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inleiding

Waarheen met het Veen maakt deel uit van
het onderzoeksprogramma Leven met Water.
Het belangrijkste thema van Waarheen met
het Veen is dan ook de relatie tussen het
waterbeheer en de huidige en toekomstige
kwaliteit van het veenlandschap, in ruime zin:
bodem, water, planten- en dierenleven, rust
en ruimte, en, zeker niet in de laatste plaats,
het gezamenlijk erfgoed van een oer-hollands
cultuurlandschap.
De blik is vooral gericht op het
veenweidelandschap, nationaal en
internationaal hooggewaardeerd, maar in
toenemende mate kwetsbaar.
Het veenweidelandschap kan alleen dán
voortbestaan indien het - als vanouds - beweid
of gemaaid wordt door boeren, of desnoods
door andere natuur- en landschapsbeheerders.
Het gangbare agrarisch beheer vereist
een bedrijfseconomisch verantwoorde
drooglegging. Door de daarvoor benodigde
ontwatering slinkt de veenbodem sterk, door
klink (inkrimpen) en - vooral - door oxidatie
(vertering aan de lucht). Sinds de ‘Grote
Ontginning’ in de Middeleeuwen is daardoor
het maaiveld in de veenweidegebieden aan
het dalen tot 5 a 10 meter. Het veen is hier
dus aan aan het verdwijnen. Bij ongewijzigde
Inleiding
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veen in Nederland
ontwatering zal dit op den duur leiden tot
verdwijnen van al het veen, op een termijn
die varieert al naar gelang de dikte van het
veenpakket. Reeds is op sommige plaatsen het
veen nagenoeg verdwenen, op andere plaatsen
kan het nog wel een aantal eeuwen duren voor
het zover is, maar het proces schrijdt hoe dan
ook voort.
De maaivelddaling is één van een reeks van
factoren die een bedreiging vormen voor het
karakteristieke veenweidelandschap zoals
we dat nu (nog) kennen. Ook in ecologisch
opzicht gaat het niet goed met dat landschap.
De aantallen weidevogels nemen af. De
soortenrijke en bijzondere vegetatie van
onbemeste veenweiden en schraallanden is de
laatste eeuw enorm in oppervlak afgenomen,
en de restanten kunnen alleen dankzij
maaibeheer en toegesneden peilbeheer in
stand blijven. Andere punten van zorg zijn
de kwaliteit van het oppervlaktewater en de
regionale waterhuishouding. Vastgesteld kan
worden dat het gangbare agrarische gebruik
bijdraagt aan de geleidelijke achteruitgang van
de landschappelijke en ecologische kwaliteit
van de veenweidegebieden. Het gaat behalve
ontwatering en verdroging ook om problemen
als vermesting, verzuring en verstoring.
Tegelijkertijd worden belangrijke kenmerken

van dit landschap juist in stand gehouden door
het agrarisch gebruik. In het voortbestaan
van het veenweidelandschap is en was het
agrarisch gebruik van eminent belang.
Waarom deze landschapsanalyse?
Deze landschapsanalyse beschrijft de
landschaps- en natuurkwaliteiten die wij
onderscheiden in de veenweiden. In deze
beschrijving proberen we enkele heldere
kenmerken te benoemen die het landschap
zo waardevol maken. Deze waarden vormen
daarmee een onderbouwing van de noodzaak
om duurzame behoud, herstel en ontwikkeling
van de veenweiden voor elkaar te krijgen.
Deze landschapsbeschrijving is tegelijk een
basis voor effectbeschrijvingen die gemaakt
zullen worden voor maatregelen die binnen
‘Waarheen met het veen?’ worden worden
voorgesteld.
Deze analyse vindt plaats op twee
schaalniveaus. Enerzijds op het algemene
niveau van de westelijke veenweiden.
Daarnaast illustreren we en concretiseren we
dit met het pilotgebied Zegveld.
We starten met een beschrijving van de
historie van het veenweidegebied. Deze
geschiedenis leert ons de betekenis van het
bestaande landschap beter te begrijpen. De
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veen in Zegveld
historische beschrijving is gebaseerd op een
omvangrijk literatuuronderzoek, waarvan
de bronnen achterin het rapport worden
genoemd.
Vervolgens gaan we in op de toestand van
de ondergrond en het gebruik van deze
ondergrond. Daarna gaan we in op enkele
belevingsaspecten. We eindigen met
een typering van landschapskenmerken
die gebruikt kan worden bij analyses en
effectbeschrijvingen van veranderingen in het
veenweidelandschap.

geschiedenis van het
veenlandschap in vogelvlucht

10.000 BP

Van zee tot veen
Paleogeograﬁsche kaarten van TNO bouw
en ondergrond van Nederland laten zien dat
ruwweg tussen 6000 en 4000 jaar geleden
meer dan een derde tot bijna de helft van
het huidige landoppervlak bedekt raakte
met uitgestrekte venen, in een brede gordel
van zuidwest naar noordoost, tussen de
zich ontwikkelende kustlijn en de hogere
zandgronden. Alleen in het Waddengebied
is het nooit tot een aaneengesloten
veenbedekking gekomen, behalve in de luwte
van de hoge gronden van Texel.
Toen na de laatste ijstijd de noordelijke
ijskappen zich terugtrokken, de zeespiegel
ging rijzen en de Noordzee ontstond, gingen
de boven die zeespiegel liggende gronden
de begrenzing vormen van drie reusachtige
getijdebekkens (‘Zeeland’, ‘Holland’ en
‘Waddenzee’). Grote hoeveelheden sediment
werden in die getijdebekkens afgezet - deels
door de rivieren, maar vooral door de zee
- zodat deze geleidelijk vrijwel geheel gevuld
werden. Het uiteindelijk resultaat was een
kustvlakte van klei en zand, doorsneden door
rivier- en getijdegeulen. Cruciaal voor de
verdere ontwikkeling van de kuststreek was de
vorming van een reeks van strandwallen aan de
Geschiedenis van het veenlandschap in vogelvlucht
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zeezijde van de kustvlakte door noordwaarts
transport van sediment langs de kust. Deze
strandwallen groeiden min of meer aaneen
tot een vrijwel gesloten kustbarrière, slechts
doorbroken door een vrij gering aantal zeegaten
en riviermonden. Alleen in het noorden bleef de
kust vrij open omdat de kustboog bij Texel de
aanvoer van sediment blokkeerde.
In het relatief rustige milieu van de aldus
ontstane ‘lagune’ stagneerden de rivieren, trad
verzoeting van het water op en vormden zich
op grote schaal veenvormende moerassen.
‘Veenvormend’ wil zeggen dat de afgestorven
plantenresten zich (eeuwenlang) ophopen,
omdat ze onder de geldende natte condities
niet of slecht verteren. Onder de aanvankelijk
brakke en eutrofe omstandigheden ging het
om rietmoeras (leidend tot rietveen). Op enige
afstand van de rivieren konden zich onder
meer mesotrofe en zoete omstandigheden
daarbovenop, of daarnaast, zeggemoerassen
en moerasbossen ontwikkelen (leidend tot
zeggevenen en bos- en broekvenen).
Bosveen en mosveen
Voor een goed begrip van de latere (natuurlijke
én cultuurlijke) landschapsontwikkeling is het
van belang hoe het de kustmoerassen en venen
nadien vergaat.

5.100 BP

De uit strandwallen opgebouwde
‘hollandse’ kustlijn werd slechts op enkele
plaatsen onderbroken door zeegaten en
riviermondingen. Van zuid naar noord waren
dat de Scheldemonding, de Maasmonding bij
Rotterdam, de Rijnmonding bij Katwijk, het Oer-IJ
bij Castricum en het Zeegat van Bergen. Grote
delen van de kustvlakte, of het kustmoeras, lagen
derhalve buiten de directe invloed van zee en / of
rivier.
Op het moment dat de dode plantenmassa (het
veen) van de moerassen zo hoog is opgehoopt
dat het buiten het bereik van voedselrijk
grondwater geraakt - en zodanig gelegen is dat
het niet door zee- of rivierwater kan worden
bereikt - gaat er veenmos groeien, dat uitsluitend
door regenwater wordt gevoed en dat water
in grote hoeveelheden vasthoudt (‘hoogveen’).
Het veenmos ‘overwoekert’ het onderliggende
dek van dode plantenresten, houdt zichzelf met
regenwater in stand, verheft zich op den duur
tot vér boven de onderliggende veenlagen en
ontwikkelt zich tot enorme ‘kussens’ van 5 tot
10 meter hoogte (en kleinere kussentjes) die
uiteindelijk een groot deel van de kustvlakte
overdekken. Voorzover de veenkoepels al een
ontwatering hebben, bestaat die uit slenken en
veenriviertjes, die mondjesmaat water afgeven
aan de omgeving. De toplaag bestaat uit ‘levend
Geschiedenis van het veenlandschap in vogelvlucht
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3.800 BP
hoogveen’, de rest uit dikke lagen afgestorven
veenmos (het mosveen), met (diep) daaronder de
andere, door het mosveen bedekte veensoorten.
Bezijden geulen en rivierlopen, in periodiek
door (rivier)water overstroomde vlaktes, ligt het
domein van rietmoerassen, zeggemoerassen
en moerasbossen. Hier vormen de (natte)
bossen uiteindelijk het op die plek natuurlijke
eindstadium van de vegetatieontwikkeling.
Het ‘maaiveld’ ligt in deze moerassen over het
algemeen slechts centimeters tot hooguit
enkele decimeters boven het gemiddeld
waterpeil. Onder deze omstandigheden
verteren boomwortels en kruidachtige
vegetatiebestanddelen niet of nauwelijks,
en ontstaat op den duur bosveen. Door de
periodieke overstroming met rivierwater wordt
ook klei afgezet.
Vanwege hun gebondenheid aan grond- of
oppervlaktewater kunnen bosvenen zichzelf
nooit erg ver verheffen boven het peil van grondof rivierwater, en houdt hun hoogte daarmee
min of meer gelijke tred. Slechts het locale
water- of sedimentatieregime (of verandering
daarin) bepaalt het lot van het bosveen (of het
moerasbos): meegroeien met het waterpeil,
begraven worden onder klei, of tenondergaan in
mos. Een laagveen (een riet-, zegge- of bosveen)

1.200 BP
kan zich, zoals reeds aangegeven, ontwikkelen
tot een hoogveen (mosveen), indien de invloed
van grond- of oppervlaktewater afneemt of
verdwijnt.
Een hoogveen kan verdrogen, door een
veranderend klimaat, of doordat het wordt
‘aangetapt’ door een rivier of een zee-arm.
Aldus gedraineerd kan het inzakken en
verdrinken, of met sediment worden bedekt.
Vervolgens kan opnieuw een proces van
veenvorming van start gaan, leidend tot
bosveen, of wellicht, op den duur, weer tot
mosveen - zoals eerder geschetst een normaal
natuurlijk proces. De Nederlandse bodem is
rijk aan voorbeelden van de grote variatie en
grilligheid in ruimte en tijd van de processen
van erosie, sedimentatie en veenvorming.

