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WOORD VOORAF

Inopdracht van deLandinrichtingsdienst teUtrecht werd door
de afdelingHistorische Geografie vanhet Staring Centrum een
historisch-geografisch onderzoek uitgevoerd inhet gebied van
de herinrichting "OudeLeede".
Het onderzoek werd uitgevoerd door G.H.P. Dirkx enJ.A.J.
Vervloet.Dewetenschappelijke begeleiding was inhanden van
J.A.J.Vervloet.Bij de reconstructie van het natuurlijk landschapwas dehulpvan J.R. Mulder onmisbaar. Chr.de Bont
werkte mee aanhet archiefonderzoek. Kaarten en tekstfiguren
werden getekend door G.J. van Dorland. De foto's werdengemaakt door C.Th. van der Schouw. R.J.M. Meijerink voerde de
redactie ende tekstverwerking was inhanden vanY.vanPel.
De afwerking van het rapportverzorgde H.G. Meijnen-Roelofs.
De schrijversbedanken J.G.M.Kistenmaker (Gemeente Delft)
voor zijn informatie over het oudheidkundig bodemonderzoek in
Delft.
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SAMENVATTING

Dit rapportbevat de resultaten van een historisch-geografisch
onderzoek inhet gebied van de herinrichting "Oude Leede".Het
doelvan het onderzoek is inzicht tegeven inde historische
ontwikkeling vanhet landschap ende zichtbare overblijfselen
daarvan inhethuidige landschap.
Bijhet onderzoek werd gebruik gemaaktvanverschillende oude
topografische kaarten (zieGeraadpleegd kaartmateriaal).Daarnaastwerd een uitgebreid literatuuronderzoek verricht enwerd
een aantalbronnenuitgaven geraadpleegd.
Bijhet rapporthoren drie kaaren.Op kaart 1hebbenwe de
ontginnings- enbewoningsgeschiedenis, die inhoofdstuk 4wordenbeschreven, inbeeld gebracht. Inhoofdstuk 5worden de
elementen opdeze kaartnader toegelicht.Een aantalvan die
elementen isnog inhet huidige landschap aanwezig.Deze 'historische elementen inhet landschap' zijn op kaart 2aangegeven.Deze kaartwordt inhoofdstuk 6beschreven.
Tot slothebbenwe opkaart 3dewaarderingvan de historische
elementen inhet landschap weergegeven. Zoals inhoofdstuk 7
wordt beschreven zijn de elementen gewaardeerd op:
- samenhangmet aangrenzende percelering;
- samenhangmet andere elementen;
- gaafheid;
- zeldzaamheid innationaal en internationaal opzicht.
Het landschap inOude Leede bestaat uitveenontginningen en
droogmakerijen. Deze landschappen zijn innationaal opzicht
niet zeldzaam, terwijl ze in internationaal opzicht matig
zeldzaam zijn. Inhet herinrichtingsgebied Oude Leede vinden
we nogvoorbeelden van deze landschappen die sinds deontginning of droogmaking vrijwel onveranderd zijn (zie afb.20).Ze
vertonen dan ook de onversneden kenmerken daarvan zoals de
smalle strookvormigepercelering, de kaden en deweteringen.
De op kaart 3weergegeven elementen met eenhoge waardering
liggen indie vrijwel onveranderde landschappen. Ze hebben
bovendien een grote samenhang met de aangrenzende percelering
en/ofmet andere elementen.Over het algemeen zijn dit gave
elementen (zie ook tabel 2 ) .Elementen met eenmatigewaardering liggenmeestal ook invrijwel onveranderde landschappen.
Zevertonen echter geen samenhang met de aangrenzende percelering.Enkele elementen hebben een lage waardering. Ze zijn
weinig gaaf envertonen geen samenhangmet de aangrenzende
percelering.
Om een goed inzicht tekrijgen inde verkavelingsstructuur,
hetwegenpatroon endebewoning was eenuitvoerig onderzoek
naar de ontginnings- enbewoningsgeschiedenis noodzakelijk
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(ziehoofdstuk 4). Eenbelangrijkhulpmiddeldaarbijwaseen
reconstructievanhetnatuurlijk landschap (ziehoofdstuk3).
Wemaakteneersteenreconstructievanhetlandschapinde
Romeinse tijd (afb.4).Hetgebiedkenmerktezichtoendoor
veenkussensmetdaartussengelegenkrekendiedeeluitmaakten
vanhetGantel-systeem,datbijNaaldwijk inzeeuitmondde.
NadeRomeinse tijdmoetereenvernattingvanhetgebiedzijn
opgetreden.Hierdoorwerdendekrekendoorveenovergroeid,
zodatzenietzichtbaarwarentoendewildernisaanheteind
vandeVroegeMiddeleeuwenwerdontgonnen.Doorontwatering,
brandenengrondbewerkingklonkhetveeninentradoxidatie
op.Dezeprocessenhebbenertoegeleiddathetveenpakket
thansgeheelverdwenenis.
Indevroegemiddeleeuwenlagendehoogsteveenkussensbijde
landscheidingenvanDelfland,SchielandenRijnland (zieafb.
5). BijdehuidigeAckerdijkschePlassenliepeenuitloper
naarhetwesten.HethoogstegedeeltevanhetwestelijkeveenkussenlagbijhethuidigeZouteveen.DeOudeLeedewaswaarschijnlijkeengegravenwaterloopje.Doorhetgroeiendeveen
werddeRomeinsekreekdiehierlagvanhaarnatuurlijkeafvoerafgesneden.Toenontstondenookdeveenmeren:hetOost
MeerenhetWestMeer.Denatuurlijkeafwateringvandeveenkussensvondplaatsviaeenaantalveenstroompjes,waaronder
deSchieenmogelijkdeKrommeWatering.
Deontginningvanhetveenvondineerste instantieplaats
vanuitgrafelijkehoven.Dergelijkehovenlagenondermeerbij
DelftenPijnacker.Datdezehovenvoor1100gestichtmoeten
zijnblijktuithetfeitdatzegenoemdwordeninverbandmet
debotting,eenvormvanbelastingdievóór1100werdafgeschaft.
HetbeelddatdeperceleringopdekaartvanKruikiusuit1712
toont,doetsterkdenkenaaneenontginninginderichtingvan
deDelftscheSchie.Opdeflankvanhetnaarhetoostenoplopendeveenkussen,isterplaatsevanPijnackereenontginningsbasisgekozen.DeDelftscheSchievormtvoordezeontginningendewestelijkeachtergrens.DeDelftscheSchie (inoude
stukken"Delf"genoemd)bestondalinhetmiddenvande11e
eeuw,watbetekentdatdeontginningenvanuitPijnackertoen
alhunachtergrensbereikthadden.
Deallerhoogstegedeeltenvanhetveenkussenzijnineenlater
stadiumontgonnen.DevenenonderNootdorpzijnin1330uitgegeven.DenaamNoukoopduidtopeenlaterecope-ontginning.
Bijeencope-ontginningwerdendeafmetingenvandepercelen
voorafvastgelegd.Deontginningsblokkenblijkeneenlengtete
hebbendieligttussen1125en1375meter.
OpdekaartvanKruikius iseengrootaantalhuisplaatsen
zichtbaar.Deliggingvandehuisplaatsendoetvermoedendat
zevanmiddeleeuwseoorsprongzijn.Ditvermoedenwerdopeen
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aantalplaatsen doorhet archeologische onderzoek van de
Stichting RAAPbevestigd.We zien deze huisplaatsen alssecundaire vestigingen dievanuit Pijnacker hebben plaatsgevonden.
Een aantalvan dehuisplaatsen ligt op kreekruggen, diemogelijk toen reeds zichtbaar waren geworden.
Doorverveningen ontstonden grote plassen inhet veengebied.
Vooral tussen 1712en 1750 is inhet gebiedvan de landinrichting "Oude Leede" op grote schaalverveend. Vanaf het einde
van de 18e eeuw zijn inDelfland veelvan dezeplassen drooggemaakt. In 1777 kwam de eerste droogmakerij inhet herinrichtingsgebied "OudeLeede" tot stand.
Het herinrichtingsgebied "Oude Leede" ligtvrijwel geheel in
het gebied vanhetHoogheemraadschap van Delfland. Dithoogheemraadschap is tussen 1290 en 1319 ontstaan uit een aantal
oudere organisaties. In 1440 laghet gebied "Oude Leede"nog
ineenwaterstaatkundige eenheid die door 5molens bemalen
werd. In 1552bleek deze eenheid opgedeeld te zijn in9 polders die door 18molensbemalen werden.
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INLEIDING

Dit rapportbevat de resultaten van eenhistorisch landschappelijk onderzoek inhet gebiedvan deherinrichting "Oude
Leede" (afb. 1 ) .Het gebied "Oude Leede"omvat 3065 ha.Het
gebied ligt ten zuidenvan Delft enPijnacker,en ten noorden
van Rotterdam.
Het onderzoek werd inopdracht van de landinrichtingsdienst
uitgevoerd in 1989.Het doelvan het onderzoek isdeopdrachtgever inzicht tegeven indehistorische ontwikkeling van het
landschap en de zichtbare overblijfselen daarvan inhethuidige landschap.De opdracht omvatte een aantal onderdelen:
-beschrijving van de fysische gesteldheid en reconstructie
vanhet natuurlijk substraat vanaf deRomeinse tijd;
- beschrijving van de ontginnings- enbewoningsgeschiedenis;
- inventarisatie enbeschrijving van denog aanwezigehistorische elementen inhet landschap;
- aangeven van een typologie van het cultuurlandschap;
-waarderingvan de elementen en structuren.
De resultaten vanhetbodemkundigonderzoek (Mulder i.v.) dat
inhet kader van deze herinrichtingwerd uitgevoerd, bleken
zeerbruikbaar voor ons onderzoek. Debodemkundige gegevens
vormden een grote steunbij het reconstrueren van hetnatuurlijk substraat,engaven een goed inzicht inde fysische opbouw van het gebied. De gegevens van de archeologische inventarisatie,die door deStichting RAAP inhet gebiedvan de
herinrichting "OudeLeede"werd uitgevoerd (Visscher 1989),
hielpen onsbij het onderzoek naar de ontginnings- enbewoningsgeschiedenis.
De resultaten van het onderzoek zijnweergegeven indit rapport enop 3bijbehorende kaartbijlagen. Inhet rapportbeschrijven we inhoofdstuk 2demethode waarmee we ditonderzoekhebben uitgevoerd en de gebruikte materialen (literatuur,
oorspronkelijke bronnen en kaarten). Inhoofdstuk 3proberen
we hetnatuurlijk landschap tijdens deRomeinse tijd ende
VroegeMiddeleeuwen te reconstrueren. Daarvoor schetsenwe
eerst kort de fysische gesteldheid van het huidige landschap.
Inhoofdstuk 4gaanwe inop dehistorische ontwikkeling van
het cultuurlandschap. De kaartvan ontginning enbewoning
(kaart 1)bespreken wevervolgens inhoofdstuk 5,waarna we in
het hoofdstuk 6nader ingaan opdenog aanwezige historische
elementen inhet landschap (kaart 2 ) .Tot slot gaanwe inop
de typologie van het cultuur landschap en dewaardering van de
verschillende elementen en structuren (kaart3 ) .
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METHODE EN MATERIAAL

De ontginningsgeschiedenis heeft de structuur van het landschap inbelangrijke mate bepaald. Inhet gebiedvan deherinrichting "Oude Leede"heeft die ontginningvanafhet einde
van deVroege Middeleeuwen plaatsgevonden. De natuurlijke
gesteldheid van het landschap dat de ontginners aantroffen
heeft de ontginning inbelangrijke matebepaald. Daarom was
hetvoor onsvanbelang eerst eenbeeld te schetsenvan het
natuurlijke landschap indeVroegeMiddeleeuwen. Dat kondenwe
doen door gebruik temakenvanbeschikbare bodemkundige en
geologische gegevens.Met die gegevens konden we de genese van
hetnatuurlijke landschap reconstrueren.Historische enarcheologische gegevens waren daarbij onmisbaar.
We kondenvoor het gebied van deherinrichting "OudeLeede"
beschikken over een gedetailleerde bodemkaart (Mulder i.V.).
Verder maakten we gebruik van debodemkaart vanMidden-Delfland (Buitenhuis enVan denHurk 1971)ende Bodemkaart van
Nederland 1 :50000,blad 37Oost.De geologische kaart van
Nederland 1 :50 000,blad 37West,gaf inzicht inhet verloop
van de kreken inverschillende perioden.Helaaswasvoor blad
37Oost,waarin het herinrichtingsgebied ligt,geengeologische kaartbeschikbaar. Door het koppelen van de gegevens van
de geologische kaartblad 37West endebodemkaart 37Oost,
kondenwe ons echter tochnog een goedbeeldvormen.
Om de ontwikkeling van het cultuurlandschap tekunnenbeschrijven maakten we gebruik van zeer diversmateriaal.Opde
eerste plaatswerd de oudste,gedetailleerde kaartvan ditgebied, de kaart vanKruikius uit 1712 (afb.2 ) ,gebruikt omde
patronen inhet landschap uitvoerig te analyseren.Deze kaart
werd gemaakt door de landmetersNicolaes enJacob Kruikius,in
opdrachtvan hetHoogheemraadschap van Delfland (Postma 1988).
De kaartbleek een zeer hoge betrouwbaarheid tehebben.Een
belangrijk voordeelvan deze kaart isdat ze isgemaaktvoordat de grootschalige verveningen endroogmakerijen van start
gingen.Ditmaakt dat de,meestal gebruikte,Netkaart uit 1840
minder bruikbaar is.
DezeNetkaart was dewerktekening voor deTopografisch Militaire KaartvanNederland, schaal 1 :50000.De netkaarten
zijn, in tegenstelling totde indruk verschenen kaartbladen,
inkleur.Het Staring Centrum is inbezit van deze Netkaarten,
die zijnvergroot tot 1 :25000.Op deNetkaarten is echter
door de grootschalige verveningen endroogmakerijen de oudere
situatie nietmeer zichtbaar.
We raadpleegden ook de kaarten van Floris Balthasar uit 1611
van hetHoogheemraadschap van Schieland enhet Hoogheemraadschapvan Delfland. Deze kaarten zijn echter weiniggedetailleerd.Verder bestudeerden we enig kaartmateriaal uit het
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AlgemeenRijksarchief (A.R.A.)inDenHaag.Achterinhetrapportiseenlijstmetgeraadpleegdkaartmateriaalopgenomen.
Naasteenanalysevanhetkaartmateriaalwaseenuitgebreid
literatuuronderzoeknodigominzichtteverkrijgenindeontginningsgeschiedenisvandezestreek.Daarnaastwerdookeen
grootaantalbronnenuitgavengeraadpleegd.Omhetbeeldte
completerengebruiktenwearcheologischegegevensdieverzameldzijninhetgebiedvandelandinrichting"OudeLeede"en
inhetaangrenzendeMidden-Delfland.
Opdekaartvanontginningenbewoning (kaart1)hebbenwede
ontwikkelingvanhetcultuurlandschapgeschetst.Dekaartmet
dehistorischeelementeninhetlandschap (kaart2)steldenwe
samendoorkaart1tevergelijkenmetdemeestrecentetopografischekaart1 :25000blad37Een37F.Dezekaartenzijn
gebaseerdopterrein-informatieuit1981.Omdelaatsteontwikkelingen tekunnenverwerkenvoerdenweeenkorteveldcontroleuit.
Dewaarderingvandehistorischeelementeninhetlandschap
vondplaatsdoordeopkaart2aangegevenelementen tewaarderenopeenaantalaspecten (ziepar.7.3).Deresultatenvan
dezewaarderingzijnopkaart3weergegeven.
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RECONSTRUCTIE NATUURLIJK LANDSCHAP

Ommeerbegrip tekrijgenvoor dewijze van ontginningproberenwe indithoofdstuk hetnatuurlijk landschap indeVroege
Middeleeuwen (ca.500-1000) te reconstrueren.Hierbij beperken
we ons tot de fysische opbouw van het natuurlijke landschap.
Webeschrijven eerst de geologische opbouwvan het gebied.
Daarna reconstrueren we de situatie rond deRomeinse tijd en
van daaruit proberen we een idee tegevenvan het natuurlijke
landschap dat de ontginners indeVroege Middeleeuwen inde
omgevingvan het gebied van de landinrichting "OudeLeede"
aantroffen.We hebben ons daarbij nietbeperkt tothet landinrichtingsgebied zelf.Voor een goed inzichtbleek het nodig
ook aandacht tebesteden aanhet gebied daaromheen.

