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WOORD VOORAF

Gedurende de laatste maanden van 1989en een groot deel van 1990is, met enkele
korteonderbrekingen, onderzoekgedaannaarde ontstaansgeschiedenis vanhethuidigeUtrechtsecultuurlandschap endehistorisch-landschappelijke waardendiedaarin
nogaanwezig zijn.HetonderzoekisdoorhetDLO-StaringCentrum,afdeling Historische Geografie, uitgevoerd in opdracht van de Provincie Utrecht, dienst Ruimte
enGroen.Deresultaten vanditonderzoekdieneneenroltespelenbijdeonderbouwing van het Landschapsplan als uitwerking van het Streekplan1.
Namens de dienst Ruimte en Groen (Natuur en Landschap) van de provincie werd
het onderzoekbegeleiddoorMariaCohen-Stuart,diedatin 1990heeft overgedragen
aanAnneliesCampingenAlfons Vernooij.Delaatstevoerdetevensderedactie.Het
tekenwerkisverrichtdoorTheovanBetuw,kartograaf vanhetDLO-StaringCentrum.
Eenbijzonder woordvandankisvoorIr.Th.Spek(vakgroep agrarischegeschiedenis,
LandbouwUniversiteitWageningen),diedeschrijver heeft gewezenopoverhangende
takkenindewondere wereld vandevegetatiekunde.Prof.drs.J.A.J.Vervloet begeleidde het onderzoek namens het DLO-Staring Centrum.

Streekplan 1986. In de loop van 1992 verschijnt een bewerking van dit rapport in boekvorm.

SAMENVATTING

In dit onderzoek naar de historisch-geografische ontwikkelingen in het Utrechtse
cultuurlandschap stond centraal de vraaginhoeverrehethuidige Utrechtse cultuurlandschap nog sporen (relicten) van de oudste ontginning en bewoning en sporen
vanbelangrijke ingrepen diesindsdien totstand zijn gekomen,bevatenhoediesporen zijn te waarderen.
Hetonderzoekvormthetcomplement vanhetonderzoek naardearcheologische waarden en het per gemeente uitgevoerde onderzoek naar de jongere bouwkunst in de
provincie (hetzogenaamde MIP-onderzoek). Vooraldeinhistorisch-geografisch opzichtruimeonderzoeksopvatting vanditMIP-project bepaaldehet onderzoeksniveau
vanhetonderhavige onderzoek.Zoweldebeschrijving vande historisch-geografische
ontwikkelingen inUtrecht,alsookderelictinventarisatie, zijn globalerdanhetMIPonderzoek. Ons onderzoek vormt het landschapshistorische raamwerk.
Hethistorisch-geografisch onderzoek iseenbewerkingvanreedsgepubliceerde wetenschappelijke studiestenbehoeve vaneenplanologischetoepassing.Dituitgangspuntbepaaldeinhogematedeopzet,uitwerkingendemanierwaaropdeonderzoeks-gegevensgerapporteerd zijn.Gekozenisvooreengedeeltelijke kartografische weergave vandeze onderzoeksgegevens, gecombineerd meteen historisch-geografische
beschrijving per deelgebied. Op de kaart Relicten in het cultuurlandschap vande
provincie Utrecht(schaal 1:100 000) zijn de sporen (relicten) vaningrepen doorde
mens in het verleden inhet Utrechtse cultuurlandschap aangegeven. De historischgeografische betekenis van die sporen is deels af te leiden uit deHistorische landschapskaartvandeprovincie Utrecht(schaal 1:100 00),die alshistorische context
voordegeïnventariseerde relictenfungeert, endeelsaangegeven inderegiobeschrijvingen.
Bij de historisch-geografische beschrijving van de ontwikkelingen inhet Utrechtse
cultuurlandschap iseen(aldannietgereconstrueerde)oorspronkelijke landschappelijkesituatie alsuitgangspunt gekozen.Hierbij zijn 4landschapstypen onderscheiden,
namelijk het oorspronkelijke zand-, klei-, veen- en klei-op-veenlandschap. Die fysisch-geografische grondslagwerd,zondertotfysisch-determinisme tevervallen,als
belangrijkste aspectgezienterverklaringenbeschrijving vanmenselijke activiteiten
vanaf devroegemiddeleeuwentotopheden.Opdehistorischelandschapskaart vormt
dezefysisch-geografische situatierond 1000letterlijkdeondergrondwaaropdemens
zich vestigde.
De specifieke fysisch-geografische kenmerken van de verschillende hoofd-regio's
implicereneenquaontginningeneerstebewoningverschillend historisch-geografisch
vertrekpunt. Deverdereontwikkelingen zijn,mededoorverschillende landschappelijkeuitgangssituaties,tussen,maarookbinnendehoofd-regio's verschillend verlopen.De4hoofdregio's zijn onderverdeeld in33subregio's,diesamendehistorischlandschappelijke diversiteit in het Utrechtse cultuurlandschap weerspiegelen.

Dehistorisch-geografische beschrijvingen vandehoofd- ensub-regio's zijn volgens
een vast stramien uitgevoerd. Daarbij is aandacht besteed aan het oorspronkelijke
landschap,demeest voorkomende oorspronkelijke vegetatietypen, dekarakteristiek
vandeoudsteontginningenbewoning(deverkavelingsstructuur,natteendroge infrastructuurendestructuurvandeoudebewoning),dekarakteristiekvandeveranderingentotcirca 1840(veranderingnatuurlijk landschap,verandering grondgebruik/agrarischebedrijfsvoering, verplaatsingbewoning,verandering waterhuishouding/afwateringsrichting,opkomstmolenbemaling/molenvlieten, turfwinning,infrastructurele veranderingen,defensieve veranderingen (kastelen,waterlinies),landgoederenenbuitenplaatsen),veranderingen vanaf circa 1840(verkavelingsverandering,veranderingnatte
en droge infrastructuur, verandering structuur oude bebouwde kommen, mate van
openheid). Dit geheel overziend is per sub-regio een uitspraak gedaan over dehistorisch-geografische informatiewaarde.
Voorhetbepalenvandezehistorisch-geografische informatiewaarde zijn debegrippen
gaafheid en herkenbaarheid als uitgangspunten gehanteerd. De gaafheid komt tot
uitdrukking indematevanveranderingtussen ca. 1840enca. 1990,voorwat betreft
de verkaveling, deinfrastructuur, het nederzettingspatroon, enz.Herkenbaarheid is
een gecompliceerder begrip. Het gaat om de herkenbaarheid van oudere situaties,
zoweldekarakteristiek vandeoudste ontginningenbewoningalsookdekarakteristiek vandeveranderingen totca. 1840,inhetlandschapvanca. 1840.Dehistorischgeografische informatiewaarde vormt als het ware een beredeneerde optelsom van
deze begrippen.
Ondanks,maardeels zelfs dankzij,hetglobalekarakter vanhet onderzoek bleekhet
mogelijk het inzicht inde wording van het Utrechtse cultuurlandschap te vergroten
endaarmeedewaardebepaling vandeverscheidenelandschappen ensub-landschappen beter af te wegen. Meer dan 70% van het onderzochte gebied blijkt een meer
dan gemiddelde historisch-geografische informatiewaarde te bezitten. Bijna 20%is
gemiddeld tot laaggewaardeerd. Toch zijn deze cijfers watgeflatteerd, want ookin
veelvandehogergewaardeerdegebieden staanveranderingen ophetpuntvandoorbreken, of zijn zij reeds in volle gang. Het valt buiten het kader van dit onderzoek
omeen waardeoordeeluittespreken overdeveranderingen alszodanig.Doordeze
veranderingen looptdehistorisch-geografische informatiewaarde vandeverschillende
Utrechtse subregio's geleidelijk terug.
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1 INLEIDING