Van veen tot boerenland
Prehistorie
Terwijl het (hoog)veen groeide woonden er
al geruime tijd mensen in onze streken, niet
alleen op de hogere zandgronden, maar ook
op oeverwallen van rivieren (Swifterbant), op
rivierduinen (de ‘donken’ in de Alblasserwaard),
op strandwallen langs de kust en op de
keileembult van Texel. Terwijl het (hoog)veen
Geschiedenis van het veenlandschap in vogelvlucht
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situatie begin van de middeleeuwen
groeide voltrok zich ook een geleidelijke
verandering in de bestaanswijze van ‘onze verre
voorouders’: van jager en verzamelaar naar
veehouder en akkerbouwer, ofwel boer.
In de loop van een aantal generaties is op veel
plaatsen het (hoog)veen langzamerhand steeds
verder gegroeid en uitgedijd, en misschien
wel langzaam bezit nemend van zand- en
kleigronden.
Huisplaatsen waren, binnen zekere grenzen,
nog tamelijk mobiel, maar waarschijnlijk
gebonden aan droog terrein; evenzogoed
waren er (seizoensgebonden?) kampementen
in ‘de wildernis’. Akkeren (al vanaf zo’n 6000
jaar voor heden) deed men waarschijnlijk
vooral op drogere gronden, terwijl dieper de
veengebieden in alleen werd gejaagd, gevist
en verzameld, langs en vanaf de riviertjes en
getijdegeulen.
Het kan niet worden uitgesloten dat al in
een ver verleden kleine stukken hoogveen
(mosveen) werden beweid, en / of na enige
grondbewerking (of branden?) werden
ingezaaid. Daarvoor is enige ontwatering
noodzakelijk - op een natte spons groeit
geen graan. Er zijn aanwijzingen dat (de)
hoogvenen periodes van verdroging (door
klimaatschommelingen, of door ‘aantapping’

zweilanderpolder
door een nieuw gevormde rivier- of getijdegeul)
hebben gekend. Dit ging gepaard met een
bijbehorende ‘veraarding’ (door oxidatie)
van de bovenlaag - die daarmee potentieel
geschikt werd voor (zwervende?) akkerbouw en
beweiding. Ook mag worden aangenomen dat
gedroogd (mos)veen - in de vorm van turf – toen
al een goede brandstof bleek.
Het bovenstaande is nogal speculatief, want
er zijn (nog) geen eenduidige aanwijzingen
gevonden voor zo vroege ontginningen in het
veenlandschap.
IJzertijd / Romeinse Tijd
Vrij recent archeologisch onderzoek heeft er
wél toe geleid dat de tijdshorizon voor wat
betreft de exploitatie van het veen aanzienlijk
terugwaarts is gelegd, tenminste tot rond het
begin van de jaartelling. Opgravingen wijzen
uit dat er in Holland (Delﬂand) en Zeeland
al zo’n 2000 jaar geleden mensen in of nabij
het veen woonden, dit plaatselijk ook middels
sloten hebben gedraineerd, en ontgonnen als
akkerland. Hoogveen bleek (aanvankelijk) redelijk
vruchtbaar (door oxidatie en veraarding, al dan
niet aangevuld met mest of opgebrachte klei).
Hoogveen bleek, eenmaal ontgonnen, kwetsbaar
voor maaivelddaling en vernatting, ook toen al.
Hoogveeen werd afgegraven als brandstof (turf).
Geschiedenis van het veenlandschap in vogelvlucht

18

En men groef gaten om uit onderliggende
veenlagen, nog gevormd onder brakke
omstandigheden, zout te winnen (uit de as).
Vroege Middeleeuwen
Op de paleograﬁsche kaart van Nederland
omstreeks 800 AD is te zien dat in de Vroege
Middeleeuwen op diverse plaatsen in de
veengebieden klei is afgezet, langs rivieren
en zeegaten. In het midden-nederlandse
rivierengebied ligt de klei op het veen, nabij
Texel, bij de Maasmonding en in Zeeland heeft
de zee ook grote stukken veen weggeslagen
alvorens de ‘gaten’ weer met sediment te vullen.
Aangenomen wordt dat in Zeeland, wellicht
ook elders, de drainage van de venen (door
‘aantapping’, maar ook al door mensenhand)
een rol heeft gespeeld in dit proces. Een (snel)
dalend maaiveld, en het verlies van cohesie van
verdrogend, eventueel door sloten doorsneden
veen, gaven het buitenwater meer kans. Vooral
Zeeland lijkt hiervan het ‘slachtoffer’ te zijn
geworden, al zullen stormvloeden de erosie
van het veen aanzienlijk hebben versneld.
Wie denkt bij ‘Zeeland’ aan een verdronken
‘veenland’?
Tezelfdertijd is de bevolking geringer in aantal
dan voorheen, en heeft de ‘wildernis’ terrein
gewonnen.

De ‘grote ontginning’
Een grote vlucht neemt het ontginnen van
het veen - als boerenland - in de wat latere
Middeleeuwen. Over deze ontginningen is
nog lang niet alles bekend. Aangenomen mag
worden dat al ruim vóór het jaar 1000 ﬂinke
stukken van het (hoog)veen in gebruik zijn
genomen, in eerste instantie als akker.
Deze oude ontginningen (de oudste liggen
waarschijnlijk in Noord-Holland) waren een
locale aangelegenheid, hetgeen niet wil zeggen
dat regie ontbrak. Er is een planmatigheid in
het greppel- en slotenpatroon dat voor de
ontwatering moest zorgen, en vaak lijken ook de
rechten en plichten gelijkelijk te zijn verdeeld.
De greppels en sloten waterden onder vrij verval
af op de natuurlijke veenstromen, en strekken
zich min of meer haaks daarop uit, het veen in.
Waarschijnlijk kenden veel oude ontginningen
het zogeheten recht van vrije opstrek: de
kaveldiepte groeide in de loop der generaties met
de voortschrijdende ontginning mee het veen
in, soms kilometers ver, vaker echter gestuit door
de landerijen van de veenboeren ‘van de andere
kant’, of enig ander obstakel.
Archeologisch onderzoek wijst uit dat de
boerderijen - die nog niet van steen waren - niet

altijd op hun huidige plaats hebben gelegen,
maar ook verderop in het veen, en dat zij in de
loop van de generaties nogal ‘aan de wandel’ zijn
geweest (zie hierna). Over de feitelijke gang van
zaken bij het in cultuur brengen van de grond
(branden? ploegen?) kon in de literatuur weinig
tot niets worden gevonden.
Op de hiervoor getoonde kaart van het
landschap aan de vooravond van de grote
ontginningen blijkt een ﬂink deel van de
westelijke veengebieden niet meer te
karakteriseren als levend hoogveen (‘raised
bog’). Het overige veen (‘peat marshes’) zal
hebben bestaan uit verdroogd hoogveen, of
bos- en broekveen, eventueel als opvolger van
‘verdronken’ hoogveen.
Men stelle zich een broekveen voor - nat,
laaggelegen en één en al levende of halfvergane
boomwortels en andere ruwe plantenresten,
al dan niet met een kleilaag van een nabije
rivier: hoe maak je daar een akker van? Het
ligt in de rede dat de met recht als ‘wildernis’
te karakteriseren bosvenen niet direct in
aanmerking kwamen voor ontginning. Zo’n
ontginning vereist in ieder geval de wil én het
vermogen om zodanig in te grijpen in het regime
van de natuurlijke wateren dat veelvuldige
overstroming kan worden uitgebannen, óf een

polder groot en klein oud-aa
geduldig wachten tot de wateren zélf een andere
weg zoeken.
Aangenomen mag worden dat de bosvenen
in principe pas aan snee kwamen nadat in de
hoogvenen voldoende ervaring was opgedaan
met ontwatering en het aanleggen van kades,
en - bovendien - de beschikbare oppervlakte aan
gemakkelijker te ontginnen venen begon op te
raken. Bij een dergelijke vaststelling is echter
voorzichtigheid geboden. Zoals reeds eerder
opgemerkt valt er nog veel te ontdekken in de
ontginningsgeschiedenis van de venen, inclusief
de bijbehorende dateringen.
Het is van belang hier op te merken dat,
terwijl men op diverse plaatsen druk aan het
ontginnen was, elders langs natuurlijke weg
nog ﬂinke veranderingen zouden optreden
in de onontgonnen venen (en later ook in de
reeds ontgonnen gebieden, waarover verderop
meer). In toenemende mate worden gedurende
de Middeleeuwen door de rivieren (vóór hun
bedijking, ruwweg tussen 1100 en 1300 AD)
kleien afgezet op de venen ter weerszijden. Veel
veengronden zijn dan ook klei-op-veengronden,
waarbij de laag klei nabij de rivier het dikst
is, om ‘landinwaarts’ geleidelijk dunner te
worden. Gebieden als de Krimpenerwaard
Geschiedenis van het veenlandschap in vogelvlucht
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en de Alblasserwaard, ver van de toenmalige
bevolkingscentra maar ook het domein van
hevige rivieractiviteit zijn (dan ook) pas relatief
laat ontgonnen. Het loonde wel de moeite: de
klei-op-veengronden behoorden tot de beste
agrarische gronden.
In de Hoge Middeleeuwen (na het jaar
1000) raakt de veenontginning in een
stroomversnelling, vaak krachtig gestimuleerd
door met name de Graven van Holland en de
Bisschoppen van Utrecht, kien op vestiging
en uitbreiding van hun gezag, én groei van
de schatkist. Nog lang niet alle veen was
ontgonnen, maar na verloop van luttele eeuwen
was er vrijwel géén ‘wildernis’ meer over. Van
tevoren afgebakende stukken van de wildernis
werden per contract (‘cope’) ter ontginning
uitgegeven - via een middelman (‘locator’). Als
tegenprestatie voor noeste ontginningsarbeid
kreeg men rechten, én de vrije beschikking over
de grond. Daartegenover stond de verplichting
tot het betalen van belasting. Deze zogeheten
‘cope-ontginningen’ kenmerken zich meestal
door een vaste kaveldiepte, tenzij dit door de
natuurlijke gesteldheid (grillige rivierlopen) of de
ligging van oudere of andere ontginningen niet
goed mogelijk was. Iedere ontginning bleef een
zaak van passen en meten.
Het verkavelingspatroon van het merendeel

