 
en het Paardenveld) waardoor het gewicht tot 16 ton werd gereduceerd. Een voor 

Het zandgat in de Domineesberg, in 1�2� nog zonder veel huizen in de omgeving.
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de oorlog in het plantsoen geplaatste kei, waarvan de herkomst mij niet bekend 
is, valt erbij in het niet. Ook de beroemde Amersfoortse Kei kan er met z’n ruim 
7 ton niet aan tippen. Wel zijn in een paar plaatsen in Nederland grotere keien 
gevonden, onder andere een 43 ton wegende kolos in Meddo, een buurtschap in 
Winterswijk. 
Dank zij de opgravingen heeft Rhenen wel een ander uniek record in handen. 
Archeologen hebben vastgesteld dat de in Kwintelooijen gevonden vuurstenen 
werktuigen tot de oudste in Nederland gevonden sporen van menselijke activiteit 
behoren. Men spreekt over tot 200.000 jaar oude artefacten! Overigens dankt de 
Kuilweg de naam aan een grote kuil die op de plaats is geweest waar nu ongeveer 
de rotonde aan de westkant van Rhenen is. Het was waarschijnlijk een natuurlijke 
kuil, de voortzetting van een stroomdal dat met de komst van de tram als het ware 
is afgedamd. In de kuil heeft de meubelfabriek “De Kroon” van Van de Waal 
gestaan die al voor de oorlog is afgebrand. De kuil is, net als een gat in de buurt 
van de remise, gevuld met het puin van het in de oorlog verwoeste Rhenen. De 
Rijksstraatweg, die voorheen met een boog om de kuil liep, is toen doorgetrokken.

De Rhenense Kei, een enorm grote zwerfsteen waarvoor een mooie plek bij de Kuilweg is gevonden.
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De Dienderskuil

Het opschrift op de hierbij afgebeelde prentbriefkaart verwijst naar een kuil bij 
het voormalige hotel Berg en Bosch (nu Résidence Rhenen). Zeer waarschijnlijk 
is hiermee een kuil bedoeld waarin vroeger agenten van de politie, de dienders, 
schietoefeningen hielden en waar ook wel aan kleiduiven schieten werd gedaan.

Het Berggat van Vonk

De Veenendaalse caféhouder Bart Vonk bezat voor de oorlog een perceel in de 
hoek van de Veenendaalsestraatweg en de Cuneraweg. Hij stond toe dat daar op 
het glooiende terrein door de voetbalclub De Veense Boys ook op zondag gevoet-
bald werd wat in Veenendaal niet was geoorloofd. Blijkbaar had Rhenen daarmee 
geen problemen. Het voetballen op de helling voegde letterlijk een nieuwe dimen-
sie aan het edele voetbalspel toe. 

In de mobilisatietijd, omstreeks 1939, is door werklozen in het kader van werk-
verschaffing een flinke hap uit de “Báárg” gegraven voor stellingbouw in de 

De Rijksstraatweg bij de Kuilweg in 1���. De tramrails buigen naar links om de kuil heen.
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Een prentbriefkaart uit circa 1�20 met een vergezicht vanuit de Dienderskuil.

De Utrechtsestraatweg in circa 1�20 met op de achtergrond restaurant La Montagne. Rechts is de 

plaats waar later in het Berggat het zusterhuis is gebouwd.
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omgeving van Veenendaal ten behoeve van het 10 R.I. Men groef daarbij 35.000 
m3 zand weg tot beneden het niveau van de Cuneraweg. Het Berggat is overgedaan 
aan het Juliana Ziekenhuis dat behoefte had aan een zusterhuis dat daar in 1970 is 
gebouwd. Alle gebouwen zijn gesloopt om plaats te maken voor de appartements-
gebouwen van de buitenplaats Rhenendael.

De Solkuil

Solkuil 75 is officieel het adres geweest van een boswachterswoning die op de 
Elster Berg in het Prattenburgse Bos staat. Vlak daarbij ligt de Solkuil, eigenlijk 
twee kuilen die door een sleuf met elkaar verbonden zijn. Op een oude prentbrief-
kaart staat de kuil aangegeven als Zoutkuil. Hoewel een betekenis van Sol een 
zoutoplossing is denk ik toch dat met het afdrukken van de naam Zoutkuil een 
vergissing is begaan. Waarom “zout” op die afgelegen plaats boven op de heuvel? 
Dat er zout is gevonden kan uitgesloten worden.