Utrecht is geografisch beschouwd het centrale deel van Nederland. Tegelijk is het
één vandedichtst bevolkte provincies vanNederland: dedruk ophet Utrechtsecultuurlandschap isgroot.Hetislandschappelijk eenvandemeestgevarieerdeprovincies
van Nederland. Het Utrechts cultuurlandschap vormt in het klein een afspiegeling
van een groot aantal van de cultuurlandschappen die in Nederland voorkomen.
De centrale positie die Utrecht in de loop der eeuwen innam komt ook tot uiting in
deomvangenkwaliteitvandegeschiedschrijving overUtrecht.Daaronderbevinden
zicheen aantalgoede,baanbrekende studies ophet gebied van de ontwikkeling van
het cultuurlandschap.
Toch bleek er behoefte te bestaan aan een historisch-geografisch overzicht van ontwikkelingen in het cultuurlandschap, tegen de achtergrond van vragen die leven in
deruimtelijke ordening.Wantondanksdegesignaleerderijkdom aanhistorischekennis, is deze niet zonder meer toepasbaar in de hedendaagse planologische praktijk.
Bij de opzet en de uitwerking van deze studie en bij de presentatie van de onderzoeksgegevens heeft het gebruik steeds centraal gestaan.
Dit onderzoek iseen bewerking van bekende onderzoeksgegevens ten behoeve van
eenplanologische toepassing.Ditheeft echternietuitgesloten daternieuweinzichten
ten aanzien vande ontwikkeling vanhet Utrechtse cultuurlandschap naar voren zijn
gekomen. Het globale karakter 2van het onderzoek maakte dat afstand kon worden
genomen van het detail. Er werd over de grenzen van deelgebieden en ook over de
grenzenvandeprovincieheengekeken.Daardoorkondennieuwesamenhangenworden opgespoord die vooraf minder duidelijk tot uitdrukking kwamen.
Detitel van het rapport hethistorisch-geografische gezichtvanhetNederstichtbehoeft enigeuitleg.Opoudeprenten werd altijd gesproken vanhetgezichtvandeeen
of andere plaats. Elk dorp, stad, of landschap had een eigen gezicht, met een eigen
geschiedenis.Degroeveninditgezicht wareneenweerspiegelingvandewisselwerking tussen natuur en mens en de spitsvondigheid die de mens aan de dag moest
leggen om op de steeds veranderende leefomstandigheden in te spelen. De maker
van de prent was een onderdeel van hetgeen hij schetste. Later raakte deze beschrijving in onbruik; men sprak van hetgezichtopeen of andere plaats.Deze formuleringdraagteen zekere matevandistantie inzich.Demakervandeprentregistreerde zijn visie op het object en verdween uit het landschap3.

2

De mate van detail in het onderzoek is enerzijds bepaald door de relatie tussen het onderhavige onderzoek
endewerkzaamhedendieinhetkadervandeprovincialeMonumenteninventarisatie (MIP)ende archeologische
inventarisatie van de Provincie Utrecht door RAAP (Van de Graaf 1990) op het moment worden uitgevoerd,
of zijn afgerond. Anderzijds speelde de beoogde tijdsduur van het onderzoek natuurlijk een beperkende rol.
Beide factoren vormenuiteindelijk eenonderdeel vanhetprovinciale beleid tenopzichtevan cultuurhistorisch
onderzoekencultuurbehoudinUtrecht.Inditonderzoekstaanzenietterdiscussie,maarvormenzijdeuitgangssituatie van waaruit de onderzoeksvraag en de onderzoeksopzet konden worden geformuleerd.
3
Een sprekend voorbeeld vormt deseriebomenvanMondriaan, waarin eennog alsboom teherkennen object
ineenaantalstappenisgetransformeerd ineensamenspelvandemeestessentiëlelijnen, dusineenMondriaan.
Dein artistiek opzichtbelangwekkende serie zegtveel over Mondriaan, maar weinig over de feitelijke boom,

De onderzoeksvraag waarom het in dit rapport draait luidt als volgt:
Inhoeverre bevathethuidigeUtrechtsecultuurlandschapnogsporenvandeoudste
ontginningenbewoningensporenvanbelangrijkeingrependiesindsdientotstand
zijn gekomen en hoe zijn die sporen te waarderen?
Het eerste deel van de vraag is met het geven van een chronologisch overzicht van
degenesevanhetUtrechtse cultuurlandschap inwoord enbeeld,rapportenkaarten,
beantwoord. Het tweede deel van de vraag kon pas worden beantwoord, nadat de
verkregen historisch-geografische informatie, viaenkeletussenstappen, wasvertaald
naar historisch-geografische informatiewaarde.
Deopbouw vanhetrapport isalsvolgt:inhoofdstuk 2zijndegebruikte onderzoeksmethoden enbronnen beschreven.Inhoofdstuk 3isaangegeven waaromenopwelke
wijzeeenalgemene waarderingsvraag isomgewerkttothetbegrip historisch-geografischeinformatiewaarde. Hoofdstuk 4beschrijft dehistorisch-geografische regio'sen
subregio's endeuiteindelijke waardering vande subregio's.Inhoofdstuk 5worden
deRelictenkaartendeHistorische Landschapskaart (schaal 1:100 000) beschreven.
Het rapport eindigt met conclusies en aanbevelingen voor verder onderzoek. Het
notenapparaat bevataanvullendeinformatie, alsnadereonderbouwing vanhetbetoog.

of anders gezegd, hetgezicht vandeboom werd Mondriaan's gezicht opde boom. Eendendroloog kan waarschijnlijk met de eerste boom in de serie het best uit de voeten.
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2 WERKWIJZE EN GERAADPLEEGD MATERIAAL

In dit onderzoek is de genese van het Utrechtse cultuurlandschap vanaf het ontginningsmoment tot op heden in beeld gebracht. Vervolgens is nagegaan in hoeverre
hethuidigecultuurlandschapnogsporenbevatvandelandschapsontwikkeling inhet
verleden.