van de huidige veen(weide)landschappen
gaat vaak min of meer rechtstreeks terug op
de eerste ontginning en heeft daarmee een
uiterst eerbiedwaardige leeftijd, die ruwweg
kan liggen tussen de 1200 en 700 jaar. Het
nederzettingspatroon kan - in de ‘oude’
ontginningen - in de eerste eeuwen nogal zijn
veranderd, maar heeft daarna ook alweer vele
eeuwen standgehouden.
Zowel in de ‘oude’ als de ‘nieuwe’ ontginningen
volgen de nederzettingen vaak een bestaand
geograﬁsch gegeven, zoals de loop van een rivier
of een veenstroom, of een (fossiele) stroomrug.
Met name in de ‘nieuwe’ ontginningen, vaak
tussen de oudere gelegen, werden echter ook
volstrekt nieuwe, meestal rechte lijnen aan het
landschap toegevoegd, met een weg, kade of
gegraven water als basis.
Het Nederlandse veen(weide)landschap kent
door het samenspel van de natuurlijke en de door
mensenhand geschapen lijnen en elementen een
duizelingwekkende hoeveelheid variaties op één
thema, en vormt een wonderbaarlijk mozaïek
van ‘eenheden’ met een uniek eigen gezicht.
Het veen en het water
Er wordt wel gesuggereerd dat zowel de
allervroegste ontginningen in de eerste eeuwen
na het begin van de jaartelling als die van

de middeleeuwse ontginningsgolf mede te
danken zouden zijn aan twee bijbehorende
klimaatsoptima, waarbij het veen door een
zekere uitdroging gemakkelijker toegankelijk zou
zijn geweest. Voorts lijkt het erop dat sommige
veengebieden ook wel kunnen zijn ‘aangetapt’
door rivier- of zeearmen, met hetzelfde effect.
Een en ander leidt tot de vraag wat de
veenontginningen op hun beurt hebben
betekend voor de ‘gesteldheid’ van het land - en
het water.
Al eerder werd opgemerkt dat de zeer vroege
Zeeuwse veenontginningen pas vrij recent
door de archeologie aan het daglicht werden
gebracht. Het Zeeuwse veen ís niet meer,
behoudens het fossiele, overspoelde veen van
de ‘poelgronden’. Het sterke vermoeden bestaat
dat zogeheten ‘transgressies’ van de zee aldaar
(mede) veroorzaakt zouden kunnen zijn door de
ontginning van het veen.
Ontgonnen veen klinkt in (door
wateronttrekking) en ‘verbrandt’ (door
blootstelling aan de lucht), met als gevolg
een sterke daling van het maaiveld (en verlies
van cohesie van het veen). Zonder stevige
en - vooral - goed onderhouden dijken is er
weinig verweer tegen de zee, vooral niet bij een
stormvloed...

vinkeveense plassen
Een en ander is in het zuidwestelijk ‘deltagebied’
nog verergerd door het veen te vergraven - niet
alleen voor de turf maar (vooral) om het zout
dat bij verbranding van het (brakke) veen kon
worden gewonnen.
Maaivelddaling en vergraving (of vervening) - en
hun meer of minder dramatische gevolgen - zijn
onderwerp van de beschouwing hieronder.
Al in de (latere) Middeleeuwen stuit men
in toenemende mate op problemen met de
afwatering - en soms zelfs de veiligheid - van
het op de wildernis gewonnen land. De ‘oude’
ontginners konden op de (snelle) maaivelddaling
reageren door verder het veen in te trekken
als het waterpeil te hoog werd voor het meest
gewenste gebruik, de verbouw van graan. Het
drassiger land kon nog wel beweid of gemaaid
worden, pas wat verderop was akkerbouw weer
lonend. De (houten) boerderij verplaatste zich
eventueel mee. Eenmaal achterin het land, waar
het mosveen het sterkst en snelst inklinkt werd
het ook daar al spoedig te nat, en verplaatste
men desnoods de hele buurtschap weer terug,
bijvoorbeeld naar een opgeworpen kade.
Evenzo kon de bewoning zich verplaatsen naar
langzaam tevoorschijn tredende, aanvankelijk
door het veen bedekte zandige of kleiige
kreekruggen of donken.
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Uit de literatuur wordt niet geheel duidelijk
of de vroege ontginningen al onmiddellijk
gepaard gingen met de aanleg van (lage) kades,
als verweer tegen het inzijgende water vanuit
het nog onontgonnen veen, tegen het water
van de buren, of tegen het oppervlaktewater.
Aangenomen mag worden dat dit echter al
spoedig de gangbare praktijk werd, in ieder
geval op het moment dat de effecten van de
maaivelddaling zich lieten gevoelen. Bij zo’n
bekading hoorde een uitgekiend systeem van
weteringen en sluisjes, waardoor bij lage peilen
- onder vrij verval - op het buitenwater kan
worden geloosd.
Op den duur werd het - door de maaivelddaling
- steeds moeilijker het land op bevredigende
wijze af te wateren - nog steeds onder vrij
verval. Bovendien kon het oppervlaktewater
bij een hoog peil steeds gemakkelijker
doordringen in de vaten en haarvaten van
het systeem - tot overstroming aan toe.
Daarbij speelden ook de langzame stijging
van de zeespiegel en de bijhorende afname
van het verhang van de rivieren een rol . De
twaalfde eeuw is een eeuw van vernietigende
overstromingen, waarbij veel land verloren
raakt , of vrijwel opnieuw ontgonnen moet
worden.

Het antwoord van boeren, bestuurderen
en ontkiemende waterschappen en
hoogheemraadschappen was (en bleef) een
stelselmatige aanpassing van het systeem
van kades, watergangen en sluizen. Veel
energie is gestoken in het aaneensmeden
van talloze ‘polders’ (een veelal door kades
omsloten afwateringseenheid - met een
‘eigen’ waterbeheer) tot grotere af te wateren
en tegen het buitenwater te beschermen
‘eenheden’. In dat kader kwam een systeem van
gesloten ‘dijkringen’ tot stand, gepaard gaand
met het afdammen van veenstromen (denk
aan de vele - middeleeuwse - plaatsnamen
eindigend op ‘-dam’) bij hun monding in de
grotere rivieren of ander buitenwater. In de
dam kwam meestal een forse spuisluis.
Zo tussen 1000 en 1250 ontstaat er - met
vallen en opstaan - een compleet systeem van
dijkringen langs de grote rivieren, zeearmen
en meren. Vooral in Noord-Holland is dan
echter al een ﬂink deel van het land ten prooi
gevallen aan het water van de Noordzee en zijn
nieuwe zeearmen, en van de zich rond die tijd
vormende Zuiderzee.
Ergens in de 15e eeuw doet de poldermolen
zijn intrede. Steeds moeilijker wordt de lozing

van het dalende land op het buitenwater op de
beproefde manier, doch met windkracht kan
het overtollige water worden opgevoerd tot
een boezempeil (in apart omkade boezems),
om vervolgens bij geschikte omstandigheden
op het buitenwater te worden geloosd. Het
hele stelsel wordt uiteindelijk zodanig verﬁjnd
dat - bij wijze van voorbeeld - het gehele
Hoogheemraadschap van Rijnland, tezamen
met het Grootwaterschap Woerden, ál zijn
water op één punt op het IJ loost, middels 8
(!) spuisluizen bij Spaarndam. Alle natuurlijke
waterlopen en meren binnen het waterschap,
inclusief de afgedamde én verzande Oude Rijn,
fungeren dan als boezem. In de polders staan
er tientallen molens, aan het eind van oude
weteringen of nieuw gegraven molentochten.
Er is een verﬁjnd systeem van kades,
weteringen, sloten, sluizen en duikers.
In het drasse land heeft akkerbouw meestal
plaatsgemaakt voor de veehouderij, en wordt
grasland dominant. In veel polders wordt zand,
slootbagger, klei en huisvuil over de landerijen
uitgespreid (‘toemaak’) ter verbetering van
de vruchtbaarheid en de draagkracht van de
bodem. Dichtbij huis wordt zeer veel energie
gestoken in kleine, met bagger en ander
materiaal opgehoogde akkertjes waar goed