3.1

Geologische opbouw huidige landschap

Inhet gebied van de landinrichting "Oude Leede" liggen thans
drie geologische afzettingen aan ofnabij het oppervlak:afzettingen van Calais,Hollandveen enDuinkerke.
De afzettingen van Calais zijngevormd totongeveer 1500v.
Chr. (VanStaalduinen 1979). Inhet landinrichtingsgebied
"Oude Leede" liggen ze inde droogmakerijen aanhet maaiveld
(Mulder i.v.).
Op de afzettingen van Calais heeft zichveen gevormd datwe
hetHollandveen noemen.Dit ishet veen dat indedroogmakerijen isafgeveend voor de turfwinning. Soms vinden wehet nog
terug indevorm van restveen.Restveen isveen dat is teruggestort na devervening, of tijdens devervening niet isafgegraven.Afb.3 toont de liggingvan de droogmakerijen en dus
ookvan de gebieden die afgeveend zijn.
Inhet noordelijke gedeelte van het gebied van de landinrichting "Oude Leede"heeft geenverveningplaatsgevonden.Hier
wordt ookHollandveen aangetroffen. Soms ligthet hier aan het
maaiveld maar meestalwordt hetbedekt door de zogenaamde
Duinkerke-afzettingen. Dit zijnmariene afzettingen diebestaan uit zand en klei.
De afzettingen van Duinkerke indeze omgeving zijnvanafca.
300v. Chr. tothetbeginvan onze jaartelling gevormd. Het
zijn de zogenaamde afzettingen van Duinkerke I (VanStaalduinen 1979). Mulder (i.v.)onderscheidt ze samenmet deveengronden alsbovenlandgronden, datwil zeggen gronden die niet
zijn afgeveend (afb.3 ) .
Het landschap van debovenlandgronden wordt thans gekenmerkt
door forse kreekruggen en lager gelegen kommen.Het hoogtever-
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schilkanwel totmeer dan éénmeter oplopen.Door inversie
zijn de krekenboven het omliggende landschap gaanuitsteken.
Het groveremateriaal dat indekrekenwerd afgezet klonkminder indanhet zwaardere materiaal dat inde kommenwerd afgezet, zodat de kreken zich als ruggen inhet landschap gingen
manifesteren. Inde kreken ishetHollandveen meestalopgeruimd.Alleen indekommen liggen de afzettingen van Duinkerke
plaatselijk ophetHollandveen (zieMulder i.V.).
Een grote kreek uit deDuinkerke I-periode looptvanwest naar
oost onder Delft enPijnacker door.Deze kreek eindigt met een
aantal uitlopers indepolder Oude Hooge Kleiland ten oosten
van Pijnacker.Een aftakkingvan deze kreek loopt ten zuiden
vanDelft,ookvanwest naar oost onder deOude Leede ende
Berkelse Zweth enBovenvaart door,eneindigt bij Berkel en
Roderijs indePolder Oudeland.
Beide krekenmaken deeluitvan deGantel,een krekensysteem
dat tijdens de Duinkerke I-periode bijNaaldwijk inde zee
uitmondde.Na deRomeinse tijdwerd deGantel afgesloten door
een strandwal tussenMonster enNaaldwijk. Door overstromingen
inde 12e eeuw isdeGantel opnieuw geactiveerd. Hierdoor werd
ineen groot gebied klei afgezet (afzettingen van Duinkerke
lila). Er isgedurende deze periode echter geen klei totafzetting gekomen inhet landinrichtingsgebied (Mulder i.V.).De
overstromingen waarvan inde 12e eeuw sprake is,hebben het
gebied tenoosten en zuidoosten vanDelft nietbereikt.

3.2

Hetnatuurlijk landschap omstreeks deRomeinse tijd

Debodemgesteldheid vanhet gebiedvan de landinrichting "Oude
Leede" ende omgeving daarvan geeft,gecombineerd met de liggingvan dedroogmakerijen, eengoed inzicht inde opbouw van
het natuurlijke landschap indeRomeinse tijd.Daarom maakten
wevoor de reconstructie van dit landschap vooral gebruik van
bodemkaarten (Buitenhuis enVan denHurk 1971;Stiboka 1972;
Mulder i.v.) envan deGeologische Kaartvan het nabij gelegen
kaartblad 37West (VanStaalduinen 1979). De liggingvan de
droogmakerijen kondenwevan topografische kaarten aflezen.
Het isbekend dat de oeverwallen langs de Duinkerke I-kreken
indeRomeinse tijdbewoonbaar waren (Van Staalduinen 1979).
De kaartvan Bult (1983)toontRomeinse nederzettingen die een
duidelijke samenhangmet de kreekruggen uit dezeperiode te
zien geven.Ook inhet landinrichtingsgebied "Oude Leede"werd
Romeinsmateriaal aangetroffen opde kreekruggenbijhet
watertje Oude Leede (Visscher 1989)enbijDelft (Raue 1982).
Buiten dekreekruggen wordenvrijwel geen Romeinse nederzettingen aangetroffen.Daar lagen drassige venen die niet of
moeilijk toegankelijk waren.Vlakbij de kreken lagenveengronden diebijhoge waterstanden werden overstroomd.Hierop is
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eendunnere (15-45cmdikke)kleilaagafgezet.
Verdervandekreekweglagenhoge,enigszinsbolopgroeiende
veenkussens.HieropistijdensdeDuinkerkeI-periode geen
kleiafgezet.Deveenkussens lagentehoogomoverstroomdte
worden.VeenkussensbestaanuitSphagnumveendatwordtgevoed
doorvoedselarm (oligotroof)regenwaterenonafhankelijkvan
hetgrondwaterbovendeomgevinguitgroeit.Opdeplaatsen
waardezeveenkussenslagen,vindenwenudroogmakerijendie
zijnaangelegdnadathetveenwasafgegraven.
EengrootveenkussenlagterhoogtevandePolderSchieveenen
strektezichuitviaBerkelenRodenrijsenNoordeindenaar
Nootdorp.Eenkleineuitlopervanditgroteveenkussenmoet
terplaatsevanhetdorpOudeLeedegelegenhebben.Ditkussen
lagalseenlobtussendeuitlopersvandekrekenvande
GantelendeOudeLeede (afb. 4).

3.3

Hetnatuurlijk landschapindeVroegeMiddeleeuwen

Indezeparagraafbesprekenwehetnatuurlijk landschapinde
VroegeMiddeleeuwen (ca.500-1000)(afb.5).Eerstgaanwe
naderinopdeverbreidingvanhetveenindezeperiode,daarnaopdeliggingvandehogeveenkussensentotslotopde
natuurlijkeafwatering.

3.3.1

Verbreidingvanhetveen

NadeRomeinse tijdontstaatereenhiaatindebewoningin
hetdooronsonderzochtegebied.Vondstenuitdeperiodenade
Romeinse tijdtotca.1000ontbreken.NaastdeinstabielepolitiekesituatiedienahetvertrekvandeRomeinenontstond,
heefterookeenvernattingvanhetgebiedplaatsgevonden
waardooreropnieuwveenvormingoptrad.
TekenendvoordezeveranderingishetfeitdatnadeRomeinse
tijdindeGantel-beddingveenvormingheeftplaatsgevonden.De
dateringvanditveenopbasisvandeC14-methode isca.300
naChr.(VanStaalduinen 1979).DeGantelistijdelijkdoor
eenstrandwaltussenMonsterenNaaldwijkafgeslotengeweest,
waardoordewaterafvoerverslechterde.OokbijKethelwerdin
eenboringveengevondendatzichopeenRomeinsloopvlakgevormdheeft (Bult1983).
InDelftwerdtijdensopgravingeneenca.2cmdunhumeus
laagjeaangetroffenbovendeDuinkerke I-afzettingen (Hallewas
1983).DitlaagjekunnenwedoordeliggingopdeDuinkerke
I-afzettingen eveneensinverbandbrengenmeteenveenbedekkingdienadeRomeinsetijdontstaanis.
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HetHollandveen,datnadeRomeinsetijdweerbegontegroeien,
moetdeDuinkerke I-afzettingen inhethuidigebovenlandgrotendeelsbedekthebben.DeperceleringopdekaartvanKruikius
van1712wordtnamelijkopgeenenkelewijzebeïnvloeddoor
dezekreekruggen.Hieruitleidenweafdatdekrekenniet
zichtbaarwarentoendewildernisontgonnenwerd,zewarenonderhetveenverdwenen.
Doorontwatering,brandenengrondbewerkingklonkhetveenin
entradoxidatieop.Dezeprocessenhebbenertoegeleiddat
hetveenpakketbovenopdeklei-afzettingenvandeDuinkerke
I-fasethansverdwenenis,waardoordezeafzettingenopnieuw
aanhetmaaiveldkwamenteliggen.Deperceleringlagtoen
echteralvast.
AlleenindenaasteomgevingvanDelftzijndekreekafzettingenwaarschijnlijk slechtsdooreendunveenpakketbedektgeweestzodatdeoeverwallendaarsteedszichtbaarzijngebleven. Raue (1982)concludeerdeuitarcheologischonderzoekdat
demiddeleeuwsebewoningdirectverbandhoudtmetdeoeverwallenuitdeDuinkerke I-periode.
Datweookin'hetbovenlandtemakenhebbenmeteenveenontginningblijktverderookuithetvoorkomenvanbredezijdwendes.Dezemarkerenhogergelegenlandscheidingentussen
ontginningsblokken,dieuitsluitend inveenontginningenvoorkomen.Hetwarenstukkenveendieaanvankelijkonontgonnen
bleven.Omdatoxidatieenklinkhierachterwegeblevenkwamen
zehogerteliggendandeaangrenzendeontginningsblokken.Zo
gingendezijdwendesfungerenals"natuurlijke dijken",die
metnamedeflankenvanlagergelegenontginningsblokkentegen
afstromendwaterbeschermden.
Ookenkelenamenopdekaartduidenophetvoorkomenvanveen.
Ruiven (Ruvene)wordtdoorKünzeletal.(1988)verklaardals
ruwofwoestveenland:eenniet-ontgonnengedeeltetussentwee
veenontginningen,meteenzelfdefunctiealsdezijdwendes
(zieverderpar.4.1.2).
Zuiverbodemkundigeindicatorenvoordeverondersteldeveenbedekkingindevormvanveenrestendiegedateerdkunnenworden,
zijninhetlandinrichtingsgebied "OudeLeede"zelfnauwelijks
voorhanden.Ineenaantalandereonderzoeksgebiedenbleekhet
mogelijk restantenvaneenveenbedekkingaantetonenonder
middeleeuwsewoonplaatsenofdijkjes (zieVervloet 1982).Het
veenheeftdaarnietaanoxidatieblootgestaanenisgeconserveerdgebleven.
Eenprobleem inhetgebiedvandelandinrichting"OudeLeede"
was, datwewildenaantonendatnadeRomeinse tijdveengevormdwasopdeDuinkerke I-afzettingen.Ditkondenwe,zonder
nadereouderdomsbepalingen(pollenanalyse,C-14),alleenbewijzenaandehandvanveenrestenopdeDuinkerke I-afzettingengelegen.Hethierbovengenoemdehumeuzelaagjedatin
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Delftwerd aangetroffen ligt op de afzettingen uit deDuinkerke I-periode enduidt,evenals deveenlaagjes bij Naaldwijk
enKethel,opeenveenbedekking die na deRomeinse tijd is
ontstaan.Door debebouwing inde oudebinnenstad van Delft
heefthetveenniet aanoxidatie blootgestaan en zijner sporenvanbewaard gebleven.Buiten deoude kernvan Delft zijn
geen sporenvan eenvenig ofhumeus laagje aangetroffen (mededelingvanJ.G.M.Kistemaker),daar heefthetveen aanoxidatieblootgestaan en isgeheelverdwenen.
We zijn ernogniet ingeslaagd veenresten op de Duinkerke
I-afzettingen aan te tonen inhet landinrichtingsgebied "Oude
Leede".Wellicht vormen dehuisplaatsen opde kreekruggen een
secundaire fase indebewoning enwas hetveen reeds verdwenen
toen de kreekruggen zich als een aantrekkelijke woonplaats
aandienden (zieookpar. 4.1.3).
Debeste kansenvoor het aanborenvanveenresten op Duinkerke
I-afzettingen vermoeden we onder dekerk inPijnacker.Deze
plaats isechter doorvrij recent grondwerk verstoord zodatwe
daar totopheden ook geenveen aantroffen.De kaden langsde
Berkelsche Zweth bij dePolder Schieveen,waar we ook boringen
uitvoerden, rusten direct opDuinkerke I-afzettingen. AangeziendeZweth echterpas in 1458werdbekaad (VanLeeuwenCanneman 1982), ishetmogelijk dat een eventuele veenbedekkinghier reedsbij de aanlegverdwenenwas.
De enigebodemkundige aanwijzingen voor eenveenbedekkingvondenwe inenkele kommen inhet gebied rond de Ackerdijksche
Plassen.Daar troffenwe duidelijk moerigmateriaal aan inde
bovengrond op deDuinkerke I-afzettingen (zieAanhangsel;zie
ookMulder i.v.). Ditmoerigmateriaal kan een relict zijnvan
eenvroegere veenbedekking. Het isechter ookmogelijk dathet
moerigmateriaal het gevolg isvan de lage ennatte ligging
van deze kommen en zeer jong is.Doordat hetmateriaal sterk
veraard is,lijkthetmoeilijk ommetbehulp vanpollenanalytisch ofci4-onderzoek toteen datering tekomen.
Hoe dik hetveen inhet niet-afgeveende gedeelte isgeweest,
isniet geheel duidelijk. Dehoogteverschillen tussende
kreekruggen enkommen diewe nuwaarnemen zijn,zoalswe in
par. 3.1 reedsbeschreven,van recente datum. Om het vroegere
landschap metveen tebedekken was slechts een dun veenpakket
nodig.
Een indicatie over dehoogteligging van het oorspronkelijke
vroegmiddeleeuwse maaiveld geeftwellicht hetpeilvande
Delftsche Schie die deel uitmaakt van deSchieboezem.Het peil
van deSchieboezem, het zogenaamde Delflands Peil, ligt op 0,4
mbeneden NAP (Rijkswaterstaat 1937). HetDelflands Peil is
reedsvóór 1741 ingesteld (Teixeira deMattos 1908). We hebben
geen aanwijzingen dat hetpeil indeDelftsche Schie sinds de
ontginningverhoogd ofverlaagd is.Of de zeespiegelrijzing op
ditpeilvan invloed isgeweest, isnietbekend.Wellichtwer-
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dende gevolgen van zeespiegelrijzingafdoende opgelost door
de aanlegvan dammen enuitwateringssluizen.
Hethuidige maaiveld inhetbovenland ligt aanmerkelijk lager
danhetpeilvan deDelftsche Schie zonder dathiervan turfwinning sprake isgeweest.De kreekruggen,waarvanwe kunnen
aannemen dat zehetminste zijn ingeklonken, liggen op 1,6 tot
1,8 mbenedenNAP.Gaanwe ernuvan uit dathet huidige peil
indeDelftsche Schie globaal overeenkomt met het vroegere
maaiveld dan zou opde afzettingen van Duinkerke Iietsmeer
dan éénmeter veen gezeten kunnen hebben.Hetveenpakket moet
indeperiode tussen ca.300en 800gevormd zijn,wat neerkomt
op een diktegroei van ca.20cmper eeuw1 ) .