2.1 Methoden
Doormiddelvankaartvergelijking is,volgensdezogenaamderetrospectieve,ofterugkijkende, onderzoeksmethode4, demate van verandering van het Utrechtse cultuurlandschap gedurende delaatste 150jaar, vanaf ca. 1840,bekeken. Dit leiddetothet
vervaardigen vandekaartRelicteninhetcultuurlandschapvandeProvincie Utrecht
schaal 1:100.000, in het vervolg kortweg relictenkaart genoemd, waarop een groot
aantalnogresterendehistorische landschapselementen enstructuren (relicten)isaangegeven.
Naastdezerelictenkaart isdezogenaamdeHistorischelandschapskaartvandeProvincieUtrecht(dehistorische landschapskaart),schaal 1:100 000samengesteld. Deze
geeft aan hoe het landschap zich in het verleden heeft ontwikkeld en functioneert
alshistorisch-ruimtelijke contextvoordegeïnventariseerde relicten.Dezekaartbiedt
steun voor het verhaal over de genese van het Utrechtse cultuurlandschap.
Debasis voor dezekennis berust opzogenaamd retrogressief onderzoek. Daarbij is
geprobeerd, gebruik makend vandiverse bronnen,beelden tegeven vandetoestand
waarinlandschappen inuiteenlopendeperiodeninhetverledenverkeerden.Retrogressief onderzoek behelst het vervaardigen van dwarsdoorsneden indetijd: hetmaken
van landschapsreconstructies. Door enkele reconstructies achter elkaar te plaatsen
ontstaat eenchronologisch verhaalvandegebeurtenissen diezichindevoorbije tijd
hebben afgespeeld.
Degenesevanhetcultuurlandschapheeft zichindeprovincieUtrechtlangsverschillendelijnen voltrokken.Hetsamenspeltussendefysisch-geografische omstandigheden
en demogelijkheden van de mens heeft deze verschillen veroorzaakt. De provincie
bestaat uiteen aantalregio's waarbinnen ditspanningsveld inspecifieke ruimtelijke
vormen is uitgekristalliseerd. Een verdere onderverdeling in subregio's kwam tot
stand doordat pergebied verschillende ontwikkelingen, zowelnaarde aard, alsook
naar het moment van de ingreep, hebben plaats gevonden.

4

Zievooreenoverzichtvandevandeonderzoeksmethodenzoalsdiemomenteelbijhetzogenaamdetoegepaste
historisch-geografische onderzoek worden toegepast De Bont 1989, p. 25 e.v.
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De opdracht van de Provincie Utrecht vroeg om een presentatie die een toepassing
in de planologische praktijk mogelijk maakt. Hierbij hoort ook het geven van een
waardering.

2.2 Bronnen
Bij dit onderzoek is geput uit diverse vakgebieden. Hierbij zijn twee categorieën te
onderscheiden,namelijk devakgebieden diezichbezighouden metderesultatenvan
menselijk handelen inhet verleden en de vakgebieden waarin deresultaten vannatuurlijke processen in het verleden tot uitdrukking komen. Tot de eerste categorie
behoren historische kartografie, archeologie, naamkunde, historische bouwkunde,
agrarische geschiedenis, kerkgeschiedenis en historische geografie. Tot de tweede
categoriebehoren hydrologie,bodemkunde,geomorfologie, geologieenvegetatiekunde.
Inhetkader vandit onderzoek was het nietmogelijk originele schriftelijke bronnen
teraadplegen.Welisgebruikgemaaktvaneenaantalindrukverschenen bronnenuitgaven5.
Oude kaarten vormden bij het onderzoek een zeer belangrijke informatiebron. Eris
gebruik gemaakt van oude handgetekende en van gedrukte kaarten van vóór 1800,
maar ook van de topografische kaarten schaal 1:50 000 en 1:25 000, die vanaf het
midden van de vorige eeuw zijn verschenen6.
Voor het bepalen van de voormalige bewonings- en ontginningsmogelijkheden is
tevensgebruik gemaaktvanarcheologischegegevens.Naastdearcheologische inventarisatie die door de Stichting R.A.A.P. in opdracht van de provincie is gemaakt7,
is andere archeologische literatuur geraadpleegd.

5

Als inditonderzoek een oude vermelding van bijvoorbeeld eenbepaaldenederzetting is gegeven, is daarbij
voorbij gegaan aan de discussie over het verschil tussen authentieke oorkonden, afschriften, vervalsingen en
afschriften vanvervalsingen. Hiervoor wordtnatuurlijk verwezennaarhetOorkondenboek Utrecht(Muller 1926),
maar vooral, daar de afwegingen in deze toch wat oudere uitgaven niet meer allemaal overeenstemmen met
de nieuwste inzichten in deze materie, naar Künzel 1988,waarin voor de vermeldingen vóór 1200 de meest
recente afwegingen hierover zijn gedocumenteerd. Zie ookTabel3Toponiemen tot 1200.Voor deperiodena
1200zijnenkelerecenteregionalestudies,zoalsDekker 1983, VanderLinden 19812ensuper-regionale studies
zoals Henderikx 1987 geraadpleegd.
6
Tot de 'moderne' gebruikte topografische kaarten rekenen we:
-de zogenaamde Netkaarten voor deTopografisch Militaire Kaart (TMK) vanNederland (ca. 1840).Het zijn
de gekleurde manuscripten voordevervaardiging vandeinzwart-wit uitgevoerdedefinitieve eersteversie van
de TMK schaal 1:50 000. Gezien hun uiterst gedetailleerde weergave van het midden 19e eeuwse landschap
enhunontstaanswijze (o.a.gebaseerdopdegrootschaligeoudstekadasterkaarten (minuutplans)vanca 1830),
was het geoorloofd dezeoorspronkelijk opschaal 1:50 000vervaardigde Netkaarten fotografisch te vergroten
tot schaal 1:25 000 (Beenakker en De Bont 1985),
- de al genoemde monochrome TMK schaal 1:50000 en
- de zogenaamde Bonnekaartjes schaal 1:25 000, waarvan vanaf ca. 1870 tot ca. 1930 verschillende versies
zijn verschenen.
7
Van de Graaf 1990.
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Incidenteelisonderzoek gedaannaaroudeveldnamen.Meeraandacht isbesteed aan
deplaatsnaamkunde.Naastinformatie overdeouderdomvanbewoningenbewoningscontinuïteit, bevatten plaatsnamen immers vaak aanwijzingen over oorspronkelijke
landschappelijke situaties ten tijde van de ontginning.
Dekerkhistorische literatuur bevat componenten dievoor dit onderzoek van belang
zijn: het betreft het zogenaamde patrocinium- of patroonheiligenonderzoek en het
onderzoek naaroudeparochialegebiedseenheden.Zekerinsamenhangmethistorischbouwkundigeenarcheologischeinformatie overdeoudeparochiekerken kunnendeze
het inzicht in de bewoningsgeschiedenis vergroten8.
Daarnaast speelt vooral de waterstaatsgeschiedenis in delen van de provincie een
belangrijke rol. Verder is gebruik gemaakt van de historische literatuur.
Naast gegevens dieresulteren uit menselijk handelen in het verleden is gebruik gemaaktvanrecentegegevensoverdenatuurlijke situatieindeprovincieUtrecht.Deze
informatie ishistorischgeïnterpreteerd. Hetbetreft hierkaartenvandehydrologische,
bodemkundige,geomorfologische en(aanvullend) degeologische situatieindeprovincie9.Deze gegevens vormen de basis voordehistorische landschapskaart (Kaart
2) en de indeling in regio's en subregio's en geven informatie over de voormalige
bewoningsmogelijkheden.
Een onderzoek als het onderhavige kan niet zonder veldwerk. In de loop van het
onderzoek is een aantal specifieke vragen gerezen. Deze konden alleen in het veld
terplekke worden beantwoord. Eenbeperkt aantaldagen isbesteed omdeze vragen
te beantwoorden.