beemster
renderende speciale teelten worden bedreven,
waaronder de lucratieve hennepteelt (voor
de touwslagerij). Kades worden bepoot met
houtgewas, en men legt geriefbosjes aan.
Vervening
De welvaart was ongelijk verdeeld.
Waarschijnlijk was het op de klei-opveengronden gemiddeld genomen nog goed
boeren, maar op het nogal arme, en bovenal
drasse mosveen werd het al gauw marginaal.
Het trof dat de snel groeiende steden met
hun al even snel groeiende bedrijvigheid
een schreeuwende behoefte hadden aan
brandstof, en turf voldeed uitstekend. En de
beste kwaliteit bestond uit gedroogd mosveen:
weinig as, en geen klei.
Al sinds mensenheugenis werd er turf
gestoken, voor eigen gebruik. Nu echter werd
het een commerciële aangelegenheid, gerund
door ‘lieden van de stad’. Een deel van de
boeren werd turfsteker, een ander deel vertrok.
Aanvankelijk bleef het bij turf steken (droge
vervening), zonder het land overmatig te
beschadigen.
Dit werd anders met de komst van de
baggerbeugel, die het mogelijk maakte tot ver
ónder het grondwaterpeil turf te winnen. Het
resultaat was een lappendeken van petgaten
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die, ondanks het ontmoedigingsbeleid
van de autoriteiten (het waterschap), alras
aaneengroeiden tot plassen met hier en daar
nog een kade en wat legakkers. De ook in die
tijd al als zodanig onderkende verwoesting van
het landschap, in de zin van landvernietiging,
nam verontrustende vormen aan. In een relatief
kort tijdsbestek, met name in de 17e eeuw,
werd Holland langzaamaan een gatenkaas,
met watermassa’s die door oeverafslag en
winderosie een reële bedreiging vormden
voor de veiligheid van het omringende land,
én bijvoorbeeld steden als Haarlem en Leiden:
‘de waterwolf’. Het water van de Zuiderzee
kón reiken tot de stadspoorten, via IJ en
Haarlemmermeer.
Uiteindelijk wisten investeerders uit de
stad van de nood een deugd te maken door
een groot aantal meren droog te malen en
het herwonnen land, ontveend tot op de
vruchtbare oude zeeklei, weer uit te geven als
prima akker- en weiland.
De drooggemalen Beemster staat inmiddels op
de Werelderfgoedlijst van de UNESCO wegens
historisch belang én schoonheid. De nietdrooggemalen plassen daarentegen zijn thans
waardevolle natuur- en recreatiegebieden, met
de Nieuwkoopsche Plassen als een der parels.

Recentere ontwikkelingen
Bovenregionale infrastructuur
Al vroeg in de geschiedenis is het netwerk van
natuurlijke wateren uitgebreid met kanalen
ten behoeve van de scheepvaart, waarbij
zo hier en daar een doorsnijding van de
oorspronkelijke ontginningsstructuur heeft
plaatsgevonden. Nogal wat van deze kanalen,
denk aan de trekvaarten, vormen inmiddels
een tamelijk schilderachtig onderdeel van het
veenweidelandschap. De nieuwste kanalen,
zoals het Amterdam Rijnkanaal, contrasteren
door hun grote maat met de doorgaans kleinere
infrastructuren in het veenweidelandschap.
Omdat de veenweidegebieden gemakkelijk
onder water te zetten zijn spelen ze al
vanaf de Opstand een belangrijke rol in de
landsverdediging. Met hun forten en allerlei
andere werken vorm(d)en de watervlaktes
linies, waarvan als markantste de Nieuwe
Hollandse Waterlinie en de Stelling van
Amsterdam mogen worden genoemd. Bijzonder
aan de linies is dat zij, hun functie getrouw,
bijzonder knap in het landschap zijn ingepast.
Beide linies zijn aangewezen als Nationaal
landschap, de Stelling bovendien als UNESCO
werelderfgoed.
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Vanaf eind 19e eeuw doorkruist ook een
aantal spoorlijnen de veenweidegebieden,
vrijwel per deﬁnitie zich niets aantrekkend
van het oorspronkelijk inrichtingspatroon.
Van sommige is de visuele impact beperkt
(bijvoorbeeld Woerden - Harmelen), maar
recente spoorvernieuwingswerken vormen
nogal eens barrières in het landschap. Een
vergelijkbaar verhaal kan verteld worden over
de autosnelwegen die na de oorlog hun intrede
doen. Voor de komende decennia mag worden
uitgegaan van een toenemende verdichting,
schaalvergroting en barrièrewerking van het
wegennet.
Een beperkt aantal hoogspanningsleidingen
doorkruist het land. We zijn eraan gewend.
Recent is de opkomst van windturbines die
in het Groene Hart, op diverse plekken langs
snelwegen, de horizon veranderen.
Verstedelijking
Het veenlandschap ‘sec’ is tot voor kort
redelijk resistent gebleken tegen oprukkende
bebouwing, doch de impact op het open
landschap van wat er aan de randen
gebeurt (dorps- en stadsuitbreidingen,
bedrijventerreinen) leidt af en toe tot
maatschappelijke en bestuurlijke beroering.

Stapels beleidsnota’s hebben niet kunnen
voorkomen dat, met name in het Groene
Hart, het landschap sterk verandert door
een opeenstapeling van kleine en grote
ontwikkelingen. Aanzienlijke effecten komen van
hoogbouw in steden en van bedrijventerreinen
en glastuinbouwvestigingen.
Typische kleine ontwikkelingen vinden plaats
in de dorpslinten, die, al dan niet sluipend, hun
agrarische karakter verliezen. Dit gebeurt bij
de omvorming van agrarische opstallen naar
burgerwoningen. Soms leidt het tot herstel
van historisch erfgoed. Soms tot goedbedoelde
architectuur die vervreemdend werkt. Dit gaat
samen met een sociaal-culturele verandering van
het platteland, dat meer en meer stedelijk wordt.
Natuurwaarden in het veenlandschap
Het unieke cultuurlandschap van de Nederlandse
veenweiden heeft in de loop van de eeuwen
geleid tot een hoge biodiversiteit in een
wonderlijk kunstmatige setting. Begin 20e
eeuw waren er veel gradiënten in de intensiteit
van agrarisch gebruik, met huiskavels nabij
de boerderijen en verder afgelegen natte
graslanden die als hooiland en voor beweiding
werden gebruikt. Deze wijdverspreide graslanden
waren bloemrijk en telden vele plantensoorten
per vierkante meter. Ook de sloten en boezems

bevatten helder, schoon water en een weelderige
waterplantenvegetatie. De petgaten, waaruit het
veen was uitgebaggerd, begonnen te verlanden
en dat leverde eveneens een zeer soortenrijke en
bijzondere reeks plantengemeenschappen op,
van ondergedoken naar drijvende waterplanten,
via uitgestrekte riet- en biezenlanden tot
zeer soortendichte mesotrofe trilvenen met
orchideeën en wollegras. Tegelijkertijd leverde
het agrarisch beheer in die vroeger eeuwen een
enorm dichte en soortenrijke populatie op van
weidevogels en moerasvogels. Jac P. Thijsse heeft
die natuur bloemrijk beschreven en we kennen
de natuurbeelden van schoolplaten uit die tijd.
Pas later in de 20e eeuw begon er bezorgdheid te
ontstaan over de gevolgen van de intensivering
van de agrarische productie in het gebied. Het
alsmaar meer mest geven en steeds dieper
ontwateren leidde tot een enorme afname
van de soortenrijkdom in de graslanden
en verslechtering van waterkwaliteit en
natuur in de sloten en boezemwateren. Nog
juist op tijd werden enkele nog onbemeste
graslanden aangekocht als natuurgebied,
b.v. de schraallanden langs de Meije, of
dotterbloemhooilanden bij Nieuwkoop, waar
men nu nog een idee kan krijgen van het
vroegere aanzien van het veengrasland als
geheel.

De verlanding in de petgaten behield een heel
karakteristieke reeks vegetaties voor Nederland;
waar vroeger in het rivierenlandschap steeds
nieuwe plassen ontstonden door meandering
en afsnijding van oude armen, is dit proces de
laatste twee eeuwen vrijwel gestopt door aanleg
van dijken en kribben. De vervening schiep door
mensenhand nieuwe ondiepe plassen met
zoet water die snel door de vegetatie werden
overgenomen, net zoals dat bij oude rivierarmen
ook vaak gebeurt. De verlanding schreed almaar
voort, en in de laatste decennia kwamen hele
stukken in het eindstadium van elzen- of
berkenbroekbos.
Na het veiligstellen van de eerste laagveenplas,
het Naardermeer, zijn langzamerhand steeds
meer waardevolle stukken natuur in het
veenweidegebied als natuurgebied beschermd.
Denk hierbij aan bloemrijke hooilanden
maar ook aan verlandingslandschappen,
eendenkooien en weidevogelreservaten (oa.
Grutto, Tureluur, Kemphaan, Watersnip, Kievit).
Niet alleen natuurbeschermingsorganisaties,
maar ook boeren zijn tegenwoordig actief bij het
beschermen van natuur, ook in boerenland. In
boerenland kunnen plaatselijk nog interessante
slootkantvegetatie en weidevolgels worden
gevonden zoals kievit, grutto en tureluur. Doch
het voorkomen ervan neemt af.
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Momenteel zijn er initiatieven om
natuurgebieden met robuuste verbindingszones
aan elkaar te koppelen. Ook is er beleid om de
meest waardevolle gebieden aan te wijzen in
het kader van Europese richtlijnen (Natura2000,
Vogel- en Habitatrichtijn).
Ruilverkaveling en landinrichting
Een halve eeuw ruilverkaveling en landinrichting
heeft in het veenweidelandschap minder schade
aangericht dan elders. Het ontginningspatroon
van een veenweidepolder laat niet zo
gemakkelijk aan zich sleutelen. Toch zijn er
boerenbedrijven verplaatst, zijn vaarpolders
uitermate zeldzaam geworden, en zijn er forse
aantallen sloten gedempt. Bijzondere ingrepen
vonden plaats in de Utrechtse Venen (Oukoop
Kortrijk) waar in de jaren zestig recreatiewegen
en voorzieningen werden aangelegd onder
invloed van de ANWB visie Hollands Groene Zone
(1961). Ingrepen in de laatste 10 jaar zijn vooral
zeer kleinschalig van aard.
Agrarische ontwikkelingen.
In de veenweiden is het goed boeren. Het
oxiderende veen zorgt voor een vruchtbare
voedingsbodem voor graslandproductie.
Beperkende factor in het veen is de geringe
draagkracht van de grond die versterkt wordt

door de hoge waterstanden. De productiekosten
van een liter melk in het groene hart zijn
hoger dan elders in Nederland. Dit wordt deels
gecompenseerd door ﬁnanciële regelingen.
De dominante tendens in de landbouw
is schaalvergroting en vergroten van de
bedrijfsefﬁciency. In tegenstelling tot vroeger
gaat dit niet gepaard met grootschalige
herinrichting van het landschap, immers
sloten blijven overwegend nodig. Plaatselijk
worden nog dwarssloten gedempt om het
land beter te bereiken. En er komt agrarisch
bebouwing vrij voor andere functies. Een
tweede tendens is een aanvulling op de
productiefunctie door verbreding (recreatie,
zorg), verdieping (kaasmakerij, huisverkoop) en
herfundering (natuurbeheer/ -productie) van
het boerenbedrijf. Maar ondanks de ligging nabij
miljoenen randstedelingen zijn nevenfuncties als
recreatie bij de boer en zorgboerderijen, in West
Nederland veel minder aanwezig dan in veel
andere gebieden in Nederland (bijvoorbeeld Oost
Nederland).