3.3.2

Liggingvan de veenkussens

Dat dehoogste veenkussens met een goede kwaliteit veenmosveen
bij de landscheidingen van Delfland, Schieland enRijnland lagenwordt aannemelijk alswe de gangvan deverveningvolgen.
Hier vonden namelijk de eerste verveningsactiviteiten plaats
(ziepar. 4.2.2). Pasna 1712hebbenmeer westelijk, inhet
gebied van de landinrichting "Oude Leede",enkele groteverveningenplaatsgevonden.Kennelijk heeft hier hetveen eenmindere kwaliteit gehad.
Een aanwijzingvoor de liggingvan dehoogste veenkussens
vormt ooknaamkundigmateriaal.De aanduiding "Hooge Veen"op
de kaart vanKruikiusbijNootdorp spreektboekdelen.Denaam
van het dorpNoordeinde duidt ook op eenhoge ligging.Dat
blijkt uit devolgende omschrijvingvan degrens tussenDelfland enSchieland ineen glosse van hetGravenregister (anno
1125): "naar deLede,envan deLede naar de Stricklede envan
deStricklede naarhet einde".Het "einde",thansNoordeinde,
ishetpuntwaar zichhet hoogste,meest onbegaanbare veenbevond.Hier indewildernis was een afgrenzing niet nodig.
De "Romeinse"veenkussens tennoorden en ten zuidenvande
Oude Leede zijnwaarschijnlijk met elkaar vergroeid. Samen met
hetveenkussen bij Kethel ishet ééngrootveenkussen geworden
dat zich zowel tenwesten als tenoostenvan de Delftsche
Schie uitstrekte.De hoogste delen lagenbij de landscheidingenvan Delfland, Schieland enRijnland.Het veenkussen had
bij deAckerdijksche Plassen eenuitloper naar hetwesten.
Debegrenzing van ditwestelijke veenkussen hebben we gereconstrueerd metbehulp van hetvoorkomen van de afzettingen van
Duinkerke lila.We gaan ervan uit dat tijdens de overstromingen inhetmiddenvan de 12e eeuw,waarbij deze afzettingen
tot stand kwamen,dehoger gelegen veenkussens nietoverstroomdwerden.Op degrensvan de afzettingen van Duinkerke
lila heeft de randvan dehogere veenkussens gelegen.
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HethoogstegedeeltevanhetwestelijkeveenkussenwerdgevormddoorhetZouteveen.DeZwethschijnthiertehebbengefungeerdalswaterscheiding.Hierzijnooktweemeerstallen
aangegeven,natuurlijkeveenmeertjesdiegewoonlijkopde
hoogstedelenvanveenkussensvoorkomen.
Omdathetveenmosveeneengoedegrondstofvoorturfis,zijn
deplekkenwaarhetveenhetdikstwasenwaargeenkleiuit
deDuinkerke Ioflila-periode isafgezet,overgroteoppervlaktenafgeveend.Opdezeplaatsenontstondengroteplassen.
Dezezijnlaterdrooggemaakt.Deliggingvandedroogmakerijen
(afb.6)schetstduidelijkdeliggingvandecentraledelen
vanhetveen.

3.3.3

Afwateringvanhetveen

OpdekaartvanKruikiusisdewaterloopdeOudeLeedezichtbaar.Debenedenloopvanditwatertjeligtterplaatsevan
kreekafzettingenuitdeDuinkerkeI-fase.Inhetnoordoosten
vandePolderSchieveenlooptdebeddingechternoordelijkvan
dezekreekrug.-Opdekreekrugzelfligtdelatergegraven
BerkelscheZweth.
IndeverkavelingopdekaartvanKruikiusiszichtbaardatde
OudeLeedeuitmondtindeDelftscheSchie.Dezeuitmonding
doetdoordehaaksehoekmetdeDelftscheSchiezeeronnatuurlijkaan.Indeperceleringisverderookgeenanderemonding
zichtbaar.DeveronderstellingvanRoordavanEysinga (1988)
datdeOudeLeedeviadeKeneopdeLierheeftafgewaterd,is
opgeenenkelewijzeindeperceleringzichtbaar.Debodemgesteldheidgeefthiervoorookgeenaanwijzingen.
Hetonzichtbaarzijnvaneenoorspronkelijke afvoerwijster
mogelijkopdatdezeertentijdevandeontginngenniet
(meer)was.Hetoorspronkelijke stroompjeOudeLeedekandoor
hetzichuitbreidendeveenkussenvanhaaroorspronkelijkeafvoerinnoordelijke richtingzijnafgesloten.
Wegaanervanuitdat,toenhetveennadeRomeinse tijdweer
ginggroeien,deafwateringineersteinstantieviadeoorspronkelijke krekenverliep.Dezelagentenslotteallagerin
hetlandschapdandeomringendeveenkussens.Doordeveengroei
moethetafwateringssysteem terplaatsevandeOudeLeedeuit
dekreekbeddingomhoog"getild"zijn (afb. 7).
Doordatde "Romeinse"veenkussenstennoordenentenzuiden
vandezekreekeenongelijkegroeihadden,kandeafwatering
horizontaalnaarhetnoordenverplaatstzijn.Hetveenkussen
tenzuidenwasaanmerkelijkgroterdandattennoordenvande
kreek.DitverklaartdeliggingvandeOudeLeede tennoorden
vandeoorspronkelijk kreekbeddinguitdeDuinkerke I-fase.
Ditmechanismedatveroorzaaktwordtdooreenongelijkegroei
vantweeveenkussens isdoorVisscher (1949)beschreven.
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Afb.8DerestenvandeOudeLeedeindepolderOudeLeede.
Uiteindelijkwerdhetveenstroompjedoordegroeiendeveenkussensvanhaarafvoerafgesneden.Kenmerkendbijditsoortontwikkelingen is,daterveenmerenontstaandieineenrijnaast
elkaar liggen.Alszodaniginterpreterenwedevormingvanhet
WestMeerenhetOostMeer.Dezemerenlagenineenslenk(een
relatieflaaggedeelte)inhetveen.
VolgensSchönfeld (1955)duidtdenaamLeedeopleidenendus
opge-ofvergravenwater.DeOudeLeedezougegravenkunnen
zijnomdedrassige slenkteontwaterenenomhetafgesnoerde
veenstroompje eennieuweafwatering tegeven.Hierdoorkondit
drassigegebiedontgonnenworden.Ditverklaartmogelijkhet
grilligekaraktervandeperceleringdirect ronddeOude
Leede.Inhetlage,natteendrassigegebieddathiervoorkwam
kondenalleennogenkelekleinereonregelmatiggevormdereststukkenontgonnenworden.
HetveendatwenuindebenedenloopvandeOudeLeedevinden
wijst opeenwatmeervoedselrijke toestand.Mulder (i.v.)
troferzeggevenenenbaggersaan.Hogerophetveenkussen
werdenindeDroogmaking indeZuidpoldervanDelfgauwook
baggersaangetroffen diebijdeverveningalsreststukkenzijn
blijvenzitten.Devoormalige loopvandeOudeLeede isals
eendijkjebijdeverveninggespaard (afb.8).Hetveenindit
dijkjeheeft ookhetkaraktervaneenbagger.
Zoalsgezegd isdeOudeLeededoorhetzichuitbreidendeveen
vanhaarafvoerinnoordelijke richtingafgesneden.Ofereen
stadium isgeweestwaarindeOudeLeedeopdebenedenloopvan
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deDelftsche Schie,die natuurlijk lijkt te zijn,heeftafgewaterd isniet duidelijk.
De Delftsche Schie zelf iseen gegravenwater (deoude naam
"Delf" isafgeleidvan delven of graven). DeDelftsche Schie
iswaarschijnlijk gegraven om een lager gelegen gedeelte rond
Delft teverbinden methet natuurlijke veenstroompjeSchie.
Hiervoor moest eenhoger stukbijAckerdijk worden doorgraven.
Het natuurlijke deelvan deSchie heefthetveenkussen naar
het zuiden toe afgewaterd.Hetveenkussen tenwestenvan de
Delftsche Schie werd afgewaterd door deHarg,deVlaarding, en
deHoylede. Innoordelijke richtingwaterde hetveenkussen af
via de Kene. Dit stroompje slootwaarschijnlijk aan opde
Lier. DeKromme WateringbijDelft ismogelijk eveneens een
natuurlijk veenstroompje geweest dathetveenkussen innoordelijke richting afwaterde.Het isniet duidelijk hoe ditwatertje aansloot opde Lier ofdeGantel.
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HISTORISCHE ONTWIKKELING VANHET LANDSCHAP

4.1

Ontginnings-en bewoningsgeschiedenis

De structurenvan hethuidige landschap zijnvoor eenbelangrijk gedeelte vastgelegd door ontginning indeMiddeleeuwen.
Hoe dezeverliep beschrijven we indevolgende paragrafen.

4.1.1

Ontginning vanuit grafelijke hoven

IndeRomeinse tijdvond eenvrijuitgebreide bewoningplaats
indeomgeving van deMaasmond (zie o.a.Henderikx 1987). Na
de ineenstorting van hetRomeinse rijkmoet debewoning zo
sterk zijn afgenomen dat er geen sporenvan zijn achtergebleven. Hetvoortbestaan van enkele toponiemen die ouder zijn dan
deRomeinse tijd (o.a.Gantel,Lier,Harg)duiden erop dat er
enigebewoningscontinuïteitmoet zijn geweest (Bult 1983).
Inde 5e tot 7e eeuw neemt debewoningweer toe.Sporenhiervanwerden langs de kust enop de oeversvan deMaas aangetroffen (Ockenburg,Monster,Naaldwijk,Vlaardingen) (Bult
1983). Laterevondsten (8e tot 10e eeuw)wijzen op een uitbreidingvan debewoningmeer landinwaarts.Deze bewoningwas
nogwel gebonden aan de oeverwallen langs dekreken.Ook de
bezittingen die genoemdworden inde zogenaamde goederenlijst
van de St.Maartenskerk teUtrecht (Domkerk)uit de eerste
helftvan de 10e eeuw,geven aan dat debewoning zichconcentreerde opde kuststrook en rivieroevers (TeBrake 1985). De
groteveengebieden bestonden grotendeels uitwildernis.
In985 krijgt graafDirk IIalle goederen die de keizer bezat
tussen deLier (Liora)endeHollandse IJssel (Hisla)in
eigendom (Koch 1970:nr. 55).De graaf zalna de verwerving
van dit gebied de ontginningvan dewildernis voortvarend ter
hand genomen hebben.De ontginning vergrootte namelijk zijn
invloed.Tenbehoeve van de eerste ontginningen werdengrafelijke hoven gesticht.Dergelijke hoven lagen ondermeer bij
Delft enPijnacker.
Een hofbestond uit een centrale boerderijmet gebouwen enhet
bijbehorende land,de zogenaamde vroonhof.Daarnaast waren er
landerijen met cijnshoeven,de zogenaamde mansi,hoeven die
bewoondwerden door onvrije lieden.Deze horige boeren moesten
hofdiensten verlenen aan dehof.Denaam Vrijenban die opde
kaartvan Kruikius voorkomt geeft aandat er ook landerijen
warenwaar men geenhofdiensten hoefde uit tevoeren.Hier was
de ontginningbuiten het hofverband geschied.
Het isniet duidelijk wanneer de grafelijke hoven zijngesticht.De ontginningen indit gebied moeten echter zeer oud
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zijn.ZowelDelftalsPijnackerwordengenoemdinverbandmet
debotting (Raue 1982).Debottingwaseenvormvanbelasting
diedoordegraafgehevenwerdenvoorheteindevandeelfde
eeuwisafgeschaft.Datbetekentdatdestichtingvandehoven
iniedergevalvóór1100moethebbenplaatsgevonden.
DeHofvanPijnackerwordtvermeldinhet"Ouderegistervan
GraafFlorens"vanomstreeks1280:"utedenhoeflandevan
Pinacker" (DeMontéVerloren 1942).BijPijnackerwordtopde
kaartvanKruikiuseenperceelaandeNoordwegaangegevenmet
denaam"'tHoflant".Ditperceel,waarnudeHervormdeKerk
staat,isomgracht.Hogelijklaghierdegrafelijkehof.Een
andereaanwijzinghiervoorisdatvolgensGosses (1915)de
kerkeninDelftenPijnackeropgrafelijkegrondliggen.In
1258schenktFlorentius (Floris),voogdvanHolland,hetpatronaatsrechtvandekerkvanPijnackerendekerkzelfaan
hetkloosterKoningsveld (Drossaers1917:nr. 4).
HethuidigestadhuisvanDelftheefteenmiddeleeuwsgedeelte.
Ditgedeelte,hetzogenaamdeOudeSteen,stamtuithetmidden
vande13eeeuw.Hetmoethetoudegevangenisgebouwvande
grafelijkehofzijngeweest (DeGroot 1984).Dezegrafelijke
hof, dieuitmeerderegebouwenheeftbestaanlagbijdehuidigeMarktinDelft (Raue 1982).Tijdensopgravingenzijnbijde
MarktinDelftoudererestengevonden,waarvandeoudstegedateerdkunnenwordenvóór1164(Raue1982:p.212).
HetkloosterKoningsveldisvolgensRaue (1982)gestichtop
grafelijkdomein.Ineenoorkondevan1251 (Kruisheer1986:
nr. 892)wordthet"inonzehof"testichtenkloosterKoningsveldvrijgesteldvanlastenendienstenopaldaar teverwerven
landmeteengroottevan300morgen.HetkloosterKoningsveld
ligtpreciesineenspieindeperceleringdieinderdaad300
morgengrootblijkt tezijn (par.4.1.4). Ditsoortspieën
werdveelalnadeontginningalsreststukdoordeheerzelf
behouden (Vervloet 1982).
Deanalysevandeontginningdieweindevolgendeparagraaf
zullenschetsenmaaktduidelijkdatdeHofvanDelftmoetzijn
ontstaannadestichtingvandeHofvanPijnacker.Henderikx
(1987)meldtweliswaareenvondstvanaardewerkuitdenegende
eeuwinDelft,maardezemeldingblijkt teberustenopeen
foutieveinterpretatievanRomeinsaardewerk.HetoudstemateriaalvannadeRomeinse tijddatinDelftisgevondenbestaat
uitPingsdorfscherven (1050-1150)(mondelingemededeling
J.G.M.Kistemaker).Erisgeenredenomaantenemendater
een9e-eeuwsenederzettinginDelftbestond.
NadatdeDelftscheSchie,inoudestukken"Delf"genoemd,was
gegravenontstondereendoorgaande scheepvaartroute tussende
MaasmondingendeGantel,diewellichttoenalverbondenwas
metdeOudeRijn2).Toenverplaatstehetgrafelijkecentrum
zichvanPijnackernaardeoeversvanhetkanaal.Zowelde
grafelijkehofalsdestadwerdennaarde"Delf"genoemd.
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4.1.2