8

Wijbeschouwen eenoudeparochiekerk alshetnodale/religieuze centrumvandeoudenederzetting.Devraag
ofdekerkookindeverdereontwikkelingvandenederzettinginengerezin,dewoonkern,vanoudshetcentrum
isgeweest,latenwijineersteinstantiebuitenbeschouwing.Bijderegiobeschrijvingen komtditprobleemregelmatig aan de orde.
9
Voordeheleprovinciezijndezegegevens opuniforme schaal 1:50 000aanwezig.Degeomorfologische kaart
van eenklein deel van deprovincie, het zuid-westen, isnog niet verschenen.Wij maakten gebruik van intern
aanwezigmateriaal.Ookdemodernegeologischekaartbedektnognietdegeheleprovincie.Aanvullende informatieleverdedeoudegeologischekaartvanNederland.Dezekaartbleek ook,insamenhangmeto.a.deTMK,
een nuttig hulpmiddel bij het bepalen van landschappelijke situaties onder recente bebouwde kommen.

15

3 WAARDERING

Voorhetbepalenvandezogenaamdehistorisch-geografische informatiewaarde zijn
gaafheid enherkenbaarheid alsuitgangspunten gehanteerd10. De historisch-geografische informatiewaarde vormt als het wareeen beredeneerde optelsom vandeze begrippen. De gaafheid is de mate van verandering tussen ca. 1840 en ca. 1990, die
totuitdrukkingkomtinverandering vandeverkaveling,infrastructuur, nederzettingspatroon,enz.Herkenbaarheid iseengecompliceerder begrip.Hetgaatomdeherkenbaarheid van oudere situaties, zowel de karakteristiek van de oudste ontginning en
bewoning (zie 3.1) als ook de karakteristiek van de veranderingen tot ca. 1840,in
hetlandschapvanca. 1840(zie3.2).Gaafheid enherkenbaarheid gezamenlijk bepalen
dezogenaamde historisch-geografische informatiewaardevandeintotaal 33onderscheiden subregio's (zie 3.3).

3.1 Gaafheid
Metbehulpvankaartvergelijking isdegaafheid vanhetcultuurlandschappersubregio
vastegesteld.Hethuidigelandschapsbeeld isgeconfronteerd metdesituatierond 1840.
In eerste instantie is daarbij aandacht besteed aan veranderingen in het platte vlak.
Veranderingen inverkavelingsvorm en-richtingzijn opeenzeergedetailleerde schaal
(1:25.000)geïnventariseerd.Daarnaastspeeldendeinfrastructuur vanwegenenwaterwegen, de structuur van oude bebouwde kommen en, meer indicatief, de mate van
openheid een rol bij het bepalen van de gaafheid sedert de laatste 150jaar.
Veranderingen inhetgrondgebruik zijn bijhetbepalen vandegaafheid nietmeegenomen. Dit aspect is tè veranderlijk om door slechts twee peilmomenten te kunnen
wordengegrepen.Daarbijkomtdatrond 1840hetgrondgebruikpraktischnoggeheel
werdbepaalddoornatuurlijke bodemvruchtbaarheidsfactoren entraditionele vormen
vanbodembewerking.Metdeinvoeringvankunstmest eningrijpende moderniseringen in de landbouw is de relatie tussen natuurlijke vruchtbaarheid en het agrarisch
grondgebruik minder duidelijk geworden.
Van niet alle subregio's is de verkavelingsverandering vastgesteld: in de recenter
bebostegebieden opdeUtrechtse Heuvelrugbleekhetzinvolleromtebepalen welke
sporenvanoudecultuurlandschappen (oudewalsystemen,sporenvanoudeakkercomplexen,dichtgegroeide endrooggevallen sloten,enz.)nunogindebossen aanwezig
zijn. Bij eenkaartvergelijking komenpraktisch aldezerelatiefjonge boscomplexen
alsrecent(na 1840)veranderde gebieden opderelictenkaart,terwijl zichindiebos10

Dezebegrippenzijn indézehistorisch-geografische contextvoorheteersttoegepastinhet historisch-geografisch onderzoek van bodembeschermingsgebieden in Overijssel (De Bont en Dirkx 1989; De Bont en Dirkx
1990).Daar wasdoordeprovinciale overheid aleeneerste gebiedsselectie uitgevoerd, zodat alleenper gebied
de zogenaamde historisch-landschappelijke informatiewaarde kon wordenbepaald. Over debuiten de selectie
gebleven gebieden werdnatuurlijk geen uitspraak gedaan.Dit betekende dat hetniet mogelijk was de waarde
van de verschillende gebieden onderling vast te stellen.
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sen nog sporen van een oudere landinrichting bevinden. Duidelijk zal zijn dat deze
recent beboste gebieden per definitie meestal als wat minder waardevol uit de bus
zijngekomen.Immers,degaafheid isdoordebebossinginvelegevallen aangetast11.

In de praktijk komt het er op neer dat het in de zogenaamde bosregio's (feitelijk
bevatten dezeregio's bos,heide stuifzanden enwoeste gronden) opeen,invergelijking met de andere regio's, afwijkende manier tot een uitspraak overde historischgeografische informatiewaarde isgekomen.Hiervoorwordtverwezennaarparagraaf
4.2.3Denogovergebleven sporen vaneenintensiever menselijke gebruik zijngeaccentueerd. Dehistorisch-geografische informatiewaarde van deze bosgebieden isin
de meeste gevallen niet al te hoog.

3.2 Herkenbaarheid van oudere situaties in het landschap van ca. 1840
Nadatisbekekenhoehet 1840-landschapzichtotopdehuidigedagheeft ontwikkeld,
isbepaaldwelkekarakteristieken vandeoudsteinrichtingenbewoning,envanveranderingen inhet cultuurlandschap tot ca. 1840,inhet cultuurlandschap van ca. 1840
nog aanwezig waren.

3.2.1 Karakteristiek van de oudste ontginning en bewoning
We hebben ons feitelijk de vraag gesteld in hoeverre het landschap van ca. 1840,
zoalsdatzich voordoet inhetkaartbeeld vandezogenaamdeNetkaart vandeoudste
topografische kaart (TMK),in meerdere of mindere mate sporen bevat van de oorspronkelijke inrichting vaneensubregio.Tedenken valtaandevaakinessentienog
middeleeuwse verkavelings-en dorpsvormen ende oude infrastructuur, zoals deels
vastgelegd indezogenaamdehistorischestructuurlijnen. Dezehistorischestructuurlijnen geven het cultuurlandschap zijn historische diepgang.
Hierbij iseenwaarschuwing opz'n plaats.Zolangzamerhand isduidelijk geworden
dat de vroeger nog wel gehuldigde opvatting dat het midden-negentiende-eeuwse
kaartbeeldinfeite ookhetmiddeleeuwselandschapweergaf,meestalnietopwaarheid
berust.Welkaninz'n algemeenheidgesteldwordendatinoorspronkelijk nattegebieden,die ooklaternat zijn gebleven (bijvoorbeeld het veenweidegebied),dekansop
het aanwezig blijven van de oudste inrichtingssporen groter is dan in de drogere
zandgebieden.Gebieden waareenhistorische omslagtussennat-droog,ofdroog-nat
heeft plaatsgevonden (ofwaareentotalesubstraatverandering isopgetreden)nemen
in deze een tussenpositie in12.