Het gespaarde landschap
De huidige veenweidegebieden zijn gespaard
gebleven voor vervening, en, voor een groot deel,
voor haar 21e eeuwse pendant: verstedelijking.

Nóg wordt er geboerd, en zijn het waardevolle
landschappen, soms met een grote
‘natuurwaarde’.
Waardevolle landschappen in die zin, dat ze met
hun openheid, landschapsschoon en (relatieve)
rijkdom aan planten en dieren een ware oase
vormen in dit verstedelijkte land, met een tot
in de Middeleeuwen aﬂeesbare geschiedenis.
Tegelijkertijd is hun toekomst problematisch, al is
het maar omdat het maaiveld daalt en daalt. En
omdat er aan de randen wordt geknabbeld.

geschiedenis van het
veenlandschap rond Zegveld
in vogelvlucht

2000 BP - perimariene kreken
Rivieren en getijdekreken
Het studiegebied rond Zegveld ligt in de
overgangszone tussen het eerder beschreven
‘Hollandse’ getijdebekken en het niet meer
door getijde-afzettingen bedekte pleistocene
landoppervlak, hier bestaande uit dekzand.
De meest oostelijke grens van de getijdeafzettingen (in de diepe ondergrond)
verloopt langs een lijn van Driebruggen in
het zuidwesten naar Wilnis / Breukelen in
het noordoosten, en passeert Zegveld net
aan de zuidoostzijde. Met een anachronisme:
“Woerden aan Zee”.
In dit getijdebekken stroomde ook de Rijn uit
in de Noordzee. Oude rivierlopen zijn voor de
geoloog traceerbaar als zandige stroomgordels,
bestaande uit beddingafzettingen en
oeverwallen. Een dergelijke opbouw kon pas
ontstaan toen de zeespiegel zodanig gestegen
was, en het getijdebekken zodanig gevuld
(tot ‘kustvlakte’), dat de rivier buiten haar
oevers moest treden bij hoogwater. Voorheen
stortte het rivierwater zich via een breed (oer)
stroomdal in het Noordzeebekken.
De Oude Rijn mag met recht ‘oud’ heten: de
eerste afzettingen gaan terug tot zo’n 5600
jaar geleden. Historisch gedocumenteerd
is het einde van de rivieractiviteit in de
Geschiedenis van Zegveld in vogelvlucht

32

Middeleeuwen: de afdamming bij Wijk bij
Duurstede in het jaar 1122. Overigens begon de
rivier al zo’n 400 jaar eerder te verzanden, bij
en vanaf zijn monding nabij Katwijk.
Voor zo’n oude rivier is de stroomgordel erg
breed, hetgeen te maken heeft met het gemak
waarmee de rivier kon meanderen door het
dekzand, hier aan de rand van de kustvlakte.
Ruwweg tussen 2500 en 1000 jaar geleden
waren er in het studiegebied ook getijdekreken
actief: de Mije en de Grecht. Bij hoogwater
stroomde water met sediment de kreken in,
zodat zich smalle oeverwallen konden vormen
tot vrij ver in het veen.
Het veen
De veenbedekking van het studiegebied is
van hoge ouderdom en (daarom) metersdik.
Het overgrote deel is bosveen (in een brede
zone langs Oude Rijn en Meije) of eutroof
broekveen (meer ‘landinwaarts’), beide
bestaande uit de halfverteerde resten van
bomen, struiken en kruidachtige planten. Een
dergelijke begroeiing gedijt onder voedselrijke
omstandigheden, en dat wil zeggen: onder
invloed van grond- en oppervlaktewater. Voor
de ‘conservering’ als veen is het noodzakelijk
dat de waterspiegel gedurende grote delen van
het jaar tot in (of boven) de zode reikt, anders

zouden de plantenresten sneller verteren dan
accumuleren. Bovendien moet er niet al te veel
sediment worden afgezet door zee of rivier,
anders zou het veen geen veen geworden zijn:
(véél) meer plantaardig materiaal dan klei of
zand. Dit nu is het rustige milieu van de door
een beschermende reeks strandwallen van
de zee afgeschermde kustvlakte, met getijdeinvloed langs de rivieren of geulen die in
min of meer direct contact staan met de zee,
zoals bijvoorbeeld de (Oude) Rijn. Bovendien
voerde deze rivier gedurende vele eeuwen
van haar bestaan inderdaad niet zo erg veel
sediment aan: pas vanaf de Bronstijd beginnen
mensen door hun ontginningsactiviteiten
bovenstrooms - langzaam aan - een zodanig
stempel te drukken op het landschap dat de
erosie, en daarmee de sedimentlast van de
rivier signiﬁcant kan toenemen.
Over het veen zijn kleilagen afgezet door de
Rijn, en door de Meije en de Grecht. Dat wil
zeggen dat grote delen van het landschap
periodiek zijn overstroomd met slibrijk
rivierwater, dat lange tijd stil moest staan. Dit
veronderstelt een landschap van oeverwallen
en kommen, dat inderdaad in de loop van de
IJzertijd, met wellicht een pauze in de Romeinse
Tijd, en vervolgens in de Vroege Middeleeuwen
versneld vorm krijgt. De steeds grotere

sedimentlast van de rivier leidt, in combinatie
met de gestage zeespiegelrijzing, tot een
steeds hogere ligging van de rivierbedding en
zijn oeverwallen in het landschap, terwijl de
overstromingsvlaktes tussen de oeverwallen
der rivieren relatief ‘dieper’ komen te liggen,
en het kleirijke water daaruit ook moeilijker
weg kan stromen. Ongetwijfeld hebben
klimaatschommelingen en mogelijk ook
ﬂuctuaties in de zee-activiteit een rol gespeeld.
We kunnen slechts concluderen dat het veen
langs de Oude Rijn in de Vroege Middeleeuwen
is overstroomd, en met klei bedekt is geraakt.
En dat veronderstelt dat het hoogteverschil
tussen het veen en de rivier voorheen nu
ook weer niet ál te groot kan zijn geweest
- water stroomt immers niet omhoog - en
dat het idee van metershoge ‘veenkussens’
toch echt gereserveerd moet blijven voor de
hoogvenen. Die lagen op gepaste afstand
van de (Oude) Rijn, zoals rond Nieuwkoop.
In de klei-op-veengebieden (veelal bosveen)
moet de veengroei enigszins gelijke tred
hebben gehouden met de verhoging van de
rivierbeddingen en oeverwallen, doch zonder
die in hoogte te overtreffen.

ontginningen tot 2000
Vroege bewoning
Archeologisch onderzoek heeft tot op
heden slechts mondjesmaat iets van het
verre verleden in het studiegebied onthuld.
De oeverwallen van de Rijn waren in ieder
geval bewoond in de IJzertijd, doch uiterst
spaarzaam. Voorzover thans bekend waren de
veengebieden zo goed als onbewoond.
In de Romeinse Tijd vormde de Rijn de
noord(oost)elijke grens van het Imperium en
dat heeft nogal wat betekend. Vanaf de Moezel
tot de monding bij Katwijk zijn er versterkingen
(forten of castella, wachtposten) gebouwd
met een permanente of tijdelijke bezetting.
Deze bestonden deels naast ‘inheemse’
nederzettingen, deels werden het zelf meer of
minder belangrijke nederzettingen die volk uit
de (verre) omgeving aantrokken.
De belangrijkste versterking in het
studiegebied was Woerden (Laurum),
strategisch gelegen aan de oostgrens van
de veenwildernis, aan de Rijn, en aan een
voormalige tak van die rivier, de Linschoten.
Verdere versterkingen waren er onder meer in
Zwammerdam (aan de ‘monding’ van de Meije)
en Bodegraven (kreekmondingen).
De ‘grote ontginning’
Er zitten forse leemten in de kennis van de
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ontginningsgeschiedenis van het gebied.
In een eerder hoofdstuk werd geopperd dat de
hoogveenontginningen over het algemeen de
oudste zijn, doch tevens dat dit niet altijd hoeft
op te gaan. De enige mosveenontginning van
het studiegebied - Nieuwkoop - zou op grond
van de naam zeker tot de jongere ontginningen
behoren, wellicht als restontginning in het hart
van de wildernis. Voor een ‘cope-ontginning’
is Nieuwkoop echter wel erg onregelmatig
geperceleerd. Schijnbaar is er hier toch meer
aan de hand, doch in de geraadpleegde
literatuur kon geen nadere informatie worden
gevonden.
De bosvenen zijn ontgonnen vanaf de Rijn, de
Meije (en Oude Meije) en de Grecht. Daarbij
is vrijwel het gehele studiegebied ontgonnen
volgens het systeem van de ‘vrije opstrek’,
hetgeen vooral in het westelijk deel van het
gebied heeft geresulteerd in zeer lange kavels
(tot zo’n 2 kilometer) en een bijbehorende grote
openheid van het landschap; de achterkades
liggen immers ver weg. Over de datering van de
ontginningen gaf de literatuur geen uitsluitsel.
Wellicht is ‘ergens rond het jaar duizend’ een
goede benadering.
De op het eerste oog vreemde vorm van de
Polder Zegveld wordt begrijpelijker als de
dorpskern, de Hoofdweg en de wetering weg