Analyse van deontginningssporen

De kaartvan Kruikius uit 1712geeft een goede basis om te
achterhalen hoe deontginningvan hetveengebied verlopenis.
Er zijn enkele duidelijke eenheden zichtbaar die tijdens de
middeleeuwse veenontginning ontstaan zijn.
De ontginningseenheden wordenbegrensd door kaden of zijdwendes die totdoelhadden hetwater uit denaast gelegengebieden tekeren.Ook stroken niet-ontgonnen veen tussen tweeontginningsblokken hadden deze functie.Omdat hetveen indie
strokenniet ontwaterdwerd, daalde hetmaaiveld minder dan in
de aanliggende ontwaterde stukken,zodat de strook een hogere
ligging kreeg. Inde literatuur wordt dit type zijdwende wel
aangeduid alsbrede zijdwende (Vervloet enMulder 1983).
Brede zijdwendes zijn op een aantalplaatsen inde percelering
op de kaartvan Kruikius duidelijk herkenbaar (zie kaart1 ) .
Ook iseen aantal spievormige structuren zichtbaar.Deze spieenvormen een speciaal type brede zijdwendes.Het zijnwigvormige reststukken die tussen twee rechthoekige ontginningsblokkenbleven liggen.
Somswijzen alleen toponiemen enveldnamen als "deZyde"en
"Zweth" nog op de aanwezigheid van een zijdwende.De oudevermeldingvan deMandjeskade is "ZwethvanManthede", zodat mag
worden aangenomen dat deze kade eertijds ook als zijdwende
fungeerde.Het Ruiven, inoudevermeldingen "Ruyveen",duidt
opeen strook niet-ontgonnen,namelijk ruw,veen,een spie die
voorheen alsbrede zijdwende fungeerde.
Moeilijker inditverband isdeverklaring van denaam "Rindsveen", een strook grond tennoorden van deAckerdijk, (Vander
Kooi 1972). Ook dezenaam lijkt indirect teduiden opeen
voormalige zijdwende. Immers "Rind" isdemiddeleeuwse Westnederlandse vorm voor Rund (DeVries 1971). Het Rindveen was
een stuk landwaar runderen graasden,kennelijk integenstelling tot deomliggende percelen waar akkerbouw bedreven werd.
Het "Rindveen"was eenbrede zijdwende,waar het veen niet
ontwaterd werd.Akkerbouw was er nietmogelijk en zou de oxidatie van hetveenversnellen.Hetweidenvan runderenwas in
deze strook veen demeest voor de hand liggende vorm van
grondgebruik.
Depercelering op de kaart vanKruikius toont eenbeeld dat,
voor het gedeelte tennoorden van deAckerdijk/Oude Leede
sterk doet denken aan een ontginning inde richtingvande
Delftsche Schie.De reeds genoemde spieënworden smaller inde
richtingvan deDelftsche Schie.
Een zeer karakteristieke spie,waarin het klooster Koningsveld
ligt,begint terhoogtevan Pijnacker.Zoals uit de reconstructie van het natuurlijk landschap blijkt,heeft het veen
naar het oosten toe geleidelijk opgelopen.Pijnacker lag opde
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westflankvaneengrootveenmoskussen.Opdezeflankis,identiekaanhetbeelddatdoorVervloet (1986)wordtgeschetst,
eenontginningsbasisgekozen,waaruitzichhetlateredorp
Pijnackerontwikkeldheeft3).
Vestigingopdeflankenvaneenveenkussenkanalleenmogelijk
geweestzijnalshetveendoornatuurlijkeoorzaken (eenbetereontwateringdoorrivierverleggingenofzee-inbraken,of
doorklimaatsverbetering)enigszinswasingedroogd.Deindrogingmaaktehetveenbeterbegaanbaarenaantrekkelijkals
vestigingsplaats.Indelagedelen,dichtbijdeveenstroompjes,konwateroverlastoptredenengevaarvooroverstromingen
bijstormvloedenenhogerivierstanden.Hetfeitdatinde8e
tot10eeeuwdebewoningmeerlandinwaartsplaatsvindt(par.
4.1.1.)kanmetzo'ndrogereperiodesamenhangen.
DeeerstebewoningkanterhoogtevandeOvergauwseWegbij
Pijnackerontstaanzijn.Hierbegintnamelijkzoweldespie
bijhetKoningsveldalsdespievanhetRuiven.Laterisde
bewoninghier,doorwateroverlastgedwongen,meernaarhet
oostenverplaatstnaardeNoordweg/Zuidweg.
VanuitPijnackerzijninwestelijkerichtinggaandesteeds
lagereveengebiedenontgonnen.Despiebijhetklooster
Koningsveld looptdoortotdeTanthofskade.Kennelijkheeft
dezegrotespieeertijdseenbelangrijkewaterstaatskundige
grensgevormd.Degrondentenzuidenvandespiewaterdenvia
de"Delf"ofDelftscheSchieafnaardeSchie.Depercelenter
hoogtevanDelftwaterdenwellichtviadeBuitenwaterslootaf
opdeLiermeerwestwaarts.
DespiebijRuivenisvaneenandereordeomdathijde"Delf"
nietdoorsnijdt.Hijvormtdebegrenzingvantweeontginningsblokkenwaarvoorde"Delf"dewestelijkeachtergrensvormt.
VoordeontginningenvanuitAbtswoudeopdeflankvanhetwestelijkeveenkussenvormdede"Delf"deoostelijkeachtergrens.
Metdeeerstevermeldingvande"Delf"krijgenwe,naastde
reedsgenoemdebottingplicht,meerhouvastopdeouderdomvan
deontginningen.De"Delf"wordtineenoorkondevan1083
(Koch1970:nr.88)voorheteerstgenoemd.Indeoorkonde
wordteenschenkingvanFlorisI(1049-1061)aandeabdijvan
Egmondbevestigd.De"Delf"wasdusinhetmiddenvande11e
eeuwreedsaanwezig.Datwilzeggendatdeontginningenvanuit
Pijnacker rondhetmiddenvande11eeeuwalhunachtergrens
bereikthadden.Omtoteengoedeontwateringtekomenwas,op
deplaatswaardeontginningenvanuitPijnacker stuitteopdie
vanuitAbtswoude,eenforseweteringgegravendieopdeSchie,
eennatuurlijkveenstroompje,inzuidelijke richtingafwaterde.
ZoweldegrotespiebijhetkloosterKoningsveldalsdespie
bijRuivenvertonenindeperceleringenkeleeindfasen.Deze
gevenwellichtdeachtergrenzenaanvandeverschillendefasen
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indeontginning. DeZuideindse Weg lijkt zo'n tussentijdse
achtergrens.DeKromme Watering kan datook zijn,waarbij de
vorm doetvermoeden dathier eertijds eennatuurlijk stroompje
liep.
Oostwaarts naar de topvan hetveenmoskussen is ineerste instantievanuit Pijnacker slechts eenvrij ondiepe strook ontgonnen.Aan hetboveneinde van deontginningen werden kaden
(zogenaamde achterkaden)aangelegd omhetwater uit de hoger
gelegenveengebieden tegen tehouden.Dehuidige Klapwijkseweg
kan zo'n achterkade geweest zijn.
De allerhoogste gedeeltenvan hetveenmoskussen zijn ineen
later stadium ontgonnen.Devenen onderNootdorp zijn in 1330
uitgegeven.Noukoop tennoordenvanPijnacker duidt op een
latere (nieuwe)cope-ontginning. Cope-namen zijnover hetalgemeenwat jonger (Van derLinden 1956). Bijeencope-ontginningwaren de afmetingenvan depercelen vooraf vastgelegd. Zo
blijken de ontginningsblokken bijNootdorp,Hogeveen,Noukoop
enVlieland (afb.9)eenvaste lengte tehebben.De lengte van
deverschillende blokken ligt tussen 1125 en 1375meter.De
blokken wordenbegrensd door de zijdwendevan de ontginningen
bijKatwijk, éndeStrikkade die als achterkade van de ontginningen vanuit Berkel enRodenrijs heeft gefungeerd.
Wemoeten aannemen dat de ontginningen rond deOude Leede pas
mogelijk waren toenhet afgesnoerde veenstroompje Oude Leede
verbonden wasmet deDelftsche Schie.Hierdoor kwam eenontwatering tot stand die de ontginningmogelijk maakte.Omstreeks
1140werd hetVrouwenrecht bijdeOude Leede aan de abdijvan
Rijnsburg geschonken (Koch 1970:nr. 238). Deze schenking had
misschienbetrekking opnog niet-ontgonnen land.De afwijkende
perceelsrichting doet hier aandenken.

4.1.3

Middeleeuwse bewoning

De op de kaartvan Kruikius aangegeven bewoning vertoont een
opvallende verspreiding.Een groot aantalhuisplaatsen ligtop
ruime afstand vanwegen ineen onregelmatige configuratie binnende strookvormigopgezette percelering.Naast deze huisplaatsen kwam een aantalmogelijke, in 1712 reedsverlaten,
huisplaatsen aanhet licht,die zichmanifesteren dooronregelmatigheden indepercelering op de kaart van Kruikius.Het
vermoeden dat de onregelmatig verspreid liggende huisplaatsen
vanmiddeleeuwse oorsprong zijn,werd opeen aantal plaatsen
bevestigd doorhet archeologisch onderzoek van de stichting
RAAP (Visscher 1989). Devondsten opdezeplaatsen bestaan
uit:Kogelpot,Pingsdorf,PaffrathofAndenne (dateringca.
750-1250).
Deze reeks huisplaatsen zienwe als secundaire vestigingen die
vanuit Pijnacker kunnen hebbenplaatsgevonden.Een grootaan-
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tal (16van de 22)huisplaatsen waar vondstenvan middeleeuws
materiaal gedaan zijn,ligt op een kreekrug. Dit doetvermoeden dat toen debewoning daarbegon,deze kreekruggen reeds
zichtbaar waren.Ook het feit datwe onder de woonplaatsen
geenveen aantroffen (par3.3.1)wijst hierop.Hetveenwas
door de ontginning kennelijk reeds zover gezakt dat de kreekruggen nietmeerbedekt warenmetveen.
Van de zes huisplaatsen die niet op een kreekrug lagenblijken
er in 1712vijfverlaten te zijn (kaartvan Kruikius).Kennelijkwas hetveen opdezeplaatsen indeperiode tussen 1000
en 1200nogwelbewoonbaar,maar zijn de erven later door het
zakkenvan hetveen onbewoonbaar geworden.
Op kaart 1hebbenwe dehuisplaatsen waar vondsten vanmiddeleeuwsmateriaal gedaan zijn aangegeven,enmet een afwijkende
signatuur depotentiële middeleeuwse huisplaatsen.
Een aantalvan depotentiële middeleeuwse huisplaatsen ligt in
de, later afgeveende,Polder Schieveen.Daar lagen geen kreekruggen uit de Duinkerke I-periode. De erven zijnechter in
1712nogvrijwel allemaal bewoond. Kennelijk lagditveen nog
zohoog datbewoningmogelijkwas.

4.1.4

Grondbezit

Uit geschreven bronnen kunnenwe informatie afleiden overbelening,uitgifte of schenkingvan landerijen. Soms ishetmogelijk debetreffende landerijen te localiseren.Hiermee krijgenwemeer inzicht inde ouderdom van depercelering,met
name van deperceelsscheidingen die deverschillende eigendomscomplexen begrensden.Om de landerijen te kunnen localiserenwas het nodig de oppervlakte van deverschillende blokken
teberekenen.Hiervoor gebruiktenwe een afdruk van de kaart
van Kruikius.De gebruikte methode was globaal.Daarom kunnen
kleine afwijkingen inde gemeten oppervlakten voorkomen.

Abtsrecht
Eenbelangrijke geschreven bron over een schenking van landerijen isde reeds eerder genoemde oorkonde uit 1083 (Koch
1970:nr.88).Indeze oorkonde wordt een schenking door graaf
Floris Iaan de abdijvan Egmondbevestigd. Het gaat om 10en
9 hoeven land respectievelijk oostelijk enwestelijk van de
"Delf" (Delftsche Schie). Wanneer wevoor degrootte van een
hoeve 16morgen rekenen 4)moet het indeze schenking gaanom
160morgen oostelijk en 144morgenwestelijk van de "Delf".
Erblijkt aanweerszijden van de "Delf" inderdaad sprake te
zijnvan goederencomplexenvan de abdijvan Egmond. Hetwestelijke "Abtsrecht"bestaat uit deblokken die we op afb.10
hebben aangegeven met eenA en een B.Het oostelijke "Abtsrecht" uit deblokken C,DenE.Deblokken A enBhebben een
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oppervlaktevan326morgen.DeblokkenC,DenEzijnintotaal350morgengroot.Dezeoppervlaktenkomennietovereen
metdegetallendieafgeleidwerdenuitdeoorkondevan1083.
BlokAalléénis143morgengroot.BlokC,dattegenoverblok
Aligt,is157morgengroot.Hetisverleidelijkomaante
nemendatditdelanderijenvanresp.144en160morgenzijn
dieindeoorkondeuit1083genoemdworden.
DeblokkenB,DenEmoetendanopeenandermomentaandeabdijvanEgmondgeschonkenzijn.Wehebbendaargeengeschreven
bronnenoverkunnenvinden.Hetismogelijkdatdeschenking
nietschriftelijk isvastgelegdofdatdestukkendaarovernaderhandverlorenzijngeraakt.Datisheelgoedmogelijk.Immersvandehierbovenbeschrevenschenkingisalleendebevestigingbekend.Overdeschenkingzelf,dietussen1049en1061
moethebbenplaatsgevonden (ziepar.4.1.2.),zijngeengeschrevenbronnenbekend.
UithetzogenaamdeGravenregistervanomstreeks 1125(Oppermann
1933)blijktdatindatjaarbehalvehet"Abtsrecht",ookhet
gerechtRuyventotdeabdijvanEgmondbehoort.Ookovereen
schenkingvanditblokzijngeengeschrevenbronnenbekend.De
abdijheeftvolgenshetGravenregister inkomstenvan16Ponden
(Libras)uithetRuyven.Verderwordthetbezitvan10hoeven
metinkomstenvan6PondenuithetAbtsrechtgemeldaande
oostzijdevande"Delf"enaandewestzijde9hoevenmetinkomstenvan9Ponden.
Ruyven

HetRuyvenligtevenalshetbezitvan10hoevenaandeoostzijdevande"Delf".Alswenumogenaannemendatdeverhoudingtussenhetaantalhoevenendeinkomstenaandeoostzijde
vande"Delf"vanhetbezitvan10hoevenenvanhetRuyven
gelijkzijn,danzouhetRuyven27hoeven,ofwel432morgen,
grootmoetenzijn 5).Hettotalebezitaandeoostzijdevande
"Delf"zouvolgensdezeberekening432+160=592morgenmoetenbeslaan.Tellenwenudegemetenoppervlaktenvanhet
Abtsrechtaandeoostzijdevande"Delf"(blokC,DenE)op
bijdeoppervlaktenvanhetRuyven (blokF)danblijktdetotaleoppervlakteeveneens592morgentezijn!
HetRuyvenzoalshetopdekaartvanKruikiusisaangegevenis
aanmerkelijk kleinerdande432morgendiehetvolgensonze
berekeningzouzijn.OpdekaartwordtalleenblokFalsRuyven
aangegeven.DeoppervlaktevanblokFis242morgen.Waarschijnlijk isdithetblokdatvolgensNiermeyer (1944)aan
eenzekereThiemaninleengegevenwordt.Datleenisnamelijk
239morgengroot.KennelijkwerdindetijddathetGravenregisterwerdopgesteldnogeengroterstuklandalshetRuyven
aangeduid (deblokkenD,EenF).
St.
Maartensrecht
EenandernognietopgelostvraagstukbetrefthetSt.Maartensrecht.Hoek (1979)maaktuiteenoorkondeuit1294opdat
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ditblok,behorendeaandeBisschopvanUtrecht,146morgen
grootis.IndeoorkondewordtbeschrevendateenzekereJan
vanDorp50morgenteSchipluidengebruikten96morgenaan
anderenverpacht.HetblokdatwealshetSt.Maartensrecht
kennen (blokGopafb.10)isechtergroter,namelijk 175morgen.Degemeentegrens in1869tussendegemeentenSchipluiden
enHofvanDelft (Kuyper1869)bevestigtdegrensvanhetSt.
Maartensrecht,zoalsdiedoorHoek (1979)wordtaangegeven.
HadJanvanDorpniethetheleSt.Maartensrecht inleen?
Naderonderzoek ishiernoodzakelijk.
Koningsveld
Ineenoorkondeuit1251 (Koch1970:nr.892)steltRooms
KoningWillemhetkloosterKoningsveldvrijvanhofdiensten
opgrondbezitvan300morgen.Despiewaarinhetklooster
Koningsveld ligt,blokHopafb.10,isprecies300morgen
groot.Dezespiewaswaarschijnlijkeeneenheiddietothet
grafelijkegrondbezitisblijvenhorenalseenreststukenin
de13eeeuwdoorhetkloosterKoningsveldverkregenwerd.
Vrouwenrecht
In1199wordteenschenkinguit1144doorGravinPetronella
aanhetkloosterRijnsburgbevestigd (Koch1970:nr.238).Het
betreft6hoevenonderAckerdijken3hoevenbijDelft.Bij
Delftvindenweinderdaadeenperceeldat3hoeven (48morgen)
grootis(blok I). DitishetzogenaamdeVrouwenrecht (wat
slaatopdeVrouwevanRijnsburg)datookdoorNiermeyer
(1944)opdezeplaatsisgelocaliseerd.HetVrouwenrechtbij
Ackerdijk isvolgensonsmindergrootdanNiermeyeraangeeft.
Alleeneenstukdatindeperceleringeenafzonderlijkeeenheidvormt (blokJopafb.10)blijkt96morgen (6hoeven)
groottezijn.Ditismogelijkhetblokdatin1144aande
VrouwevanRijnsburgwerdgeschonken.Inde17eeeuwblijkt
ditgrondbezitoverigensalaangrotewijzigingenonderhevig
geweesttezijn.HetkaartboekvandeabdijvanRijnsburguit
1626-1635laatziendathetgrondbezitvandeabdijvanRijnsburgsterkverspreid ligt.Hetdooronsaangegevenblokis
echternogwelalseenheid inditeigendomscomplexherkenbaar
(afb.11).