11

Zie over de aantasting van oudere sporen van bewoning en ontginning door recentere bebossing in het algemeen: Van de Graaf 1990 en in het bijzonder van oude grafvelden: Heidinga 1990.
12
Zie hierover De Bont 1989, i.h.b. p. 82-83; p. 95-97; p.119-120.

17

3.2.2 Karakteristiek van de veranderingen tot ca. 1840
Iseen gebied eenmaal (deels) ontgonnen en adequaat ingericht, dankande cultuurlandschapsontwikkeling zich langs drie lijnen voltrekken:
Erissprakevaneengeleidelijke uitbreidingvanhetcultuurland,gepaard gaandemet
eengeleidelijke verandering inhetaleerderontgonnen areaalcultuurland.Dezeontwikkelingkan zichalleen hebben voorgedaan ingebieden waarde fysisch-geografische omstandigheden in de loop van de eeuwen niet of nauwelijks zijn veranderd.
Dehierbedoeldeveranderingskarakteristieken latenzichnieteenvoudig onderscheiden
van de karakteristieken van de oude ontginning en bewoning in een gebied.
Onderinvloed van,of alsreactie opeen plotselinge verandering van het natuurlijke
landschap13 hebben de mensen in de loop van de tijd ingrijpende veranderingen in
hun cultuurland moeten aanbrengen. Tedenken valt aandijkaanleg, een nieuwe afwateringsstructuur, enz.Dittypeveranderingskarakteristieken kanhistorisch meestal
goed worden onderkend mede doordat het vaak duidelijke sporen in de archieven
heeft nagelaten.
Vaak is de mate van verandering in een bepaald gebied en het tempo waarin dat
geschiedde aan schommelingen onderhevig geweest. Zo kon bijvoorbeeld een tijd
langsprakezijn vangeleidelijke vergrotingvanhet areaalcultuurland,terwijl ineen
relatief korte periode daarna grote arealen cultuurland zijn aangemaakt.
Indesubregio's inUtrecht heeft decultuurlandschapsveranderingzichvolgens alle
driegenoemde mogelijkheden, aldannietincombinatie metelkaar, voltrokken.Dit
impliceert een zekere mate van onevenwichtigheid bij het (kunnen) bepalen van de
veranderingskarakteristieken in het cultuurland en dus uiteindelijk bij het bepalen
vandehistorisch-geografische informatiewaarde. Dezegesignaleerde onevenwichtigheidisechterniettevoorkomen:zeisinherentaanhistorisch-geografisch onderzoek
van een dergelijke globaliteit als het onderhavige.

3.3 Historisch-geografische informatiewaarde
Getracht is van elk van de 33 onderscheiden subregio's de historisch-geografische
informatiewaardetebepalen.Decentralevraagdieaanhetmateriaalisgesteldluidde:
is ineen landschapnogde geschiedenis vanhetcultuurlandschap,dusfeitelijk het
menselijkhandelen uithetverleden, afleesbaar,ofniet.Kondievraagmetyaworden
beantwoorddanisersprakevaneenhogehistorisch-geografische informatiewaarde.
Was ersprake van aarzeling, of moest deze zelfs in ontkennende zin worden beantwoord,danleiddedittoteendalingvandehistorisch-geografische informatiewaarde.

13
Dezeveranderingen kunnenvanstriktnatuurlijke aardzijn, geheel doordemenszijn geïnitieerd, ofeencombinatie zijn van beide factoren.
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Dehistorisch-geografische informatiewaarde isopgebouwd uitdebegrippen gaafheid
(of onveranderlijkheid) van het cultuurlandschap in de periode ca. 1840-heden en
deherkenbaarheid van ouderesituaties (karakteristiek vanoudsteontginningenbewoning en karakteristiek van de veranderingen tot ca. 1840). De begrippen gaafheid
en herkenbaarheid leiden tot een gecombineerde waardering (Kaart 4), die gezien
de wijze van totstandkoming niet in absolute getallen isuitgedrukt. Uiteraard heeft
ook dezemanier van waarderen een verouderingsfactor inzich.Deinvloed vantoekomstige veranderingen kanwordennagegaan door,metbehulpvandeopdatogenblik meest recente kaarten, te bepalen in hoeverre de gaafheid en herkenbaarheid,
en dus ook de historisch-geografische informatiewaarden zijn aangetast.
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4 BESCHRIJVING VAN DE REGIO'S

4.1 De regio-indeling
Bij het bepalen van de verschillende regio's in de provincie Utrecht is een aantal
uitgangspunten gehanteerd die nu de revue zullen passeren.
Alseersteindelingscriterium isgekozenvoorhetoorspronkelijke, (gereconstrueerde)
natuurlandschap ten tijde vande ontginning. Ditwijkt opeen aantalplaatsen af van
denu aanwezige fysisch-geografische gesteldheid. In dat oude landschap moest de
mens al zijn scherpzinnigheid aanwenden om te overleven.
Eennadereonderverdeling insubregio's kwamtot standdoorlaterehistorisch-landschappelijke ontwikkelingen alsscheidendcriteriumtegaangebruiken:nietdeovereenkomsten, maar de onderlinge verschillen zijn hierbij beklemtoond.
Het oorspronkelijke landschap ten tijde van de ontginning kenmerkt zich door vier
hoofdregio's: namelijk het zandlandschap, het veenlandschap,hetkleilandschap en
het klei-op-veenlandschap. Elk van deze vier landschappen is op een andere wijze
ontgonnen;elkvandezevierontginningswijzen heeft regio-eigen landschapspatronen
en -elementen opgeleverd.
Naast een beschrijving van de genese van de verschillende cultuurlandschappen in
hoofdlijnen leekhetzinvoldehoofdregio's naderonderteverdelen.Opdezemanier
konden specifieke accenten in de ontwikkeling van het cultuurlandschap beter tot
hun recht komen.
De historische beschrijvingen van de hoofdregio's zijn volgens een vast stramien
uitgevoerd. Dit geldt nog sterker voor de beschrijvingen van de subregio's waarin
ookdeverschillen inlandschapsontwikkelling binnendevierhoofdregio's zijn benadrukt. Bij de subregio's komen de volgende aspecten meer in detail aan de orde:
- Het oorspronkelijke landschap,
-De meest voorkomende oorspronkelijke vegetatietypen14,
-De karakteristiek van de oudste ontginning en bewoning,
- verkavelingsstructuur
- natte en droge infrastructuur
- structuur oude bewoning
- De karakteristiek van de veranderingen tot circa 1840,
- verandering natuurlijk landschap,
- verandering grondgebruik/agrarische bedrijfsvoering,
- verplaatsing bewoning,

14
Hierbijisvoornamelijk gebruik gemaaktvan gegevens diegebaseerdzijn opVanderWerf (i.v.)enWesthof
enHeld(1969),ineenbewerkingvanIr.Th.Spek.Tabel 1 geeft eenoverzichtvandeverschillendevegetatietypen.