worden gedacht; de ontginning blijkt dan
opgespannen tussen de Grecht en de Oude Rijn,
met de Rietveldse kade als achtergrens met de
polder Rietveld. Onduidelijk is dan echter waar
de eerste boerderijen hebben gestaan: langs de
Hoofdweg / wetering, of langs de Grecht?
Nog ‘merkwaardiger’ is de Polder
Zegvelderbroek. De ontginning zal plaats
gehad hebben vanaf de Meije, Oude Meije
en Grecht. Het westelijk deel (Hoogenbroek)
sluit qua verkaveling aan op de aangrenzende
Meijepolder in het westen, van het (noord)
oostelijk deel (Lagebroek) versmallen de
percelen zich tot een punt bij Zegveld: een
fraaie waaierverkaveling. De grens tussen
de polders Zegveld en Zegvelderbroek wordt
niet gevormd door een kade maar door een
wetering (Broekerwetering / Haakwetering), de
grens tussen Zegvelderbroek en de Meijepolder
juist weer wel door een kade (Hazekade). De
boerderijen van Lagebroek staan, vanaf de
Meije / Oude Meije gezien erg ver weg in het
veen, nabij de ‘punt’ van de polder, ongeveer
in een kwartcirkel en op ongeveer gelijke
afstand van Meije en Oude Meije. Mogen
we aannemen dat (ook) hier de boerderijen
later zijn verplaatst? Naar het hoe en waarom
kunnen we slechts gissen. In tegenstelling
tot de situatie in de hoogvenen waar men

ter vermijding van al teveel nattigheid (door
maaivelddaling) wel uit het ‘midden’ naar de
rand migreerde is hier de richting omgekeerd.
Waarom?
Overigens was Lagebroek oorspronkelijk een
vaarpolder. Op de kaart van 1850 zijn enkele
toegangswegen (in waaiervorm) aangegeven,
steeds leidend naar een cluster boerderijen.
Rond 1950 was iedere boerderij met een eigen
weg ontsloten.
In polder Zegveld zijn in het verleden
toemaakdekken opgebracht. Deze verklaren
waarschijnlijk de iets hogere ligging van
het maaiveld dan in andere delen van de
Zegvelderbroek en Bodegraven Noord.
De Polder Zegvelderbroek is nog vol raadsels.
En dan is er nog het dorpje Mi (met kerk), dat
wel aan de Oude Mye zal hebben gelegen,
ergens rond het jaar 1100. Tot op heden
ontbreekt echter elk spoor.

voor de ruilverkaveling
Richten we de blik oostwaarts, naar Kamerik
Mijzijde, aan de overzijde van de Grecht, net
buiten het studiegebied. Ook hier ligt het
boederijenlint op een vreemde plaats, in een
lange, lichtkronkelende lijn. Kennelijk zijn de
boerderijen ooit verplaatst van de Grecht in
de richting van de Kamerikse Wetering, doch
ze liggen alle op net even een andere afstand
daarvan, terwijl ze vanaf daar ontsloten zijn.
Volgen ze de fossiele kreekrug die hier op
ongeveer dezelfde plaats door de ondergrond
kronkelt? Neen. Slechts hier en daar, bij toeval
naar het schijnt.
De polder Nieuwkoop en Noorden
(voorheen De Groote Mey Polder) omvat
de Nieuwkoopsche Plassen, ontstaan door
turfbaggeren in het mosveen. Een groot deel
van de bevolking was op een gegeven moment
in de turf werkzaam. ‘De Nieucoopse Plas’
was echter, vóór de droogmaking rond 1800,
ten oosten van Nieuwkoop gelegen en was
aanzienlijk groter dan de huidige plassen. In
hun huidige staat zijn zowel de plassen als het
niet verveende land aan de Meije-zijde van zeer
grote natuurwaarde.
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na de ruilverkaveling
Ruilverkaveling Zegveld (1957)
De belangrijkste ingrepen in het landschap
waren de volgende: de boerderijenwaaier van
Zegvelderbroek werd verbonden en nieuw
ontsloten door een gebogen weg langs de
boerderijen. De oude insteekwegen kwamen
te vervallen. Hier is een enigszins verwarrend
beeld ontstaan. Vanaf de rondweg is te ervaren
dat de weg en een deel van de aanliggende
bebouwing niet samenhangen. Immers de
oude gebouwen zijn niet georiënteerd op de
weg die voorlangs komt. Die ligt er immers pas
50 jaar.
Langs een deels gereconstrueerde Oude Meije
werd een weg aangelegd, met daarlangs
een aantal nieuwe boerderijen. Hier is een
interessanter beeld ontstaan. Alle bebouwing
is des jaren 50 terwijl de ontginningsas
voelbaar historisch is. Oude Meije en de
ruilverkavelingsweg liggen naast elkaar als
een geduldig huwelijk tussen een jonge en een
stokoude structuur.
Halverwege Hoogenbroek werd midden in het
land een nieuwe boerderijstrook gelegd.

cultuurhistorische waardering
Cultuurhistorische waardering
De cultuurhistorische waardenkaart van het
Groene Hart is opgesteld in 1996 door het
platform Landschap & Cultuurhistorie, naar
aanleiding van een vraag van de minister
van VROM en van de Rijksdienst voor de
Monumentenzorg. De kaart is gebaseerd
op een systematische beschrijvingen van
historisch bouwkundige aspecten, historische
geograﬁsche elementen, archeologische
elementen en mensgebonden natuur. Vanuit
deze beschrijvingen is met “best professional
judgement” een waardering gemaakt voor
de verschillende gebieden in het Groene
Hart. Deze waardering zou op basis van
inzichten in 2007 enigszins anders kunnen
uitpakken doch bij gebrek aan informatie
op dit schaalniveau hanteren we de
cultuurhistorische waardenkaart als indicatie
voor de cultuurhistorische kwaliteit.
Het projectgebied Zegveld is volgens deze
waardering een topgebied. De helderheid
van de polder, de geringe aantasting
en de aanwezigheid van verschillende
landschappelijke structuren waaronder de
waaierverkaveling dragen daar waarschijnlijk
aan bij.
Geschiedenis van Zegveld in vogelvlucht
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Waardevolle structuren zijn:
• Het veenweidelandschap met grote openheid
en weidsheid, begrenst door groene kaden en
gemengde linten met historische gebouwen
en erf en wegbeplanting;
• De ontginningsbases:
• Meije: oud lint langs veen rivier, beiden
met een meanderende vorm;
• De historische veenrivier Oude Meije met
erlangs een ruilverkavelingslint
• De Oude Rijn met bebouwing op oeverwal,
sommigen op een terp met insteekwegen
vanaf de Oude Rijn.
• Ontginningsgeschiedenis die zichtbaar is
in verkaveling en (begroeide) kaden:
• Veengebied naast rivierkom, beiden
ingeklemd tussen veenrivier en Rijnoever
• De kade die in Bodengraven Noord precies
midden tussen de ontginningsassen ligt
en die in het westen vermoedelijk een
oude kreekrug of oeverwal van veenrivier
volgt.
• Waaierverkaveling van Zegveld, waarin
overigens de ontsluiting nu vanaf vroegere
achterkanten komt.
• Waterstructuur, die naast de hoofdstructuren
(Rijn en Meije) bestaat uit:
• Sloten als onderdeel van de
verkavelingstructuur;

• Grecht, een veenstroom die is uitgegraven
voor een regionale vaarverbinding;
• Sloten en weteringen uit de vroegere
vaarpolder met nog steeds potentie om te
varen.
• Monumentale Hoofdweg van Zegveld
• De historische gebouwen
In de nabijheid van polder Zegveld zijn van belang:
• De verschoven linten van Kamerik;
• De copeontginningen met hun
ontginningsassen en duidelijk voor- zij- en
achterkanten; Deze zijn vanuit de Vecht en
deels vanuit de Oude Rijn ontstaan;
• Het landgoed en kasteel de Haar met het
bijbehorende dorp Haarzuilens;
• Bij Nieuwkoop de complete successie van
het veenlandschap, met veenontginningen,
veenstromen, legakkers en petgaten,
uitgeveende plassen en droogmakerijen;
• De watertechniek met windmolens,
gemaaltjes, boezemwateren, stuwen;
• De oeverwallen van de Oude Rijn met
bewoningsresten uit de IJzertijd tot de Vroege
Middeleeuwen, maar ook de complete en
goed-geconserveerde infrastructuur van de
Romeinse Limes en Hollandse waterlinies;
• Oude infrastructuren als tiendwegen,
kerkepaden etcetera;

• De industriële bebouwing, in het bijzonder
langs de Oude Rijn tussen Alphen en Leiden;
• Verder naar het westen vinden het
kreekruggenlandschap bij Weipoort waarop
bewoningsresten vanaf de IJzertijd (kunnen)
voorkomen.

Cultuurhistorisch waardevollestructuren in het
land van Woerden (Haartsen 2003).

De Achterkade, met hierop beplanting
Zicht in oostelijke richting
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Zicht vanaf oude rijn in noordoostelijke richting
Ruilverkavelingsweg langs een oude kade (links)

Natuur in de Haeck
Het Meijelint: zeer smal en afwisselend
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Een nieuwe kade langs de Grecht
De oude Grecht is weer zichtbaar nadat er in de
50-er jaren een nieuwe weg is aangelegd

7 landschapskwaliteiten van
het veenweidelandschap

De kwaliteit van de veenweidelandschappen
is moeilijk te typeren. Evident is dat het gaat
om gras, koeien, weidevogels en openheid.
Maar verklaart dat waarom het belangrijk is?
Het is belangrijk omdat het oud en intact is.
Maar zien we dat ook? Waarom vergelijkt het
Centraal Planbureau het veenweidelandschap
met Mondriaans Victorie Boogy Woogy,
oftewel als onomstreden cultuurgoed dat
onze maatschappij geld mag kosten? (Second
opinion MKBA functie volgt Peil, 2007)
De Nota Ruimte spreekt over openheid,
strokenverkaveling met een hoog gehalte
land/water en over veenweidekarakter.
Hier proberen we de dit te preciseren
vanuit enerzijds de voorgaande historische
beschouwing van het landschap en
anderzijds een landschapsarchitectonische
analyse. Aldus benoemen we hieronder de
7 belangrijkste zichtbare kenmerken van het
veenweidelandschap.
Deze kenmerken kunnen worden beschouwd
als waarden die een grote inzet waard zijn.
Om ze te behouden. Of om er inspiratie aan te
ontlenen bij de vormgeving aan ontwikkelingen
die we willen laten plaatsvinden in het
veenweidelandschap.
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Het landschap en het grondgebruik zijn relatief
weinig veranderd gedurende vele eeuwen.
Daarom is er nog veel cultuurhistorie aanwezig
in bouwwerken en landschapselementen .
Duidelijk zichtbaar zijn:
• Veel oude bebouwing en oude
landschapselementen;
• Relatief weinig nieuwe elementen;
• Continuïteit in grondgebruik en landschap.
De historische elementen staan in sterke
samenhang met het grondgebruik: Het
landgebruik is nog altijd melkveehouderij.
Met grasland in een oud en nog steeds
functionerende verkaveling.