4.2

Grondgebruik

Hetgrondgebruik inhetverledengeefteenindicatieoverde
toenmalige toestandvandelanderijen.Hetgrondgebruiksplitsenweinlandbouw,metnameakkerbouwenveeteelt(par.
4.2.1)eninturfwinning (par.4.2.2).
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4.2.1

Landbouw

Het isbekend datvoor hetbedrijven van akkerbouw een aantal
eisen aan de grond gesteldmoetenworden.Akkerbouw is alleen
mogelijk op de drogere percelen.Alswe na kunnen gaanwaar
akkerbouw bedreven werd, geeft dat informatie over devoormalige nat -droogverhouding. Hiervoor staat ons een aantal
bronnen terbeschikking. De grafelijke rekeningen uit de 14e
eeuw (Hamaker 1875)geven enige informatie over opbrengsten.
De Engueste ende Informacie (Fruin 1866 en 1876)gevenverslagen van de toestand vanHolland in resp. 1494en 1514.Verder staat ons kaartmateriaal terbeschikking. De kaart van
Kruikius laat helaas geenverschil inakker- engrasland zien.
DeNetkaart van deTopografische enMilitaire Kaart vanNederland doet datwel.
In de grafelijke rekeningen over 1334 (Hamakers 1875)wordt
gesproken over "corentienden" die gehevenworden inhetPijnackerambacht,namelijk in:Katwijk,Vlieland en Pijnacker.Ook
worden de opbrengsten van haver beschreven inhet Pijnackerambacht, in:Katwijk,Vlieland, Pijnacker, Cortendorp enLeede.
Alswe aannemen dat de opbrengsten per ha overeenkomen met wat
Slicher van Bath (1960)vond voor Engeland inde overeenkomstige periode, kunnen we voor Katwijk vaststellen dat opongeveer een kwartvan de oppervlakte landbouwgrond graan geteeld
werd6 ) .

Topografie: Kaart van Kruikius 1712

Afb. 11 Grondbezit van de abdij van Rijnsburg in de 17e eeuw.
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DeEnquestevan1494endeInformacievan1514geveneenglobaalinzichtindewijzevanlevensonderhoud indeverschillendedorpenenplaatsen.Uitdegegevensblijktduidelijkdat
akkerbouweenmoeizamebedrijfstak is.Vaakwordtvolgensde
opgavealleenakkerbouwbedrevenindrogejaren,waarbijdeze
akkerbouwals"luttel"omschrevenwordt.Kennelijkishetland
tenatvoordeakkerbouw.Vergelekenmetdeopbrengstenin
1334lijkendegegevenseroptewijzendatdesituatieongunstigerisgeworden.Eenverklaringhiervoorisdathetzakkendeveensteedsmindergeschiktvoorakkerbouwisgeworden.
IndeEnquestevan1494wordtoverPijnackergemelddatvande
1700morgendiehetlandgrootis,slechts6morgengoedland
zijn.In1514ismenwatspecifieker:hetlandwordtindrie
klassenverdeeld,namelijk:500morgendie15pondHollands
waardzijn,270morgendie64pondHollandswaardzijnen900
morgendie70pondHollandswaardzijn.
Alsvoornaamstebestaansbron indelandbouwwordtgenoemdhet
houdenvankoeienensomsookpaarden.AlletijdensdeEnqueste
bezochteplaatsenklagenovernattejaren,muizenplagenen
oorlog.Hierbijmoetenwewelopmerkendathetinheteigen
voordeelwasomdesituatiezoongunstigmogelijkvoorte
doen.DeinformatiediemetdeEnquesteendeInformacieverzameldwerd,diendenamelijkvoorhetvaststellenvandebelastingheffing.
OpdenetkaartvandeTopografischeenMilitaireKaart (1840)
iszichtbaardateengrootgedeeltevanhetlandinrichtingsgebied"OudeLeede"ingraslandlag.Erwarenechterookenkele
gedeeltendiealsbouwlandopdekaartstaanaangegeven.Deze
bouwlandpercelen liggenvooraltussenDelftenPijnacker.Daar
liggendehogerekleigrondenvanhetkrekenstelselvande
Gantel.HetgebiedrondOudeLeedeligt,voorzoverhetniet
inverveningis,geheelingrasland,terwijlindegrafelijke
rekeningenhiernoggraanopbrengstenvermeldworden.Inde
droogmakerijenkomtveelakkerbouwgrondvoor.

4.2.2

Verveningen

InhetZuidhollandseveengebiedisopgroteschaalveengedolvenvoordeturfwinning.Deturfwinning,envooralhetbaggerenvanveen,heefteenenormeinvloedgehadophetlandschap.
Deveengebiedenveranderden ingrotewaterplassen.Dezeplassenzijnvoorhetgrootstegedeelte laterweerdrooggemaakt.
Opkaart1(dekaartvanontginningenbewoning)zijndegebiedendieverveendendrooggemaaktzijnaangegeven.Hetmiddeleeuwse landschapishiervrijwelgeheelverdwenen.
Deeersteverveningenvondenopkleineschaalplaatsenleverdenturfvoorhuiselijkgebruik.Zokrijgtbijvoorbeeldhet
kloosterLoosduinen in1320eenstukveen (datzoalsuiteen
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laterstukblijktbijNootdorpenNieuwenveenlag):"ommehare
barninghedaeruyttedelvene"(Diepenveen 1950).Bijdeze
eersteverveningenkonnietdiepergedolvenwordendanhet
grondwaterniveau.Diepenveen (1950)leidtuitdiversebepalingenafdatdedieptevandeveenputtenongeveer1meterwas(8
turven).
Tochwerddoorhetveendelvenhetlandtenatenongeschikt
voorlandbouw.Hierdoorontstondin1466eengeschiltussende
abtvanEgmondendeinwonersvanBerkel (Meilink1951:nr.
1197).DeabtvanEgmondhadhettiendrechtopdegrondenvan
Berkel,diedoorhetturfstekenonvruchtbaardreigdenteworden:"insulkenschijnenendequaliteijt,datzijonvruchtbair
waerenendevoirtombequaemblijvensoudenomvruchtvoirtte
brenghen".
TijdensdeEnquestevan1494wordtoverBerkelgezegddatde
veenlanden"bynaegeheeluytgedolven"zijn.OokinPijnacker
wordtvolgensdeEnquesteveengedolven.Erzoureeds250morgenuitgedolvenzijn.IndeHofvanDelfteninRuivenwordt
geenmeldinggemaaktvanhetdelvenvanturf.Daaronderscheidenwenuhetbovenland.Hetveenwasin1494alzovergezakt
dathetopdekleiruggenvrijwelgeheelverdwenenwas.
Omstreeks 1530werdhetslagturvenopbelangrijke schaaltoegepast.InRijnlandwordennamelijkvanaf1532bepalingenuitgevaardigdomhetslagturventegentegaan(Diepenveen 1950).
Bijhetslagturvenwordthetveenopgebaggerdenopsmalle
legakkerstedrogengelegd.Hierdoorontstondendegroteplasseninhetveengebied.
OpdekaartvanKruikius (1712)zijndezeplassenzichtbaarin
eenbredezoneronddelandscheidingvanDelflandmetRijnland
enSchieland.Inhetlandinrichtingsgebied "OudeLeede"waren
in1712nogweinigveenplassenaanwezig.Kortdaarnamoet
echteropgroteschaalzijnverveend.Opeenbijgewerkteversieuit1750vandekaartvanKruikiuszijneengrootaantal
nieuweveenplassenaangegeven (afb.12).
Omstreeks1680werdendoordeStatenvanHollandplakkatenuitgevaardigdwaarbijdeverveninginhetgrootwerdgeregeld.
Eenvandebepalingenwasdatereenstuiverperroedemoest
wordenbetaaldomtegaranderendatallelastenaanhetambachtwerdenbetaald.Dehiermeegevormdekapitalenwerden
latergebruiktwordenomdekostenvandedroogmakingen tebestrijden (Rijkswaterstaat 1967).Inpar.4.3.4beschrijvenwe
deaanlegvandedroogmakerijen.
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4.3

Waterstaat

4.3.1

Waterstaatkundige organisatie

Het landinrichtingsgebied "Oude Leede" ligtvrijwel geheel in
het gebied van hetHoogheemraadschap van Delfland. Een klein
gedeelte,de Boterdorpsche Polder,valt onder het Hoogheemraadschap van Schieland. Ineen grafelijke oorkonde van 1319
(Rechtsbronnen 1951:p. 55)worden de "HeemradersvanDelfland"voor het eerst genoemd.Vóór die datum moet hetHoogheemraadschap van Delfland ontstaan zijn.
HetHoogheemraadschap van Delfland isontstaan uit een aantal
oudere organisaties die gezamenlijk de afwatering of dijkzorg
regelden.Uit oorkonden vanvóór 1290wordt nog gesproken over
tweeheemraadschappen inhet gebiedvanDelfland, namelijk de
Zevenambachten endatvan Maasland.
DeZevenambachten ontstonden doordat de dijkgemeenschap Maasland (waaronder Schipluiden enVlaardinger-ambacht)enKethel,
samenmet de afwateringseenheid Hofvan Delft,Vrijenban en
Pijnacker,debedijkingen langs deMaas ende gingen onderhouden.De afwateringbleef gescheiden indeOost- enWestambachten (Winsemius 1962).
De Zeven ambachten groeiden later samenmet de Geestambachten.
De samengegroeide 13ambachten wordenvoor het eerst in 1319
alshetHoogheemraadschap van Delfland genoemd.Ook toenbleef
de oudere gescheiden afwatering bestaan.DeGeestambachten met
Maasland, Schipluiden enVlaardingen-ambachtwaterden afopde
Maasvia 8 sluizen.Berkel,Hof van Delft,Vrijenban,Pijnacker enKethelwaterden afvia de Poldervaart naar deVijfsluizen (tussenVlaardingen enSchiedam gelegen).
Een onderhoudsregeling van 1516 (Winsemius 1962)geeft inzicht
inde afwaterende gebieden op deze 5sluizen:
HofvanDelfsehe sluis:
ambacht Grote hofvan Delft
Poortland

1500morgen
450morgen

Vrijenbansche sluis:
ambacht Vrijenban
Ambacht Babbertspolder

1800morgen
183morgen

Pijnacker sluis:
ambacht Pijnacker
ambacht Ackerdijk

1700morgen
159morgen

Berckelsluis:
ambacht Berkel
ambachtvan Schieveen

1354,5 morgen
690morgen
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Ketelsluis:
ambachtKetel
Hogeveen
ambachtNootdorp
ambachtNieuweveen
polderHonderdMorgen

4.3.2

1265morgen
250morgen
300morgen
90morgen
90morgen

Delandscheiding tussenDelflandenSchieland

Delandscheiding tussenDelflandenSchielandlooptnuviade
DoenkadeendeRodenrijschekade.Datisechternietaltijdzo
geweest.Ineentoevoeging (eenzogenaamdeglosse)inhetGravenregistervanca.1125 (Oppermann1933:p.70)wordtde
grenstussenDelflandenSchielandomschreven.Dezegrensliep
volgensdeomschrijvingvandeMandjeskadenaardeOudeLeede,
vandeOudeLeedenaardeStrickledeenvandeStrickledenaar
heteinde.
DeambachtenHofvanDelft,VrijenbanenPijnacker,tennoordenvandezelandscheiding,vormdeneeneenheiddieviade
DelftscheSchieendeSchienaarhetzuidenopdeMaasafwaterden.Ookdeambachten tenzuidenvandezelandscheiding
(Schieveen,Berkel,Rodenrijs,SchiebroekenZestienhoven)
waterdenviadeSchieaf.
In1289brengtgraafFlorisVhetambachtvanRodenrijsover
vanSchielandnaarDelfland.Sindsdietijdlooptdegrens
tussenDelflandenSchieland langsdeDoenkadeendeRodenrijschekade.DezeaktievolgdeophetafsluitenvandeSchie
in1280terhoogtevandeDoenkade (ziepar.4.3.3).
Volgenseenoorkondevan1323 (VanderGouw1987)wordtde
zijdwende tussenSchieveenenZestienhoven in1282inleen
uitgegeven.Hetlandisbelastmeteenservituut,namelijkdat
toegestaanmoetwordendatereenkadeopaangelegdwordt.
Toenwerdkennelijkalvoorziendatdezijdwende,eenstrook
veendiehogerwasblijvenliggenomdathetveennietontgonnenwas,nadeontginningzougaanzakken.Daardoorzouer
latereenkadeopaangelegdmoetenworden.In1438werddoor
dehoogheemradenaanBerkel,HofvanDelft,Pijnackeren
Vrijenbanopgedragenopdelandscheidingeenkadeaanteleggen.