20

- verandering waterhuishouding/afwateringsrichting,
- opkomst molenbemaling/molenvlieten,
- turfwinning,
- infrastructurele veranderingen,
- defensieve veranderingen (kastelen, waterlinie),
- landgoederen en buitenplaatsen
- Veranderingen vanaf circa1840
- verkavelingsverandering15
- verandering natte en droge infrastructuur
- verandering structuur oude bebouwde kommen
- mate van openheid
- Waardering
- gaafheid
- herkenbaarheid van oudere situaties
- historisch-geografische informatiewaarde
Het bleekniet mogelijk omalle aspecten,dietezamen desubregiobeschrijving vormen,voorelkeregiotebeschrijven. Somswarenergeengegevens voorhanden,soms
washetaspectbinnendespecifieke cultuurlandschapsontwikkeling vanderegioniet
relevant16. De cursief gedrukte aspecten komen in alle beschrijvingen in meer of
mindere mate voor.

4.2 Het zandlandschap
Onderhetzandlandschap17wordt verstaandeUtrechtse Heuvelrug (diefeitelijk bestaatuitstuwwallen,sandrs,hetgordeldekzandlandschap endestuifzanden), dedeels
geïsoleerd ervangelegendekzandkoppen en-ruggeneneenenkelestuwwalrestvoor
zover vroeger niet door moeras of veen overdekt.

4.2.1 Karakteristiek van de oudste ontginning en bewoning
Hoewelduidelijk isdatdeoudste bewoningindeprovincie Utrecht zichinhetzandlandschap bevond, bestaat over deexacte ligging nog grote onduidelijkheid. Er zijn
aanwijzingen datdeoudebewoningvanafdeLateIjzertijd zichiniedergevalhoger
op de stuwwal bevond dan op de plaats van de huidige kernen18. De oude bewoningslocaties zijn merendeels verlaten.Wanneer dit plaatsvond is(nog)niet achterhaald. In de vroege Middeleeuwen lagen enkele nederzettingen aan derand van de

15

Zie voor de omschrijving van de veranderingsindicatoren paragraaf 5.1.
Daarnaastvormdenatuurlijk het tijdsaspect inditonderzoek (ca. 10maandeneffectieve onderzoeks- enrapportagetijd) een belangrijke beperkende factor.
17
Zie kaart 3: de historisch-geografische subregio's.
18
Wegaanhiervoorbij aandeouderebewoningsrestendieinhetstuwwalenendekzandlandschapzijn aangetroffen. Hiervoor verwijzen we naar Van de Graaf 1990.
16
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Heuvelrug, terwijl andere (mogelijk nog) hoger lagen. De opgravingen van enkele
vroeg-middeleeuwse grafvelden bieden in deze nog onvoldoende houvast19.
Vanaldezenederzettingen behoeven weonsgeen altegrotevoorstelling te maken.
Volgens de archeologen gaat het gedurende devroege middeleeuwen inhet gebied
van de Heuvelrug en 't Gooi om hoogstens een paar honderd bewoners. Over de
manierwaaropdithandjevol mensen inhunonderhoud voorzag,hoezehun cultuurgronden hadden ingericht20 en over de morfologie van hun nederzettingen iseigenlijk niet veelbekend.Tochgeeft dekwaliteit vandevroeg-middeleeuwse grafvondsten zicht opeenredelijk welvarende bevolking die zichclansgewijs had georganiseerd.Rhenenwordtalsregionaalcentrumvandezeregiobeschouwd.Waarditoude
Rhenen heeft gelegen isechter onduidelijk. Indehuidige kom isniet of nauwelijks
enig vroeg middeleeuws materiaal gevonden21.
Grotedelen vandehogeregrondenzijndannogsteedsbebostofweerbebost geraakt.
In het Sticht verdwijnen de oude bossen snel. Dit proces is in de loop van de Late
Middeleeuwen al in volle gang22. Zij zijn tot heide vervallen, of zijn (naast de al
aanwezigezandverstuivingen)uiteindelijk ookgaanstuiven.Dedegenererendebossen
werden vaak gebruikt als wildbaan.

4.2.2 Karakteristiek van de veranderingen tot 1840
Vanaf de hoge middeleeuwen23 kreeg het intensief gebruikte cultuurland rondom
de verplaatste nederzettingen langzamerhand de vorm van een opgehoogde akker:
deeng.Ditresulteerdeuiteindelijk ineenserieeng-dorpen opeenrij, opdezuidwest
flank vandeHeuvelrug.Dedorpenlagenlageropdeflank dandeengen.Waarschijnlijk istoen ookpaseensysteemvanschapendriften metbijbehorende schaapskooien
totontwikkelinggekomen.Dezeontwikkelingbereikteeenhoogtepunt,maartevens
het eindpunt, in de tweede helft van de 19e eeuw.

19

VanNoort 1988.Hoewelbijdezepoging toteenarcheologischesynthesevoordevroegmiddeleeuwsebewoning opdeHeuvelrug enHetGooivanuitgeografisch oogpuntzeker welwatvraagtekens zijn teplaatsen, geeft
de studie aan wat voor verborgen rijkdom de Heuvelrug nog bevat.
20
Als dit al het geval was, want ook een vorm van shifting cultivation was mogelijk.
21
De localisatie van het pre-urbane Rhenen door Van Iterson (1960) berust op relatief recente aanwijzingen.
22
Dithad onder andere temaken met het feit dat deBisschopvan Utrecht en zijn rechtmatige opvolgers zich,
krachtens een 10e-eeuwse oorkonde, als eigenaren vande woeste gronden in het Utrechtse beschouwden. We
ziendat(zij) ookinhetgevalvandemarkebossenopdeUtrechtseHeuvelruggeen inzicht(hadden)indenoden
van deplaatselijke bevolking, zeker waar het ging om bosgebruik (Buis 1985,p. 124).Mede door de manier
waaropzij debossen exploiteerden, ofexploitatie ervan toestonden, zijn deze indeLateMiddeleeuwen inversneldtempopractisch geheelverdwenen, zoalsvooreenaantalbosgebieden aanweerszijden vande Heuvelrug
is beschreven (Buis 1985,p. 125-154).
23
Over het ontstaansmoment van de zogenaamde esdekken is de discussie kortgeleden weer opgelaaid (Spek
i.V.). In het kort komt het er op neer dat de erg vroege (vroeg-middeleeuse) dateringen van het ontstaan van
esdekken feitelijk betrekking hebben op het ontginningsmoment en niet gelijk gesteld mag worden met het
ophogen van oud akkerland. De vraag blijft, hoe lang men op het ontgonnen akkerland kon boeren voordat
degrondzodanigwasuitgeputdathetaanslepenvanvruchtbaarheid,dushetvormenvaneenesdek,eenaanvang
nam.Metdenuterbeschikking staandegegevenslijktheteropdatveelvandeesdekken(dusnietdeontginningen) later zijn ontstaan dan in de literatuur wordt aangegeven.
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Vanaf de 17eeeuw zijndelenvandestuwwal,alsonderdeel vangrote buitenplaatsen
die aan de randen waren ontstaan, herbebost24. In de 19e eeuw had de Heuvelrug
eennogzoopenkarakterdathetmogelijk wasvanaf deGrebbebergnaardeDomtoren te kijken25. Kort daarna is de bebossing van dit gebied in volle gang gezet. Een
specifiek gebruik betrof hetaanleggenvan(enomvormen vanakkergrond tot)tabaksvelden engrote tabaksplantages, voornamelijk opde zuidhelling van het zuidelijke
deel van de stuwwal en rondom Amersfoort.
Dedekzandkoppen en-ruggenindeGelderseValleizijnvanafdeLateMiddeleeuwen
(weer)bewoond geraakt.Debreuk indebewoningscontinuïteit(?)heeft zich(waarschijnlijk) in de Vroege Middeleeuwen voorgedaan.