1. cultuurhistorische elementen in een
cultuurhistorisch grondgebruik

2 .openheid met veenweidekwaliteit
Het landschap is open. Het gevoel van
openheid hangt samen met de ruimtemaat
maar ook met de invulling van de ruimte.
Het gaat om:
• Weidse vergezichten van enkele kilometers
lengte. Dit leidt ook tot en krachtige
beleving van Hollandse luchten;
• Kijkend langs opstrekkende sloten,
versterken de lange sloten de schaal van
het open landschap en vormen ze een fraai
perspectief;
• Ruimtelijk contrast tussen grote openheid
en beslotenheid van linten. De randen zijn
zelden hard: er is menging van agrarische
en woonbebouwing en dit is verwoven met
erfbeplanting en wegbeplanting
• Er is uniformiteit in grondgebruik (oftewel
een uitgestrekte grasmat). Dit versterkt het
rustige open beeld.
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3. veel kleine diversiteit en net-niet-rechte lijnen
Het landschap is eenvormig door zijn
grondgebruik maar hierbinnen zijn er veel
kleine verschillen. Markant is de kleinschalige
variatie in linten, wegen en wateren waaraan
vaak zichtbaar is dat ze ‘handgemaakt’ en
‘getekend door de tijd’ zijn. Opvallend zijn:
•
•
•
•

Sloten en wegen net niet helemaal recht,
Microreliëf,
Hakhoutbosjes,
Bloemrijke slootkanten en verschillen in
graslandvegetaties;
• Variatie in lintbebouwing langs vaarten en
op kreekruggen;
• Variatie in beplanting van erven en wegen.

4. veenweidenatuur
Het veenweidegebied herbergt waardevolle
natuur die verbonden is aan het agrarisch
systeem van weidebouw. Kenmerkend zijn
weidevogels. Daarnaast herbergen bloemrijke
graslanden, zoals blauwgraslanden en
dotterbloem-hooilanden, vele planten- en
insectensoorten. Bovendien hebben deze
graslanden ook een grote cultuurhistorische
waarde, omdat de plantengroei ontstaan is
onder invloed van eeuwenlang hooilandbeheer.
De laatste restanten extensief agrarisch
grasland zijn daarmee een illustratief voorbeeld
van de manier waarop de veengebieden in
cultuur zijn gebracht. Kenmerkend zijn :
• Weidevogels, waaronder de grutto, kievit,
tureluur, grauwe gans en goudplevier. De
kemphaan in reservaten;
• Kamgraslanden en, voornamelijk
in reservaten, blauwgraslanden en
dotterbloemhooilanden. Rijk aan planten diersoorten en van cultuurhistorische
waarde;
• Sloten en slootkanten, met planten uit
verschillende fasen van de verlandingsreeks
en aquatische fauna.
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5. moerasnatuur met ontginningsgeschiedenis
Naast veenweidengebieden zijn er zeer
waardevolle typen moerasnatuur
• Moerasnatuur bestaat uit waardevolle
typen: (Riet, van de e.a.; Quick scan natuur):
• Riet en Grote Zeggengemeenschappen
(Woudaapje, Roerdomp, Rietzanger)
• Elzenbroekbossen, met overgangen
naar wilgenbroekbossen en
berkenbroekbossen. De natuurwaarde
van dergelijke bossen zit niet in ﬂora
maar in grote rijkdom aan schimmels en
paddestoelen en in fauna (aalscholver,
vleermuizen)
• Trilvenen (orchideeën).
• In gebieden met moerasnatuur zijn
de geschiedenis van veenafgraving en
verlandingsprocessen zichtbaar.

6. regelmatige zichtbaarheid van het water
Het veenweidelandschap kent een uitgebreid
netwerk van sloten dat nog steeds de
bloedsomloop van dit landschap verzorgt.
De waterlopen (naast sloten ook plassen,
boezemwater, vaarten en rivieren) bepalen in
aanzienlijke mate het lage, natte karakter van
dit landschap:
Kenmerkend voor het landschapsbeeld zijn:
• De grote hoeveelheid waterlopen die
bovendien breed zijn in verhouding tot
kavels;
• Hoge slootpeilen, waardoor water goed
zichtbaar is vanaf de kant;
• Lange sloten maken de schaal van het open
landschap tastbaar;
• Water heeft gebruiksfuncties als
recreatieverkeer en als terreingrens (ipv.
afrastering).
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7. infrastructuur van het natte land
Kades, kunstwerken en bruggen zijn bijzondere
elementen van het waterhuishoudingssysteem.
Het gaat om:
• Kades geleden het landschap, door hun
hoogte en soms door de beplanting. In
combinatie met gemalen en molens
weerspiegelen ze de historische strijd met
water.
• Dammetjes en verschillende soorten
hekjes vormen het meubilair in de
veenweidekavels;
• Paden over toegankelijke kades geven een
verhoogde positie in het landschap;
• Bruggen, pontjes en smalle wegen
versterken de beleving van het beperkt
toegankelijke natte land

epiloog;
de tragische schoonheid van het
veenweidelandschap

huidige situatie
Er gingen enkele duizenden jaren heen met het
groeien van het veen, een paar honderd met
de schepping van het veen(weide)landschap dat zich nu alweer zo’n duizend jaar voor ons
uitstrekt.
In de voorgaande schets van geologie en
mensenwerk is geprobeerd het unieke karakter
van het veenweidegebied in woorden en beelden
te vatten. In het gebied wordt men getroffen door
de openheid, de talrijke wateren, de boerderijen
in linten, geuren en kleuren, en het geluid van
grutto’s en andere weidevogels.
Het volgend citaat uit de Nota Ruimte (2005) van
de Rijksoverheid bevestigt dat dit belang ook in
het beleid wordt erkend:
“Nationale landschappen zijn gebieden met
internationaal zeldzame of unieke en nationaal
kenmerkende landschapskwaliteiten, en in
samenhang daarmee bijzondere natuurlijke en
recreatieve kwaliteiten.
Landschappelijke, cultuurhistorische en
natuurlijke kwaliteiten van nationale
landschappen moeten behouden blijven,
duurzaam beheerd en waar mogelijk worden
versterkt. In samenhang hiermee zal de
toeristisch-recreatieve betekenis moeten
toenemen. Binnen nationale landschappen
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nieuw veenlandschap
is daarom ‘behoud door ontwikkeling’ het
uitgangspunt voor het ruimtelijk beleid. De
landschappelijke kwaliteiten zijn medesturend
voor de wijze waarop de gebiedsontwikkeling
plaatsvindt. Uitgangspunt is dat de nationale
landschappen zich sociaal-economisch voldoende
moeten kunnen ontwikkelen, terwijl de
bijzondere kwaliteiten van het gebied worden
behouden of worden versterkt. (…)”
Diezelfde Rijksoverheid constateerde al
eerder het volgende ten aanzien van het
veenweidelandschap: “De melkveehouderij is
onlosmakelijk verbonden met de identiteit van
het landschap, maar vormt ook een bedreiging
voor de toekomst van het landschap. Door
de ontwatering van veen die nodig is voor
het landbouwkundig gebruik, brandt het
veen langzaam op”. Met andere woorden: (de
toekomst van) het landschap wordt bedreigd
door datgene wat er de identiteit van bepaalt.
De veenweiden kunnen nog vergeleken worden
met een levend organisme. Het leeft op basis van
een grondstof die in millennia is opgebouwd,
waarna deze grondstof na nog zo’n periode zal
opbranden. En dan is de levensduur over en zal
een nieuw landschap ontstaan. We beschouwen
thans dit proces en we vragen ons af of we het
huidige landschap kunnen conserveren.

vernieuwd veenlandschap
De Rijksoverheid schets enkele mogelijke
ontwikkelingsmogelijkheden. De vernattingsstrategieën die ze onderscheidt gaat van
‘niets doen’ tot ‘water op het maaiveld’. Deze
worden gestuurd door urgentie: waar gaat de
veenverbranding en maaivelddaling het hardst?
Deze vernattingsstrategieën hangen samen
met ruimtelijke vragen. Vanuit de voorgaande
cultuurhistorische en landschappelijke analyse
is de voornaamste vraag: wat zijn de mogelijke
gevolgen voor het landschap als het waterpeil
omhoog gaat?
Om dit te beantwoorden is integraal onderzoek
nodig. Verandering van het landschap ontstaat
door een complex geheel van factoren:
hoger peil in een veenweidekavel dwingt de
grondeigenaar tot aanpassingen: Minder koeien
in de wei? Andere type koeien? Of stoppen
met boeren op deze plek en wat is dan het
alternatief? Deze keuzen hangen samen met
technische en economische mogelijkheden
en met de grondmarkt waarop bijvoorbeeld
natuurorganisaties al dan niet belangstelling
hebben voor de grond. En vervolgens met het
succes van natuurbeheer dat er al dan niet in
slaagt om via natuurbeheer een waardevol en rijk
landschapsbeeld te creëren.
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Pas na beschouwing van al deze factoren is
te zeggen hoe het landschap verandert. Dit
is niet of nauwelijks te modelleren in een GIS
model. Dit kan pas op gebiedsniveau in beeld
worden gebracht, en wel vanaf het moment
dat ambities en mogelijkheden van eigenaren
en gebruikers open op tafel komen. Zolang dit
proces niet plaatsvindt kan er geen realistische
landschappelijke en cultuurhistorische
effectbeschrijving plaatsvinden van een
peilstrategie voor de polder Zegveld, of voor het
Groene Hart.
Het vervolg van de vraag Waarheen met het
Veen, zal op gebiedsniveau hopelijk nog vaak
worden gesteld. In ieder geval ten aanzien
van het landschapsbeeld. Het is onze hoop en
verwachting dat de bovenstaande historische
en landschappelijk analyse een bijdrage kan
leveren aan de oplossingsgerichte discussies
die dan gaan plaatsvinden. De deﬁnitie van
landschapskwaliteiten uit het voorgaande
hoofdstuk voorziet in een reeks begrippen die
deze discussie kan verrijken.
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bijlage A
landschapsbeeld en beleving

openheid en zicht
De veenweidengebieden zijn open gebieden.
Dit is terug te zien op de kaartweergave van
openheid. Extreme openheid met zicht van
meer dan 3 kilometer is schaars. De beleving
van openheid hangt samen met de eenduidige
inrichting van het gebied. Het maaiveld bestaat
uit gras. Beplanting en verspreide bebouwing
zijn schaars waardoor er op veel plaatsen
heldere uitzichten bestaan en duidelijke
ruimtelijke grenzen (bebouwingslinten).
Zeer ver zicht vinden we in Bodengraven-Noord
en Zegveld. In oost-west richting is er een zicht
tot 7 km. In noord-zuid richting is het zicht hier
tot 3 a 4 km.
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IIn geel is aangegeven waar er zicht is op het
landschap vanaf openbare wegen of paden.
Vanaf de wegen langs de Oude Rijn en vanaf
het Meijelint zijn er weinig plaatsen met zicht
op de weilanden. Het gebied is daarnaast
weinig toegankelijk. De afwezigheid van paden
en wegen is waarschijnlijk mede de reden voor
de grote openheid van dit gebied.