In Zuid-Nederland zijn enige kuilen die als speelplaats voor kinderen hebben 
gediend ook Solkuil gedoopt, refererend naar “sollen”, dat is met een bal spelen. 
Ook deze afleiding voor de naam kan verworpen worden omdat de volgende 
betekenis veel waarschijnlijker is. Op de Veluwe zijn enige kuilen met “sol” in 
de naam. Volgens Ter Laan’s aardrijkskundig woordenboek is een sol een met 
water gevulde kom in de heide. Een voorbeeld is het Solse Gat bij Garderen. Het 
is een natuurlijke drinkplaats voor vee en wild. Dit Solse gat is een zogenaamde 
 “pingoruïne”, ontstaan doordat een in de ijstijd met opgestuwd zand meegevoerde 
enorm grote ijsklomp is gesmolten waarna het zandplafond is ingestort. In de 
Elsterse Solkuil heeft vroeger dank zij een sprengkop (bron) ook water gestaan. 
Dit wijst op een bodem van leem. Vanaf de kuil  is heuvelafwaarts een circa 100 
meter lange rechte geul in zuidelijke richting gegraven. Mogelijk is dit gedaan 
om het water voor de tabaksvelden te kunnen gebruiken. Het kostte immers veel 
inspanning om water met kruiwagens of karren bergopwaarts te brengen. Wellicht 
heeft men toen ook leem in en bij de oorspronkelijke kuil gedolven. Een andere 
theorie is dat inwoners van Elst via de geul van bronwater zouden zijn voorzien. 
De kuil staat nu droog.

De Moordkuil in het Prattenburgse Bos

Op de Galgenberg is een kuil dicht bij een sinistere plaats, namelijk waar in oude 
tijden de gezagdragers van Amerongen misdadigers lieten executeren. Je vindt 
daar namen als het Galgenbos en de Schelmenweg. De grens met het grondge-
bied van Rhenen wordt aangegeven door een natuurstenen, 3 meter hoge paal met 
het wapen van de Van Reede Ginkels, de heren van Amerongen. De kuil heeft 
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de naam te danken 
aan een gebeurtenis 
die zich daar zo’n 
honderdvijftig jaar 
geleden heeft voor-
gedaan. Een vrouw 
uit Elst zei tegen haar 
man dat ze hout zou 
gaan sprokkelen. De 
jaloerse echtgenoot 
verdacht zijn vrouw 
er echter van dat ze 
diep in het bos in het 
geheim een andere 
man ontmoette en 
ging haar achterna. 
Of hij reden had om 
zijn vrouw niet te 
vertrouwen, vermeldt 
de historie niet maar 
wel dat het in de 
buurt van de kuil tot 
een echtelijke twist 
kwam. Het ging van 
kwaad tot erger en de 
man stak zijn vrouw 
dood. Sindsdien heet 
de plek de Moordkuil. 
Gezien de plaats van 
de Elsterse Moordkuil 
is ook daar gegra-
ven naar leem. Voor 
zand hoefde men 
immers niet zo ver 
te gaan.

Op de Heuvelrug zijn verscheidene nog andere dan genoemde (leem)kuilen en 
grindgaten aangetroffen. Op de Elster Berg is een plaats waar een grote del in het 
bos de vindplaats van leem verraadt. Hierin zijn meerdere kleine kuilen gegraven. 
Ook zou nog ergens in Elst een door Adriaan P. de Kleuver beschreven Spinnegat 

“De Zoutkuil” op de Elster Berg in het Prattenburgse Bos. De officiële 

naam is Solkuil.
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moeten liggen. Grind uit de Heuvelrug is onder andere gebruikt voor de aanleg 
van de Oude Veensegrindweg die in 1856 is aangelegd. Leemkuilen en grindgaten 
worden typisch op de hogere gedeelten van de Heuvelrug aangetroffen. Sommige 
mensen konden vroeger aan de vegetatie zien waar men leem of grind vinden kon. 
Waar leemlagen zijn, is het vochtig en grind laat het water juist gemakkelijk door, 
waardoor de plaats naar verhouding droog is. Dit beïnvloedt het voorkomen van 
bepaalde soorten planten en struiken en de groei ervan. Als we met alle hiervoor 
genoemde feiten in het achterhoofd ons realiseren dat bovendien in voorhistorische 
tijden ook op tal van plaatsen stoffelijke resten van onze voorouders zijn begraven, 
dan  zult u zich waarschijnlijk wel kunnen vinden in de titel van dit artikel.
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