4.2.3 Subregio's 1t/m 4: de hogere delen van de Heuvelrug
De hogere delen van de Utrechtse Heuvelrug (de subregio's 1t/m 4) dragen een
historischetweeslachtigheid inzich.Hoewelhierendaarmogelijk vanouds bewoond,
gaattochhetmerendeelvandehuidigeinrichtingterugoprecentere ontwikkelingen
en dan in het bijzonder op een relatief jonge, grootschalige bosaanplant. Hierdoor
vraagt juist dit deel van het zandlandschap een bijzondere benaderingswijze. Van
dehogeredelen vandeHeuvelrugisinéénkeerdegaafheid,deherkenbaarheidvan
ouderesituatiesendehistorisch-geografischeinformatiewaardebepaald.Welishet
oorspronkelijke landschap van deze subregiocluster apart beschreven. Immers, de
fysisch-geografische omstandigheden, alsgrondslagvooreenverdelingin subregio's
en als basis voor dehistorische vegetatie, zijn gedurende delaatste 2millennia niet
wezenlijk veranderd.Deoorspronkelijke vegetatie echterveranderdevanafdeSteentijd door toedoen van de mens in steeds sterkere mate. De oorspronkelijk met bos
bedekteHeuvelrugveranderde langzamerhand ineengebied metgrote oppervlakten
heide,afgewisseld metaldannietgedegradeerdebosvegetaties.Palynologisch onderzoekheeft aangetoond datdezedegradatievanhetnatuurlijke bosreedsindeBronstijd een aanzienlijke omvanghad26. Debostypen diebij de verschillende subregio's
wordengenoemdzijnnietmaatgevend voordebegroeiing vandehelesubregio,maar
geveneenindrukvandevegetatievandenogresterendebossenindemiddeleeuwen.
Doorderelatief recente,weliswaarredelijk gevarieerde,bosaanplant (zoweldennenals loofhout) is het tot voor kort open karakter van de Heuvelrug na circa 1840 in
kortetijdpraktischverdwenen.Opdehogere,vanoudsoverwegend slechtszeerextensiefgebruiktedelenvandeHeuvelrugheeft dezeomzettinginbosineenkeerplaatsgevonden. De wat lagere beboste delen dekken voor een deel sporen van een oude
landinrichting,zoalsverkavelingssporen ofoudewallensystemen,af.Dezebebossing
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Ook midden op de Heuvelrug heeft zich zoietsvoorgedaan: In opdracht vandeStaten van Utrechtwerd in
1652 dekaarsrechteen 60meter brede 'NieuweAmersfoortscheStraatwegh' aangelegd.Aan weerszijdengaf
mendegrond invierkantevakken uitterontginningvanhetheidegebied. Wiedaaropeenhuiszettemocht zijn
vak verdubbelen. Er werden slechts enkele buitens aangelegd; van een tweede Vechtstreekwas geen sprake.
(Blijdenstein en Olde Meierink, 1990).
25
Haakman 1846, p. 11.
26
Meijerink 1990.
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heeft waarschijnlijk ookhetarcheologische bodemarchief gemaakttoteenpalimpsest,
of totaal verloren doen gaan27. De oudere infrastructuur is slechts zeer ten dele bewaard gebleven, en dan alleen in een sterk gerationaliseerde vorm28.

Subregio 1Baarn - Soest - Vuursche
Oorspronkelijke landschap: Inhetvoormalige moeras-enveengebied tussenHetGooi
endeUtrechtseHeuvelrugliggendriegeïsoleerde,droge,matigvruchtbare stuwwalkoppen.
Oorspronkelijke vegetatie: Denatuurlijke begroeiingbestondtotdeBronstijd uiteen
rijk loofbos met voornamelijk wintereik, linde,hazelaar en iep. In de loop van het
Neolithicum verdwenen door toedoen van de mens de linde en de iep, die in de
Bronstijd vervangen werden door de beuk, die in die tijd vanuit zuidelijker streken
opkwam.Vanaftoenwarennaastaanzienlijke heideveldendebossenopdeHeuvelrug
van het wintereiken-beukenbostype (type l)29.

Subregio 2 Den Dolder - Amersfoort - Leersum
Oorspronkelijkelandschap: Deregio,diedehoogstedelenvandegestuwdeHeuvelrugomvat,bestaatuitdroge,matigvruchtbareendrogearme gronden.Tussenbeide
liggen enkele stuifzandcomplexen.
Oorspronkelijkevegetatie:Denatuurlijke begroeiing bestond vanaf deBronstijd uit
uitgestrekteheideveldenafgewisseld metrestantennatuurlijk wintereiken-beukenbos
(type 1),droogberken-zomereikenbos (type2)eneenkorstmossen-dennenbos (type
6).

Subregio 3 Leersum - Rhenen
Oorspronkelijkelandschap:Deregio bestaat uit een droog,matig vruchtbaar stuwwallenlandschap metgeprononceerde smeltwaterdalen diemerendeels opdeRijn zijn
gericht.