4.3.3

Waterstaatkundigewerken

RondDelftligteenstelselvandijkenenkadendiewaarschijnlijkzeeroudzijn.HetzijndeMandjeskade,deTanthofskade,deDijkshoornendeBrasserskade.VanderGouw
(1987)zietditdijkenstelselalsdelandscheidingvandeHof
vanDelftvanvóór1100.Hetzoueenwaterkeringzijntegen
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hetwateruitnogniet-ontgonnengebieden.Dekadenaanweerszijdenvande"Delf"ofDelftscheSchiezijnvolgensWinsemius
(1962)omstreeks1050aangelegd.
DeHofvanDelft,VrijenbanenPijnackerwaterdennahetdoorgravenvandespievanKoningsveldafviade"Delf"ofSchie.
Deafwateringnaarhetnoordenwasafgeslotendoorde"Hinderdam"juisttennoordenvanDelft.Totomstreeks 1280stondde
"Delf"directinverbindingmetdeSchie,enwaterdeviadit
stroompjeafopdeMaas.Omstreeks1280werdechterterhoogte
vandeDoenkadeeendamindeSchiegelegd,waarnadePoldervaartgegravenwerd (Hoek 1971).Hetzakkenvanhetveennade
ontginningzalerdeoorzaakvanzijngeweestdatSchieland,
geteisterddooroverstromingenvanuitdeHaas,hetwateruit
hetnoordenwildewerenendaaromdeSchieafsloot.
Hoek (1971)wijstookopmogelijkepolitieke redenenvoorhet
gravenvandePoldervaart.GraafFlorishadnamelijkenkele
conflictenmetSchiedamenheeftmogelijkdescheepvaartbuitenSchiedamomwillenleiden.Datzoudenaam"vaart"verklaren.
DePoldervaartwaterdezoalsweinpar.4.2.1 beschreven,via
vijfsluizenuitopdeMaas.Hiermeewerdhetwaterafgevoerd
vandeambachtenHofvanDelft,Vrijenban,Pijnacker,Berckel
enKethel.
In1408latendeHoogheemradenvanDelflandzichinAlkmaar
voorlichtenoverbemalingmetmolens.Wemoetenaannemendat
voordieninDelflandnoggeengebruikgemaaktwerdvanmolens
(Winsemius 1962).Hetdalenvanhetmaaivelddoorhetinklinkenvanhetveenzalechterbemalingmetmolensnodiggemaakt
hebben.
Degebeurtenissendievolgdenophetaanleggenvandeeerste
molensinhetgebiedtenoostenvandeSchie,tussenBrasserskadeenDoenkade,zijnzeeruitvoerigbeschrevendoorVan
Leeuwen-Canneman (1982).Wevattendebeschrevenontwikkelingenkortsamen.Inafb.13zijndeverschillendewaterlopen,
kadenenmolensaangegeven.
In1440vormdehetafwaterendegebiedééngeheel.Hetgebied
werdontwaterddoorvijfmolens.Daarvanstondenertweebij
deKrommeWatering,eenmolenwaarnudePijnackerseVaart
uitkomteneenmolenwatnoordelijker.Delokatievandeanderedriemolensisonbekend.
In1447gavendehoogheemraden toestemmingtothetleggenvan
eenkadevandeSchie,viaAckerdijk,OudeLeeweg,RuivensekadeenKlapwijksekade enverderlangsdeStricklede.Omdat
dezekadedeafwateringvanPijnackerviadeLeedebelemmerde,
werddePijnackerseVaartgegraven.
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DeHoogheemraden verordoneerden in 1450 dat deHofvan Delft
enVrijenban zichmoesten omkaden omvrij teblijven van het
water van Pijnacker.Toenwerd ook dewatermolen aanhet einde
van dePijnackerse Vaart (bijde Kromme Watering) verplaatst
naar deOvergauwse Weg.Door debekadingsaktiviteiten waren er
omstreeks 1450vier polders ontstaan:het gebied ten zuiden
van deStricklede,Noord-Delfgauw,Zuid-Delfgauw enPijnacker.
Demolen die in 1450verplaatst was naar deOvergauwse Weg
bleek nietvoldoende capaciteit tehebbenvoor hetbemalen van
Pijnacker.Later werd daar een tweedemolenbijgebouwd. In
1461werd er al een derde molenbij geplaatst,waarna in 1503
devierde werd gebouwd. Om tevoorkomen dat de kaden aan
weerszijden van dePijnackerse Vaart de grote hoeveelheidwaterniet zouden kunnenhouden,werden deze kadenverhoogd. In
1457werd deVrijenbansekade aangelegd,waardoor depolder van
Biesland enKlein-Vrijenban ontstonden.
Inhet zuidenmoetenproblemen metwater ontstaan zijn rondde
Berkelsche Zweth. In 1454vroeg Schieveen toestemmingvoorbekading. In 1458werd daar toestemming voor verleend. Erwerd
toen ook een kade tussen Berkel enSchieveen aangelegd,de
Schieveense kade,waardoor de Polder Schieveen ontstond.
In 1471bepaalden dehoogheemraden dat Berkel enAckerdijk gescheidenmoesten worden;ditwerdmet deAckerdijkse kadegerealiseerd. Van de driemolens dievoordien aan de Schie stonden,werden er tweeverplaatst naar de grens tussen Ackerdijk,
Berkel en Schieveen.Eénmolenbleef aan de Schie,bij de uitmonding van deLeede,staan.
Bij de tweemolens die in 1471 verplaatst waren naar de grens
tussen Berkel enAckerdijk,werden ervóór 1490 al twee bij
geplaatst.OokbijAckerdijk moest een tweede molen gebouwd
worden.
De Strikkade die in 1447was aangelegd, liep niet helemaal
door tot de landscheiding. Kennelijk isditbij de aanleg niet
nodiggeweest omdathetveen aanhet eindevan de Strikkade
nogvoldoende hoogwas.Door inklinking warenhier echter ook
problemenmet hetwater ontstaan.Berkel heeftveel geklaagd
overwater uit Pijnacker. In 1552moest de Pissenkade,deverbindingvan de Strikkade met de landscheiding, aangelegdworden.
Het oorspronkelijk uit één geheelbestaande gebiedwas in 1552
opgedeeld ineen groot aantalpolders:Klein-Vrijenban, Biesland,Noord-Delfgauw,Zuid-Delfgauw,Wippolder,Pijnacker,
Akkersdijk,Schieveen enBerkel.De oorspronkelijke vijfmolenswaren tot 18stuks uitgebreid!
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4.3.4

Droogmakerijen

Doordeverveningendieweinpar4.2.2beschrevenhebben,
warengroteplassenontstaan.Onderdezeplassenlagenechter
goedekleibodemswaardoorhetaantrekkelijkwaszedroogte
maken.In1721en1723werdendoordeStatenvanHollandplakkatenuitgevaardigd dieheteenvoudigermaaktendeveenplassen
droogtemaken.Hetzogenaamdestuivergeld,datzoalsinpar.
4.2.2 isbeschreven,gehevenwerdvoordateenverveningkon
plaatsvinden,vormdeeenbelangrijke financieringsbronvoor
dezedroogmakerijen.
Dedroogmakerijen inDelfland stammenvanafheteindevande
18eeeuw (Rijkswaterstaat 1967).Dedroogmakerijen inhet
landinrichtingsgebied "OudeLeede"zijnaangegevenopafb.14,
waarbijtevenshetjaarwaarindedroogmakerijgereedkwam,is
vermeld.
TeixeiradeMattos (1908)beschrijftuitvoerigdeaanlegen
werkingvandepolders inZuid-Holland.Deoudstedroogmakerij
inhetlandinrichtingsgebied "OudeLeede"isdeOudeDroogmaking.Hiervoorwerdin1767octrooiverleend.Dedroogmaking
kwam in1777gereed.Zebestonduitmeerderepolders,waaronderdeWestpolder endeZuidpolder inhetlandinrichtingsgebied"OudeLeede".
In1786werdoctrooiverleendvoorhetdroogmakenvandeOude
DroogmakingindePolderSchieveen.DezeOudeDroogmakingkwam
in1792gereed.DeNieuweDroogmakingwerdpasin1853,nadat
ergeruime tijdproblemenwarengeweestmetdewaterhuishouding,gerealiseerd.Sinds1858vormtdePolderSchieveenbestuurlijkéénpolder.
Ombijhogewaterstanden indeDelftscheSchiehetwaterte
kunnenbergen,warenbergboezemsnodigwaarinhetwatertijdelijkkonwordengemalen.DeNieuweRodenrijscheDroogmakerij
werdineersteinstantieaangelegdalsbergboezem.Voorwaarde
waaropin1845hetoctrooihiertoewerdverleendwasdatde
boezemzouwordendrooggemalen.In1848kwamdedroogmakerij
totstand.DeOudeLeedschepolderfunctioneerdeoorspronkelijkalsreserveboezem.Dezepolderkwam rond1850totstand.
Thansvindenweeenbergboezem tenzuidenvanhetdorpOude
Leede.
Deeerstedroogmakingenwerdendoorwindmolensbemalen.Bijde
BerkelscheZwethwerddeBerkelschepolderbemalendoorvijf
bijelkaargeplaatstemolens:deWindaasmolen,deVerlaatmolen,deHoekmolen,deNoordmolenendeBerkelscheNieuwemolen. In1772werdalszesdemolendenogaanwezigemolen"De
Valk"gebouwd (HollandseMolen 1989).Omstreeks1866werdaan
deBerkelscheZwetheenstoomgemaalgeplaatstdatdepolder
vanBerkeluitmaaldeopdeZweth.In1862werdhiereensluisjeaangelegdomscheepvaartvandeBerkelscheZwethnaarde
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poldervaarten indePolderSchieveenendepolderRodenrijste
kunnenschutten (afb.15).
IndeWestpolderwaseenmolengangmetdriewindmolens
aangelegd.Hierwerddebemalingin1883versterktmeteen
stoomgemaal.In1870werddewindmolen aande
Caritaatmolensloot vervangendooreenstoomgemaal.

R55-140

Afb. 15 Sluisje aan de Berkelsche Zweth.
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TOELICHTING KAART 1:ONTGINNING EN BEWONING

Op kaart 1isgeprobeerd hetverloop van de ontginnings- en
bewoningsgeschiedenis kartografisch inbeeld tebrengen.De
basis van deze kaart isde topografische kaart 1 :25000,
blad 37E en37F uit1986.
Het isduidelijk datbij de reconstructie van deontginningsenbewoningsgeschiedenis de kaartvan Kruikius (1712)eenbelangrijke rolheeft gespeeld.Hierop isde situatie vanvóór
de groteverveningen nog goed zichtbaar.Deveenontginning en
de daarbijbehorende patronen vanwegen,dijken,kaden,waterlopen enperceelsscheidingen, waarvoor indeMiddeleeuwen de
basis isgelegd, tekenen zich nog fraai inhet kaartbeeld van
deKruikius-kaart af.
Op kaart 1onderscheiden we vroege en late elementen die respectievelijk vóór enna ca. 1250 zijn ontstaan.Dit jaartal is
gekozen om een indruk tegevenvan deverschillende ontwikkelingen die dit gebied inde loopvan de tijd heeftdoorgemaakt: tothetmidden van de dertiende eeuw eenperiode waarin
de hoofdlijnen vanhet landschap werdenbepaald door de ontginningvan het "woeste"veen; daarna eenperiode die zich
kenmerkte door consolidatie en aanpassingen aan zichwijzigendenatuurlijke eneconomische omstandigheden.Het jaar 1250
vormt uiteraard een indicatieve grens.De ontwikkelingen lopen
geleidelijk inelkaar over.
De legenda van kaart 1isopgebouwd uit punt-,lijn-envlakelementen.

5.1

Vroege

Puntelementen

huisplaats

Dit zijn dehuisplaatsen waar archeologische vondsten hetbestaanvanmiddeleeuwse bewoningvóór ca. 1250bevestigen.De
vondsten bestaan uit:Kogelpot,Pingsdorf,Paffrath ofAndenne
(Visscher 1989;zieookpar. 4.1.3).

Vroege huisplaats,

potentieel

Deze huisplaatsen suggereren door hun ligging,eveneens van
hoge ouderdom te zijn.Zijvertonen watbetreft hunverspreiding een zelfde beeld als devoorgaande legenda-eenheid:ze
liggen op enige afstand vanwegen ineen onregelmatige configuratie binnen de strookvormigopgezette percelering (ziepar.
4.1.3). Deze huisplaatsen zijn gekarteerd metbehulp van de
kaartvanKruikius.Enerzijds betreft het huisplaatsen die in
1712nogbewoond werden,anderzijds zijnhet huisplaatsen die
zichdoor afwijkingen indepercelering manifesteren.Het archeologische veldonderzoek heeft hier (nog)geen archeologica
vóór ca.1250 opgeleverd.
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Late
buisplaats
Ditbetreftalleoverigehuisplaatsendieweopdekaartvan
Kruikiusaantroffen.Zeliggenveelalalslintbebouwinglangs
wegenenzijnrelatieflaatontstaan.
Holen
Ditzijndemolensdieweinonsonderzoekkondenlokaliseren.
DemeestevandezemolenswordenopdekaartvanKruikiusaangegeven.Eenuitzonderinghieropvormtdemolen"DeValk"die
in1772gebouwdwerd.Ookplaatsenwaarvoorheeneenmolen
aanwezigwasmaarwaardemolenreedsvóór1712verdwenenis,
zijnvoorzoverwedezekondenlokaliseren (ziepar.4.3.3)
aangegevenopkaart1.DeeerstemolensinDelflandzijnwaarschijnlijkna1408gebouwd.
Eendenkooi
Deaangegeveneendenkooi,tenoostenvandeboerderijVogelenzangstaatopdeKruikius-kaart (1712).Wehebbennietnakunnengaanhoeouddezeeendenkooiis.

5.2

Lijnelementen

5.2.1

Vroegelijnelementen (vóórca.1250)

Waterloop,
natuurlijk
Viadezewaterlopenverliepdeafwateringvanhetveen.Ze
zijnindeperceleringherkenbaardoordatzeeenkronkelend
verloophebbenendeverschillendeeenhedenindepercelering
begrenzen.EenvoorbeelddaarvanisdeSchie,terhoogtevan
Overschie.
Doorhetzakkenvanhetveenzijnlaterookkronkelendewaterloopjesontstaandoordatmentemakenkreegmethetreliëfvan
deDuinkerke-afzettingen onderhetveen.Deperceleringdoorsnijdtechterdiewaterloopjes zodatzekennelijknietaanwezigwarentoendeveenkussensontgonnenwerden.Dezewaterlopenhebbenwenietalsnatuurlijkaangegeven.
Waterloop, vermoede!ijk
natuurlijk
Dezewaterlopenvoldoengrotendeelsaandehierbovengeschetstevoorwaarden.Tochdurvenwenietmetzekerheid tezeggen
datdelijnenvannatuurlijkeoorsprongzijnomdatweuithet
kaartbeeldnietkunnenopmakenhoezo'nvermoedelijknatuurlijkstroompjeaanslootophetbeeldvandenatuurlijkeafwateringtentijdevandeontginning.DeKrommeWateringbij
Delftkaneennatuurlijkwaterloopjegeweestzijn.Hetis
echternietuithetkaartbeeldoptemakenhoedezeaansloot
opdeLierofdeGantel (ziepar.3.3.3).
Waterloop,
gegraven
Dezewaterlopenzijnoverhetalgemeenrechtlijnig.Zezijn
blijkenshetfeitdatdeperceleringerbijaansluit,tijdens
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de ontginning aangelegd. Een duidelijk voorbeeld isde Delftsche Schie.DeOude Leede vertoont eenwatminder rechtlijnig
verloop.Toch isditwaterloopje als gegraven aangegeven (zie
par. 3.3.3).

Roofdstructuurlijn
Dit zijn grenzen die zijn ontstaan tijdens de ontginning.Ze
vormen de grenzenvan eenheden indepercelering (ontginningsblokken).Vaak vindenwe opdit soort grenzenwegen,dijken,
kaden ofwaterlopen.Hoofdstructuurlijnen zijn onderscheiden
opplaatsen waar wegen,dijken,kaden ofwaterlopen nietvoorkomen.

Veg
Dezewegenbegrenzen oude ontginningseenheden die zich ingelijk gerichte perceelsblokken manifesteren. Deweg zelf kan
later op deze grens zijn aangelegd.We konden echter opbasis
van de geraadpleegde bronnen geenuitspraken doen over de
ouderdom vanwegen.Omdat de grens waarop deweg ligtwel een
vroeg element is,hebbenwe dit soortwegen onder devroege
elementen gerangschikt.Eenvoorbeeld isdeZuideindse Weg.