bijlage B
toestand van de ondergrond

geomorfologie
De geomorfologische kaart verdeelt
Nederland aan de hand van reliëfklassen
en terreinvormen. De meest voorkomende
veeneenheden op de geomorfologische
kaart zijn M46 (ontgonnen veenvlakte al
dan niet bedekt met klei en/of zand) en M47
(ontgonnen veenvlakte met petgaten). De 1 of
2 die in de legenda voor de ‘M’ staat duidt de
reliëfsubklassen van het vlakland relief aan. In
beperkte mate zijn ook de eenheden K35 (lage
veenrest-dijk) en K36 (lage veenrest heuvel) te
vinden. Dit zijn over het algemeen veendijken
aan de rand van droogmakerijen.
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WATER
WATER

2M47
1M23 Rivierkomvlakte

3K26

1M46

1M30 Moerassige vlakte

1M30

WATER

1M46
1M46

1M23

3K26

1M46 Ontgonnen veenvlakte
(+/- klei/zand)
2M22 Rivierkom en overwalachtige vlakte
2M35 Vlakte van getij-afzettingen
2M46 Ontgonnen veenvlakte
(+/- klei/zand)
2M47 Ontgonnen veenvlakte
met petgaten
3K26 Rivier-inversierug

1M23
1M23

3K35 Lage veenrest-dijk
3K36 Lage veenrest-heuvel

3K26

3K26

4K26

3N8 Laagte ontstaan door
afgraving
4K26 Rivier-inversierug
4K35 Lage veenrest-dijk
4K36 Lage veenrest-heuvel
Bebouwing
Water
Veeneenheden
Zegveld

bodem
Op de bodemkaart zijn de bodems van
Nederland in hoofdcategoriën verdeeld naar
grondsoort en waar dat niet het geval is, zijn ze
naar bodemvorming onderscheiden.
Veengronden (code V) bestaan tussen 0 en
80 cm diepte uit meer dan 40cm moerig
materiaal (d.w.z. venige klei, kleiig veen of
veen). Daarbinnen wordt het onderscheid
gemaakt naar al dan niet aanwezig zijn van een
moerige eerdlaag. De drie hoofdcategoriën zijn
de eerdveengronden (met moerige eerdlaag),
rauwveengronden (rauwveengronden) of
veengronden met veenkoloniaal dek.
De eerste twee hoofdcategoriën worden verder
onderverdeeld naar de samenstelling en dikte
van de bovengrond. Dit is de letter voor de V.
Op basis hiervan is er vaak nog een onderscheid
gemaakt naar de veensoort of naar de
ondergrond waar de veenbodem op ligt. Dit is
de letter na de V.
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Vk

Vr

hVc

hVb
hVb

hVb
Vk
Vk

De volgende veengronden komen rond en in
het studiegebied Zegveld voor:
hVb Koopveengrond - bosveen, eutroof
broekveen
hVc Koopveengrond - zeggeveen,
rietzeggeveen, mesotroof broekveen
hVk Koopveengrond - op zavel of klei

Vc

pVb
Vc

Vk

pVb
hVb

pVb
pVk

WATER
WATER
hVb

AP
Vc

hVk

AP

pVb

Vc

hVc
pVb

hVk
kVb

WATER

hVb

Waardeveengrond - zeggeveen,
rietzeggeveen, mesotroof broekveen
Waardeveengrond - rietveen,
zeggerietveen

hVb

pVb

Vc
Vk
Vr

Vlierveengrond - zeggeveen,
rietzeggeveen, mesotroof broekveen
Vlierveengrond - op zavel of klei
Vlierveengrond - rietveen, zeggerietveen

AP

Petgaten

pVb

hVk

pVb Weideveengrond - bosveen, eutroof
broekveen
pVk Weideveengrond - op zavel of klei

kVr

Vk

Vk

hVk

kVc

Vc

kVr
Vk
Vc

kVb

Vr
hVb
hVb

pVb

kVc

hoogte
Op de hoogtekaart liggen de veengebieden
veelal tussen de -3 en de -1 meter NAP. Op
de kaart zijn de droogmakerijen goed te
herkennen als diepe polders (-5 tot -4 meter)
temidden van het veen.
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Ook in Zegveld zien we veel hoogtes tussen
-3 en -1 meter. Duidelijk is te zien dat de
oeverwal van de Oude Rijn hoger ligt en dat
het gebied ten zuiden van de Meije dieper
ligt dan de omgeving van Zegveld. In Zegveld
speelt de aanwezigheid van een toemaakdek
waarschijnlijk een rol in de hoogteligging.
Ten noorden van de Nieuwkoopse plassen
liggen de diepe droogmakerijen die een
belangrijke rol spelen in de waterhuishouding.
De polders onttrekken water aan het hoger
gelegen veen.

veendikte
Er zijn grote verschillen in dikte van het
veenpakket. In het oostelijk deel van het
gebied, langs de rand van de heuvelrug is
het veen waarschijnlijk zelfs al grotendeels
verdwenen nadat de kartering plaatsvond
die hier is weergegeven (bodemkaart). In
het midden van het gebied liggen zeer dikke
paketten zoals 12 meter veen bij Gouda.
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bijlage C
gebruik van de ondergrond

grondgebruik 1900
Op de kaart van 1900 is een uniform beeld
zichtbaar; veenweidepolders die bestaan uit
grasland met daartussen bebouwingslinten.
Opvallend zijn enkele akkercomplexen in Groot
Mijdrecht en ten oosten van Boskoop. Op kleine
schaal zijn akkers te zien in de linten van de
Alblasserwaard.
Ook in de omgeving van de veenweiden is veel
grasland te zien. Dit kunnen kleipolders zijn.
Plaatselijk gaat dit ook om veenweidegebied
dat wij niet deﬁnieren als veen omdat het anno
nu verstedelijkt is.
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grondgebruik 2006
De veengebieden bestaan nog altijd uit
weilanden. Het grootste verschil tussen
de kaarten van 1900 en 2006 zit in de
uitbreiding van de steden. Op kleine schaal
is de aanwezigheid van de akkers in de
linten genoemd, die in 2006 vervangen is
door verspreide maisakkers in de oostelijke
veenpolders (klei op veen gebieden). Ook is
zichtbaar dat er veel meer infrastructuur is dan
in 1850.
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Er zijn overigens vele belangrijke verschillen
tussen de situatie van 1850 en 2006 die niet
zichtbaar zijn op deze kaarten: het verschil
tussen de huiskavels en de natte hooilanden
dat toen veel groter was dan nu, evenals
het aantal plantensoorten, waaronder veel
bloemrijke kruiden en de aantallen vogels in de
weilanden en de slootkanten.

mate van verandering
Vergeleken met andere agrarische
landschappen in Nederland is het
veenweidegebied qua verkaveling in de
afgelopen 150 jaar weinig veranderd. In
Zegveld en Kamerik heeft kavelverkleining
plaatsgevonden door de vorming van nieuwe
linten in het open landschap.

Niet of nauwelijks veranderd
Matig veranderd: kavelvergroting
Matig veranderd: kavelverkleining
Matig veranderd: kavelverkleining
en –vergroting
Veranderd: hoofdstructuurlijnen
nog aanwezig
Na 1850 ingericht
Totaal veranderd
Overig gebied, mate van verandering niet vastgesteld
Veeneenheden
Zegveld
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Niet of nauwelijks veranderd
Matig veranderd: kavelvergroting
Matig veranderd: kavelverkleining
Matig veranderd: kavelverkleining
en –vergroting
Veranderd: hoofdstructuurlijnen
nog aanwezig
Na 1850 ingericht
Overig gebied, mate van verandering niet vastgesteld
Veeneenheden
Zegveld

natuur
In de kaart zijn bestaande natuurgebieden
weergegeven. Daarnaast zijn de huidige
ambities om nieuwe natuur aan te leggen in
het kader van de Ecologsiche Hoofdstructuur
op de kaart geprojecteerd (conform de Nota
Ruimte).
Centraal in het studiegebied Zegveld ligt een
natuurgebied dat door de provincie ZuidHolland gedeeltelijk is aangekocht. Inrichting
heeft nog niet plaatsgevonden. Dit is nog
onderwerp van discussies.
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recreatie en stad
Recreatie blijkt zeer moeilijk om weer te
geven op basis van beschikbare informatie. De
provincies hebben verschillende wijzen voor
het weergeven van recreatie. Bij de provincie
Noord-Holland hebben we geen vergelijkbare
informatie gevonden.
Recreatie in het veenweidegebied komt
vooral neer op ﬁetspaden en hier en daar een
wandelpad. Recreatieve voorzieningen en
attracties zijn beperkt.
In Zegveld is de matige toegankelijkheid van
het weidegebied opvallend.
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