Weg op dijk

of kade

Deze eenheidvormt een afzonderlijke categorie.Zebetreft de
kaden langs deDelftsche Schie;deze doorsnijden depercelering en zijn daarom weliswaar relatief jong,maar de kaden
waarop deweg ligt zijn reeds vóór ca. 1250 aangelegd (par.
4.3.3).

5.2.2

Late lijnelementen (na ca. 1250)

Waterloop,

gegraven

Dezewaterlopen hebben een rechtlijnig karakter en zijn nade
ontginning aangelegd. Vaak waren zehet antwoord opwateroverlast die ontstond doorhet inklinken van hetveen.Omdat zena
deontginning zijn aangelegd, kunnen zedepercelering doorsnijden.De Poldervaart, die omstreeks 1280werd gegraven,is
hiervan eenbekend voorbeeld. DePijnackerse Vaart werd omstreeks 1447 gegraven. Deze doorsnijdt echter niet depercelering.De Pijnackerse Vaart is,evenals de Berkelsche Zweth,op
deplaatsvan eenbestaande perceelssloot gegraven en loopt
evenwijdigmet depercelering.

Weg
Enkelewegenvormen duidelijk een later element indepercelering.Ze doorsnijden depercelering zonder de perceelsrichting
tebeïnvloeden.

Dijk of kade
Na ca.1250 iseen groot aantal dijken enkaden aangelegd om
dewateroverlast door het inklinkende veen tegen tegaan.Met
deze eenheid hebben we de dijken en kaden aangegeven die niet
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langsbestaande lijnenwerdenaangelegd.Eenvoorbeeldisde
Pissenkade tenoostenvanPijnacker.

Zijdwende
Eenenkelezijdwendeisaangegevenalsjongerdanca. 1250.
Ditzijnzijdwendesingebiedendierelatieflaatontgonnen
zijn:decope-ontginningenachterPijnackeropdehogedelen
vanhetveenkussen (Noukoop,Vlieland,enz.;ziepar4.1.2).

5.2.3 Lijnelementen(gecombineerdeouderdom)

Late dijk of kade op

hoofdstructuur!ijn

Eengrootaantaldijkenenkaden,datdewateroverlastdoor
hetzakkendeveenmoestkeren,isaangelegdopbestaande
hoofdstructuurlijnen.DeStrikkadeishiervaneengoedvoorbeeld.

Late dijk of kade op vroege weg
Voordezekaarteenheidgeldthetzelfde.Voorbeeldenzijnde
AckerdijkendeOvergauwseWeg.

Landscheiding (na ca. 1250) op

hoofdstructuur!ijn

Delandscheiding tussenDelflandenSchielandispasna1280
opdeplaatskomenteliggendiewenukennen.Eerderlagde
landscheidinglangsdeOudeLeede (par.4.3.2).Dehuidige
landscheiding looptlangshoofdstructuurlijndiedevroegere
grenstussendeambachtenSchieveen,RodenrijsenBerkelenerzijdsenanderzijdsZestienhoven,SchiebroekenBergschenhoek
markeert.

5.3

Vlakelementen (vroege,vóórca.1250)

Brede zijdwende
OpeenaantalplaatsenopdekaartvanKruikiuskondenwede
structuurvanbredezijdwendes (par.4.1.2)herkennen.

Spie
Spieën(par.4.1.2)zijnduidelijkherkenbaar indeperceleringopdekaartvanKruikius.

5.4

Overigeonderscheidingen

Open water (in 1712)
HiermeezijnhetWestMeerenhetOostMeertennoordenvan
BerkelenRodenrijsweergegeven.

Latere

droogmakerij

Opkaart1hebbenwemeteenlichtrasterdeverbreidingvan
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de latere droogmakerijen aangegeven.Dit gebied is ingrijpend
veranderd doorvervening.Op de kaartvan Kruikius isdeoorspronkelijke structuur van hetmiddeleeuwse veenontginningslandschap nog herkenbaar.

Perceelsrichting
Deperceelsrichting geeft inzicht inde richtingwaarin de
ontginningplaatsvond (zie ookpar. 4.1.2). Somswas ditonduidelijk. Daar hebbenwe alleen de strekkingsrichting vande
percelen aangegeven (dubbele pijl).
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TOELICHTINGKAART2:HISTORISCHEELEMENTENINHET
LANDSCHAP

Kaart2geeftdehistorische elementeninhethuidigelandschapweer.Wehebbennagegaanwelkevandeelementendiewe
opkaart1hebbenaangegevennogaanwezigzijninhethuidige
landschap.Wehebbenonshierbijbeperkttothetgebiedvande
landinrichting"OudeLeede".Alleendeelementendienog
zichtbaarzijninhetlandschapzijnaangegeven.Dithebbenwe
gecontroleerdmetbehulpvandetopografischekaart1 :25000
blad37Een37F.Omdemeestrecenteontwikkelingen tekunnen
verwerkenvoerdenweeenveld-controleuit.Deopzetvankaart
2isverderhetzelfdealsdievankaart1.

6.1

Puntelementen

Vroege huisplaats

(vóór ca. 1250)

Enkelevandeopkaart1aangegevenvroegehuisplaatsenzijn
nogzichtbaar inhethuidige landschap.Eenaantalhiervanis
nogbewoond.Vanenkelehuisplaatsen isalleennogeenverhoginginhetterreinzichtbaar,zoalsvandeomgrachtehuisplaatstenzuidenvandeKerkhoeveaandeZuideindseWeg(afb.
16).

Afb. 16Vroege huisplaats.
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R55-127

Afb. 1 7 Molen "De Valk'

R55-139

Afb. 18 De Berkelsche Zweth met kaden.
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Vroege huisplaats

(vóór ca. 1250),

potentieel

Dit zijnvoornamelijk nogbewoonde huisplaatsen. Eenuitzonderingvormt dehuisplaats tennoordenvan deOverslagMolensloot die alleen door een afwijkende percelering zichtbaaris.

Late huisplaats

(na ca.

1250)

De nog aanwezige late huisplaatsen betreffen enkele nogbewoonde huisplaatsen.

Molen
De enige nog intakte molen isdemolen "DeValk" (afb.17).
Dezemolen is in 1772gebouwd om deBerkelsche Polder tebemalen. Demolengangwaaraan eertijds 6molens stonden isnog
aanwezig en isaangegeven als gegraven waterloop.

Restant

molen

Nabij demolen "DeValk" troffenwe demolenbelt van eenvoormalige molen aan. IndeWestpolder isde gemetselde boogvan
de achterwaterloop van eenvoormalige molen nog aanwezig.

Eendenkooi
Een eendenkooi isaangegeven ten oosten van deboerderijVogelenzang.

6.2

Lijnelementen

6.2.1

Vroege lijnelementen (vóór ca. 1250)

Waterloop,

gegraven

DeOude Leede is aangegeven als een gegraven waterloop (zie
par. 3.3.3).

Hoofdstructuurlijn
Inhetbovenland van het gebied van de landinrichting "Oude
Leede" zijnnog enkele hoofdstructuurlijnen zichtbaar.

Veg
Enkele wegen zijn alsvroege weg aangegeven. Bij de Zuideindse
Wegbijvoorbeeld vertoont depercelering een duidelijke knik.

6.2.2

Late lijnelementen (na ca. 1250)

Waterloop,

gegraven

De Bovenvaart isduidelijk eenwaterloop diepas na deontginningen isgegraven.Van de Pijnackerse Vaart isbekend dat
deze na 1250 gegraven is (par 4.3.3), de Pijnackerse Vaart
loopt, evenals de Berkelsche Zweth, evenwijdigmet depercelering.
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Weg
DewegnaarRodenrijsdoorsnijdtdeperceleringenisdaarom
aangegevenalslateweg.Verderkomtdezeeenheidnietvoor.

6.2.3

Lijnelementen (gecombineerde ouderdom)

Late dijk of kade op vroege weg
Ditzijnkadendieaangelegdzijnopbestaandewegen.Een
voorbeeld isdeAckerdijkseWeg.Hierisin1447eenkadeaangelegd.DeAckerdijkvormtechterduidelijkeenouderegrens.
HetzelfdegeldtvoordekadenlangsdeBerkelscheZweth(afb.
18)endeOudeBovendijk.
Landscheiding
(na ca. 1250) op
hoofdstructuurlijn
Vandelandscheiding tussenDelflandenSchielandzijnnog
enkelerestenbewaardgebleven.

6.3

Vlakelementen

6.3.1

Vroegevlakelementen (vóórca.1250)

Brede
zijdwende
Openkeleplaatsenisindeperceleringnogdestructuurvan
eenbredezijdwendezichtbaar.
Spie
DespievanhetRuivenendiebijhetvroegereklooster
Koningsveldzijnnogduidelijkherkenbaar indepercelering.

6.3.2

Latevlakelementen (naca.1250)

Droogmakerij
Droogmakerijenzijntussen1777en1900aangelegd.
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TYPOLOGIE EN WAARDERING

In dithoofdstuk gaanwe eerst inop deplaats die het gebied
van deherinrichting "Oude Leede" inneemt ineennationale en
internationale context.Vervolgens bespreken we de landschapstypen diewe thans inhet gebied aantreffen.Daarna gevenwe
eenwaardering van deverschillende historische elementen in
het landschap.

7.1

"Oude Leede" innationale en internationale context

Het landschap inhet gebiedvan deherinrichting "OudeLeede"
met zowelveenontginningen als droogmakerijen is zeer kenmerkendvoor hetNederlandse landschap.Afb. 19geeft deverspreiding vanbeide landschapstypen inNederland weer.Ze
blijken beide vooralvoor tekomen inhet lage deelvanNederland.Beide typen zijnmet name karakteristiek voor deprovincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Flevoland, en inhet
westenvan Utrecht enhet zuidoosten van Friesland. Ze zijn
hier niet zeldzaam, hoewel door deurbanisatie juist inde
Randstad welveel van deze landschappen isverdwenen.
Eenbelangrijk deelvanhetherinrichtingsgebied isvrijwel
onveranderd sinds de ontginning of droogmaking (ziepar.7.2).
Daar zijn dan ook de onversneden kenmerken vanhetveenontginning- en droogmakerijlandschap nog aanwezig, zoals de smalle
strookvormigepercelering, de kaden endeweteringen. Zeer
kenmerkend ishetmicroreliëfbestaande uit ruggen en kommen
wat gedeeltelijk bepalend isgeweestvoor debewoningsgeschiedenis.
De lange smalle percelen zijn noghetmeest aan verandering
onderhevig. Onder invloed vanveranderende landbouwkundige
eisen namelijk veelpercelen samengevoegd. Erblijkt een sterke toename op te treden van lange enbrede percelen (langer
dan 500m,breder dan 30m) (Barends 1987). Toch komt inZuidHolland strookvormige percelering nog relatiefveelvoor:
57,3% tegen gemiddeld 29,3%inNederland (Barends 1987).
Een ander karakteristiek kenmerk van deveenontginningen ende
droogmakerijen ishun openheid. Het landinrichtingsgebied is
zeker niet vrijvanvisuele beïnvloeding door de omringende
stedelijke gebieden,maar het open karakter heeft zich totop
heden nogvrij goed kunnen handhaven (Profijt enBakermans
1988).
Bekijken webeide landschapstypen ineennationale context dan
moet, gezien het grote oppervlak dat zebeslaan, geconstateerd
worden dat ze landelijk gesproken geenbuitengewoon zeldzame
typen representeren.Haartsen et al. (1989)rubriceren beide
typen dan ook innationaal opzicht alsweinig zeldzaam.

c^

5 0 km

veenontginningen
:$:$•!$$$$ droogmakerijen

Afb. 19Veenontginningen en droogmakerijen in Nederland.
(Naar: Barends et al. 1980).
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Wanneer we dezelfde landschapstypenbekijken ineen internationaalverband (noordwest-Europa) danblijken ze als matig
zeldzaam te kunnenworden gekenmerkt (Haartsen et al. 1989).

7.2

Landschapstypen inhet herinrichtingsgebied "Oude
Leede"

Afbeelding 20 toont deverschillende landschapstypen diewe
binnen het herinrichtingsgebied hebben onderscheiden. De
hoofdindelingberust op de tweedeling "bovenland" en "droogmakerijen" diewe reeds inhoofdstuk 3 ter sprakebrachten.
De kenmerken diebij de indeling in landschapstypen een rol
hebben gespeeld zijnweergegeven in tabel 1.We onderscheiden
daarinvijfverschillende kenmerken.Het grondgebruik ende
perceelsvorm die inde eerste twee kolommen zijn aangegeven
weerspiegelen dehuidige situatie.De kolommen met ontginning
enouderdom geven een indruk van de ontwikkelingen die het
landschap inhetverleden heeft doorgemaakt.De laatste kolom
geeft een indicatie van deveranderingen die zich inde landschapsstructuur hebben afgespeeld. Met dit laatste gevenwe
aan inhoeverre de genese die het landschap heeft doorgemaakt
nog indeverschillende landschapstypen herkenbaar isgebleven.
Hetbovenland is,zoalswe inhoofdstuk 4 reedsbeschreven,
eenveenontginning.De ouderdom ismiddeleeuws.Deperceelsvorm is strookvormig.Bijhetbovenland onderscheiden we een
vrijwel onveranderd gedeelte waar percelering en wegenpatroon
vrijwelvolledig overeenkomen met hetbeeld uit 1712 opde
kaart van Kruikius. Een ander gedeelte van hetbovenland is
sterkveranderd door de aanlegvan kascomplexen. Veenplassen
(deAckerdijksche Plassen) zijn de overblijfselenvannietdrooggemaakteverveningen envormen een restcategorie.
De droogmakerijen verdelen we naar ouderdom ineen categorie
aangelegd vóór 1850 en ineen categorie aangelegd tussen 1850
en 1900.Inalle droogmakerijen troffen we een regelmatige
strookvormigepercelering aan.Deze is ineen aantal droogmakerijen vrijwel onveranderd gebleven. Inde Schiebroekse
Polder enBoterdorpsche Polder isdepercelering veelgrofmaziger geworden. Inditverband sprekenwevan droogmakerijen
waarvan de hoofdstructuur nog aanwezig is.Een klein gedeelte
van de droogmakerijen is sterk veranderd door de aanlegvan
kascomplexen. Bijdeze, inoppervlakte, kleine categorie maken
we geen onderscheid inde ouderdom van dedroogmakerijen omdat
dit het kaartbeeld teveel zou compliceren.
Binnen de droogmakerijen treffen we hier en daar nog kleine
restenbovenland aan,zoals hetvoormalige loopje van deOude
Leede eneen aantal "eilanden"waarinwe restveen aantroffen
inde Polder Oude Leede.Ook inde Droogmaking indeZuidpolder van Delfgauw en inde Polder Schieveen treffenwe resten
van hetbovenland aan indevorm van niet-afgeveende stroken.
Ook hier geldt dat om kaarttechnische redenenvan datering is
afgezien.

72

Het open karakter van het landschap is,behalve waar kassen
zijn gebouwd, gehandhaafd gebleven. In de sterkbebouwde omgevingvormt het gebied van de landinrichting "Oude Leede"nog
altijd een relatief open gebied. Deze eigenschap isniet inde
tabel opgenomen.

7.3

Waardering van dehistorische elementen inhet landschap

Omverantwoorde keuzes te kunnen makenbij een herinrichting
van het landschap, iseenwaardering nodigvan de historische
elementen indat landschap. Zo'nwaardering moet uitgaan van
de informatie die de historische landschapselementen geven
over de ontstaansgeschiedenis van het landschap. Elk element
heeft overigens door vorm,vroegere functie ofouderdom een
eigen specifieke waarde,die nietmet een objectieve beoordeling isuit tedrukken.
We hebben de elementen op devolgende aspecten gewaardeerd:
- samenhang met aangrenzende percelering (vandezelfde ouderdom);
- samenhangmet andere elementen;
- gaafheid;
- zeldzaamheid van het landschapstype innationaal en internationaal opzicht.

Samenhang met aangrenzende

percelering

van dezelfde

ouderdom

De historische landschapselementen die we op kaart 2hebben
aangegeven staan niet op zichzelf.Zemaken eenwezenlijk deel
uitvan een landschap dat sinds de ontginning indeMiddeleeuwenvorm heeft gekregen. Een grote samenhang tussen verschillende landschapselementen en de aangrenzende percelering
geeft ze eenhogere waarde omdat zeonderdeel uitmaken van één
gegroeid complex.Genetisch behoren zebij elkaar. Voorbeelden
hiervan vindenwe:
- Inhet bovenland tennoorden van deAckerdijk. Deperceleringuit deMiddeleeuwen vormt indit gebied een onverbrekelijke eenheid met de inhoofdstuk 4beschreven spieën enmet
deOvergauwse Weg ende Zuideindse Weg;
- Hetbovenland bij de Ackerdijksche Plassen.Hier worden twee
middeleeuwse ontginningseenheden, met eenverschillend georiënteerde perceelsrichting, begrensd door het watertje de
Oude Leede.

Samenhang met andere

elementen

Behalve met de aangrenzende percelering kunnen de elementen
ook onderling samenhang vertonen.Zevormen een onderdeel van
een grotere samenhangende structuur, losvan de percelering.
De achterliggende gedachte isdat,waar elementen deeluitmakenvan een grotere structuur zoals bijvoorbeeld eenwegenpatroon, sprake isvan eenmeerwaarde tenopzichte van elementen
die een geïsoleerde liggingvertonen.Voorbeelden zijn:
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- De zwerm huisplaatsen rond deZuideindse Weg.Door hun ligging dichtbij elkaar op een roepafstand vanmaximaal 150
meter (Renes 1982)geven deze huisplaatsen gezamelijk inzicht indevroege bewoning van het gebied;
- Demolen "DeValk" enhet restantvan eenmolen westelijk
daarvan, in samenhangmet de restenvan eenmolengang. Deze
eenheid geeft inzicht inhetbij elkaar horen van elementen
die temaken hebbenmet devroegere afwatering.

Gaafheid
Hetbegrip gaafheid sluit sterk aanbij de herkenbaarheid van
een element.Devolledig gavemolen "DeValk" iseen sprekend
voorbeeld van een gaafelement.Het restantvan eenmolen ten
westen daarvan iseen goedvoorbeeld van eenweinig gaaf element.Het restantvan deOude Leede indePolder Oude Leede
vormt eveneens eenweinig gaaf element:van het vroegerewatertje isbij devervening een dijkje gespaard gebleven.Als
vroeger waterloopje isdit element weinig gaaf gebleven.
Wegen overmiddeleeuwse trace's zijn ook weinig gaaf genoemd.
Ze zijn allemaal geasfalteerd terwijlmogelijk ook hetprofiel
isaangepast (dit kondenwe niet nagaan). Geasfalteerde wegen
zijnmoeilijk herkenbaar alsmiddeleeuwse wegen.

Zeldzaamheid van het landschapstype
tionaal
opzicht

in nationaal

en

interna-

We hebben ook nogbekeken ofde geïnventariseerde historische
elementen onderdeel uitmaken van landschapstypen die innationaal danwel internationaal opzichtvan betekenis zijn.Uitgegaanwordt van de gedachte datwanneer de elementen onderdeel uitmaken van landschappelijke eenheden die in nationale
en/of internationale context scoren, ietsvan deze betekenis
ook totuitdrukkingmoet komen indewaardering van de elementenzelf.
Zoals we inpar.7.2 reedsbeschreven,vormen veenontginningen
en droogmakerijen innationaal opzicht weinig,en ininternationaal opzicht matig zeldzame landschappen. Op kaart 3 zijn
deweinigveranderde endaarom nog gaveveenontginnings- en
droogmakerijlandschappen als overige onderscheiding aangegeven.Omdat veenontginnings- en droogmakerijlandschappen in
nationaal opzicht niet zeldzaam zijn,scoort geen enkel element op dit aspect.Elementen die ineen, in internationaal
opzicht,matig zeldzaam landschap liggenwerden wel extra gewaardeerd.

Waardering
Elk afzonderlijk element isop dehierboven omschreven aspecten gewaardeerd. Deverschillende combinaties die voorkomen
zijn in tabel 2opgenomen.Het aantal scores werd getotaliseerd om zo tot een eindwaardering te komen.Deze eindwaarderinghebbenwe samengevoegd in3klassen:
- hoge waardering:
eindwaardering 3en4;
-matige waardering: eindwaardering 2;
- lagewaardering:
eindwaardering 1en0.
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Opkaart3isdewaarderingindrieklassenaangegevenvande
verschillende,opkaart2gekarteerdeelementen.Kaart2en3
vormeninditopzichtééngeheelenmoetennaastelkaargebruiktworden.Opkaart3onderscheidenwepunt-,lijn-en
vlakelementenmeteenhoge,matigeoflagewaardering.
Elementen met een hoge waardering
Eenhogewaarderinghebbendieelementendieopdrieofmeer
aspectenscoren.Zeliggeninweinigveranderdelandschappen,
dieininternationaalopzichtmatigzeldzaamzijn (zietabel
2).Totdezecategoriebehorenenkelenoggavepunt-enlijnelementendieeengrotesamenhangvertonenmetdeaangrenzende
perceleringmetdezelfdeouderdom,maarookonderlingveel
samenhangvertonen.Zescorenopvieraspectenenkrijgeneen
hogewaardering.
DeBerkelseZwethendeBovenvaartscorenopdrieaspecten.Ze
hebbengeensamenhangmetdeaangrenzendepercelering.Daar
waarzedoorhetbovenland lopen,zijnzejongerdandepercelering,terwijlzeindedroogmakerijenjuistveelouderzijn
dandepercelering.Omdatdezewaterlopenweleengroteonderlingesamenhangvertonen,noggaafzijnenliggeningave,in
internationaal'opzichtmatigzeldzamelandschappen,wordenze
tochhooggewaardeerd.
Vlakelementenmeteenhogewaarderingzijndespieënenbrede
zijdwendes.Dezeelementenvertoneneenhogesamenhangmetzoweldeaangrenzendeperceleringdievandezelfdeouderdomis,
alsmetandereelementen.Deelementenzijnnogzeergaafen
liggenin,internationaalgezien,matigzeldzamelandschappen.
Elementen met een matige
waardering
Elementenmeteenmatigewaarderingscorenoptweeaspecten.
Demogelijkecombinatieshiervanstaanintabel2.Totdeze
categoriebehoorteenaantallatehuisplaatsenendeeendenkooi.Dezeelementenzijnnoggaafenliggenin,ininternationaalopzicht,matigzeldzamelandschappen.Omdatdezeelementenjongerzijndandeaangrenzendeperceleringvertonenze
geensamenhangmetdeaangrenzendepercelering.Zevertonen
ookgeensamenhangmetandereelementen.DePijnackerseVaart
vertoontwelsamenhangmetandereelementen,namelijkdeaangrenzendekaden.Dezevaartisookeengaafelement,maar
looptdooreenvolledigdichtgebouwdlandschap.
Tabel ZWaardering van de elementen inhet landschap.
Hoge
waarderi ng

Matige
waardering

Lage
waardering
_ _ -

Samenhang met percelering
Samenhang onderling
Gaafheid
Zeldzaamheid nationaal
Zeldzaamheid internationaal

•

+

•

-

- - -

•

•

-

•

•

+

Eindwaardering

-

- -

+

-

-

+

•

•f

•

•

4

3

3 3

f

+

•

•

- - -

- +

- - -

2 2 2

1 1 0

+

•
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Elementen met een läge

waardering

Enkele elementen krijgen een lagewaardering. Ze scoren
slechts op één aspect ofop geen enkel (zie tabel 2 ) .De kaden
langs dePijnackerse Vaart krijgen een lagewaardering. Deze
elementen hebben een samenhangmet andere elementen (dePijnackerse Vaart), maar zijnweinig gaaf,hebben geen samenhang
met aangrenzende percelering en lopen door eenvolledig dichtgebouwd, dus sterkveranderd landschap.De resten van de landscheiding tussen Delfland enSchieland tenzuiden van Berkel
enRodenrijs worden eveneens laaggewaardeerd. Ze zijnwel
gaaf,maar vertonen geen samenhangmet het aangrenzende landschap dat sterkveranderd is,en liggen ook niet ineen in
internationaal opzicht zeldzaam landschap.
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NOTEN

1)Onderzoeksresultaten over de diktegroei vanveen zijn
uitermate schaars.Casparie (1972)onderzocht deontwikkelingvan het Bourtangerveen inzuidoost-Drenthe.Het
Bourtangerveen isnatuurlijk niet zonder meer tevergelijkenmet Zuidhollandse venen.Toch iseenvergelijking interessant. Ineen groot aantalprofielen inhet Bourtangerveen, konuit dateringen vanveen (gevormd tussen ca.1900
en 500v. Chr)een diktegroei van 5tot 8cmper eeuwafgeleidworden.Bij dit onderzoek werd echter van de huidige
dikte van hetveenpakket uitgegaan,dat door inklinking of
samenpersingmogelijk dunner isdanhet oorspronkelijke
pakket. Bovendien isniet duidelijk of deveengroei tussen
1900 en 500v. Chr.vergelijkbaar ismet die tussen 300en
800n.Chr.Van hetveen datna hetbegin vandejaartelling inhet Bourtangerveen isgevormd, konden geenberekeningen uitgevoerd worden; door deboekweitbrandcultuur is
van ditveenpakket vrijwel niets over.Eengoed groeiend
hoogveen kan echter volgens Casparie et al. (1980)wel6
tot 14cmper eeuw groeien.De klimatologische omstandigheden inhet Bourtangerveen verschillen thanswel enigszins
met de omstandigheden rond Delft. InDelftvalt gemiddeld
per jaarmeer neerslag dan inhet Bourtangerveen (Delft
750-800mm, Bourtangerveen 725-775mm)en isde neerslag
gelijkmatiger verdeeld over het jaar dan inhet Bourtangerveen, dat eenduidelijke piek indeneerslagheeft inde
maanden juli en augustus, terwijl denazomer daar gemiddeld
droger isdan inde omgevingvan Delft (KNMI 1972). De
neerslag-hoeveelheden kunnen echter aanmerkelijke schommelingenvertonen inde loop der tijd. InDelftwas de gemiddelde neerslag indeperiode 1780-1789 793mm en inde
periode 1803-1818 slechts 653mm (Labrijn 1945). Hoe dit
zichverhoudt tot deneerslaghoeveelheden inhetBourtangerveen isons niet bekend.
2)Hetverloop van de "Delf" (Delftsche Schie) isnietkaarsrecht.Het kanaal vertoont een aantal knikken,o.a.bijde
genoemde spievanhet Koningsveld. De "Delf" loopt door de
stadDelft als "Oude Delft"envertoont ook een duidelijke
knik bij deOude Kerk.Raue (1982:p. 159)wijst erop dat
het gedeelte van de "Oude Delft"bij deOude Kerk pasna
ca. 1200gegraven kan zijn.De torenvan deOude Kerk die
omstreeks 1200gedateerd wordt,kan namelijk indie tijd
niet zo dichtbij eenbestaande gracht gebouwd zijn.Bovendienbleek uit onderzoek dat aanweerszijden van de "Oude
Delft" een kerkhof ligt dat één geheel gevormd heeft.De
aanwezigheid van verstoorde graven aanweerszijden vande
grachtmaakt duidelijk dat de gracht door dit kerkhof heen
isgegraven.DeOude Kerk staatbovendien opmerkelijk
scheef tenopzichte van de "Oude Delft".Volgens Raue isde
kerk gebouwd op een oeverwalvan een kreek van hetGantel-
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systeem.Hetgedeeltevande"Delf"terhoogtevanKoningsvelddatdoordespiealdaarwasheengegraven,slootdaar
opaan.De"OudeDelft"kaninhetlichtvanhetvoorgaande
nietanderswordenbeschouwdalseenlatereverbeteringvan
descheepvaartroutenaarhetnoorden,waaraanDelft,als
eendoordegravengecontroleerdehandelsnederzetting,haar
groeitedankenhad.
3)InoudevermeldingenwordtPijnacker"Pinakker"genoemd
(VanderAa 1847).Wesluitennietuitdatdezenaamduidt
opdeaanwezigheid van deeerdergenoemdespie,ofwelpin.
DeverklaringvanGysseling (1960)diePijnackerverklaart
uithetvoorkomenvanpijnbomen,isnietgebaseerdopde
oudstenaamvorm"Pinakker".
4)InDelflandwordtvoordegroottevaneenhoeveeenoppervlaktevan16morgen (1morgenis0,85ha)gerekend
(Verhoeff 1982).Elderswordtookwelmet30morgenper
hoevegerekend.Uitonzeberekeningenbleekdeoppervlakte
van16morgenperhoeveeengoedestandaardtezijn.Uhlig
(1967)wijstophetvoorkomenvanKoningshoevendie41morgengrootzijn.Dezemaatkomt,voorzoverwijdatmetonze
metingenkondennagaan,nietvoorinDelfland.Vander
Linden (1956)bespreektnogdeKoningsroede,dieechter
"inheems"lijkt tezijnvoordeontginningen rondBremenen
geenrelatieheeftmetdeWestnederlandseontginningen.
5)Alseenbezitvan10hoeveneenopbrengstheeftvan6pond,
danzou,bijeengelijkeverhoudingtussenoppervlakteen
opbrengsten,eenopbrengstvan16pondenvoortmoetenkomen
uiteenbezitvan27hoeven.Immers27/16isgelijkaan
10/6.
6)Decorentienden inKatwijkbedragen6,5 hoed.Aangenomen
magwordendaterintotaaleenopbrengstvan65hoed(tien
maal6,5 hoed)was.Daarnaastwasereengrafelijkeopbrengstvan41hoeden6,5achtel (dezezijnafkomstigvan
gronddiedegraafzelfexploiteerde).VolgensVerhoeff
(1982)iseenhoedgelijkaan1107litereneenachtelgelijkaan34,5liter.Omgerekendwasdetotaleopbrengst
117566liter.Katwijk is475hagroot.VolgensSlichervan
Bath (1960)wasdegraanopbrengstvanhaverinEngeland
rond1340ca.1000literperha (debeschrevenomstandighedenzijnvergelijkbaarmetdieineenveengebied:natte
ensmalle,langepercelen).Alswevandeze1000literper
hauitgaanmoetongeveer 117havoorgraanteeltgebruikt
zijn,datiseenkwartvanhetareaalvanKatwijk.
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AANHANGSELPROFIELBESCHRIJVINGVANBORINGENINHETGEBIEDVAN
DELANDINRICHTING "OUDELEEDE" (diepteincm-mv.)

1.Oudebewoningsplaats langsBerkelscheZweth
0-50 opgebrachtegrond,humeus
50-180 bagger
180-210 zeggeveen
210-225 rietklei
225-400 zeggeveen
2.KadeBerkelscheZweth
0-80 opgebrachteklei,droog
80-300 opgebracht,nat,aangeplemd
300-400 lichtetotzwareklei(Duinkerke1)
3.OudebewoningsplaatsbijVogelenzang
0-60 opgebrachteklei
60-75 opgebrachte klei,roestvlekken
75-120 klei,fosfaatvlekken
4.AckerdijkschePlassen,kom
0-15 moerigmateriaal,25%org.stof
15-70 zwareklei
70-120 zeggeveen