27

Hetis absoluut nietjuist deze merendeelsjongebebossing goed tepraten vanuit deidee, dat tot in deMiddeleeuwen delen van de Heuvelrug nog waren bebost. Immers, daarna was de Heuvelrug meer dan een half
millennium grotendeels onbebost.
28
Alser alwegenvan vóór ca. 1840dateren, zijn datvoornamelijk meestrechtgetrokken zandpaden, die zijn
omgezetnaargeasfalteerde twee-ofvierbaanswegen.Zelfs deaanwezigheidvandeoudekaarsrechtewegdoor
Soesterberg, of een aantal oude wegresten die convergeren met zichtsassenvanuit enkelekastelen aanderand
vandeHeuvelrug,vermagdegaafheid vandezeclustervansubregio'snietteverhogen.Deoudekasteelbossen,
waarvan in het volgende sprake is, zijn door de nieuwe bebossing vaak alleen nog herkenbaar aan een oude
boomlanenstructuur, al of niet met sterrenbos, temidden van allerlei jonge(re) aanplant.
29
De typeaanduidingen verwijzen naar Tabel 1.
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Oorspronkelijke vegetatie: Denatuurlijke begroeiing bestond vanaf deBronstijd voornamelijk uit droog wintereiken-beukenbos (type 1).
Subregio 4 Soesterberg en omgeving
Oorspronkelijkelandschap: Indezeregioliggendroge,voornamelijk armegronden.
Oorspronkelijke vegetatie: Denatuurlijke begroeiing bestond voornamelijk uitdroog
berken-zomereikenbos (type 2).
Waardering: Degaafheid van de hogere gronden van de Heuvelrug is laag, met als
uitzondering die gebieden, waar inhet bosnog resten van een oude verkaveling,of
andere artefacten liggen,die duiden opeen oorspronkelijk intensiever gebruik door
de mens. De herkenbaarheid van oudere situaties in het 1840-landschap was wel
aanwezig, metdien verstande datdehogere delen van deHeuvelrug aleeuwen grotendeels bestonden uit heiden, stuifzanden en enkele restjes gedegenereerd bos.De
sinds de 17e eeuw aangelegde kasteelbossen, hebben zich duidelijk van het omringende gebied onderscheiden. Deze boscomplexen vormden in de tweede helft van
de vorige eeuw duidelijke eenheden binnen een verder overwegend schraal en arm
land.Concluderend moetworden vastgesteld datdehistorisch-geografische informatiewaarde van de hogere delen van de Utrechtse Heuvelrug over het algemeen laag
is30. Door de zeer ingrijpende veranderingen gedurende de laatste 150 jaar is de
oude situatie, die op zich cultuurhistorisch al niet al te interessant was31, praktisch
totaal vernieuwd. Deze vernieuwing kan vanuit cultuurhistorisch oogpunt moelijk
als een verbetering worden aangemerkt.

• 4.2.4 Subregio 5 Leersum - Remmerden - Rhenen.
Oorspronkelijklandschap: Deregioligtopdezuidhellingvandedroge,matigvruchtbare stuwwal (sandr).
Oorspronkelijkevegetatie:Deoorspronkelijke begroeiing bestonduitdroogwintereiken-beukenbos (type 1).
Karakteristiekvandeoudsteontginningenbewoning: Denederzettingen aandeflank
van deHeuvelrug dateren uit verschillende perioden32.Denederzettingen Remmerden(855:Rimbrahti)enmogelijk Amerongen(germaansewaternaam?)daterenmogelijk aluitdeLateIjzertijd; LeersumendehuidigestadRhenen zijnjonger.Leersum
30

Wel moet het ruimtelijk beleid rekening houden met de op de Relictenkaart weergegeven sporen van oude
landinrichting, die nu nog onder bos liggen.
31
Deze constatering sluit niet uit dat ook de hogere delen van de Heuvelrug nog archeologische potenties in
zich dragen. Dit valt echter buiten het kader van dit onderzoek.
32
EenzeerrecentverschenenartikelvanHeidinga(1990,p.9-40)konnietrechtstreeksindeze regiobeschrijving
verwerkt worden. Hierbij speeldeniet alleen de tijdsfactor eenrol.Enkele conclusies vande schrijver moeten
eerst nog eens worden overwogen.
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(Ile eeuw: Hlarashem) is een -heemnaam, wat duidt op een vroegmiddeleeuwse
ouderdom.IndehuidigekernRhenenontbreken archeologische vondsten,ouderdan
deHogeMiddeleeuwen.Dezenederzettingkandusnooitidentiek zijn aanhetin855
genoemdeHreni. Zekerenkelenederzettingen langsdebenedenflank vandeUtrechtse
Heuvelrug zijn minimaalsecundaire,vanbovennaarbenedenverplaatste,nederzettingen33. Bij deze secundaire nederzettingen zijn, overigens vrij lang nadat de oudste
ontginningen hadden plaatsgevonden, esdekken tot stand gebracht34. Deze ontwikkeling kan nâ 1000 worden gedateerd35. Ook de nederzettingsmorfologie is, zoals
bijvoorbeeld Van Iterson36 voor de stad Rhenen schetste, zeker in de dorpen na de
verplaatsing van hoog naar laag, slechts langzaam tot ontwikkeling gekomen37.
Karakteristiek van de veranderingen tot circa 1840:Al in de Late Middeleeuwen
isderegiopraktisch vrijvanbos.Daarvoorwaseenopenleeglandschapindeplaats
gekomen.DezeregiovormteenuitlopervandeStichtseLustwarande,dieindeloop
van de tijd bezaaid raakte met luxe buitenplaatsen38, hoewel niet in die mate als
33

Het iswaarschijnlijk dat zelfs eennederzetting alsLeersum,hoger opde Heuvelrug eerdere bewoning heeft
gekend.Deoudere archeologischevondsten wijzenindierichting (vooralhetprobleemvanhetkunnenbepalen
vaneeneventuelebewoningscontinuïteit speelthier).Ondankshetgegevendathethiereen-heemnaam betreft
dieuitdeVroegeMiddeleeuwen wordtgeachttedateren,ishetnietuitgesloten datdelaatste rforpsverplaatsing
zichindieperiodeafspeeldeendenieuwenaamgeving zichhierbij aansloot.Ookkaneenalwateerder (vergelijk
bijvoorbeeld hetnabijgelegen RemmerdenmetdeCelticfields,dieuitdeIjzertijd dateren) aanwezigebewoning
zich zijn gaan clusteren rondom hetheem (dewoonplaats, deboerderij) opdelaar (een openplek inhetbos).
Over het toponiem laar, ende onduidelijkheidheid over de oorspronkelijke hydrologische situatie van het bos
waarinditvoorkomt:Blok 1962,p. 176-189.Erdoet zichnog eenzeervreemd verschijnsel voor inEist,Remmerden enonder aanhetdroogdal bijDeTanghbij Rhenen. Hetlijkt eropdathet laagste deel vande stuwwal
metmogelijkevroegmiddeleeuwseenzelfs Romeinsebewoningssporen doordeafkalving vandestuwwaldoor
de Rijn is verdwenen en de bewoners weer wat verder heuvelopwaarts hun boerderijen moesten bouwen. De
vele vragen hierover, waarvan er in deze studie slechts enkele zijn aangestipt, maken een goed gecombineerd
historisch, historisch-geografïsch en archeologisch onderzoek voor de stuwwal noodzakelijk. Van de Noord
(1988) is dan slechts als een eerste aanzet hiertoe op te vatten.
34

DezeopgehoogdeakkercomplexenwordeninhetUtrechtsegeenesmaarenggenoemd.Waarschijnlijk werden
de oude ontginningen, dus de nog niet opgehoogde akkerlanden, ook al eng genoemd (Blok 1958).
35
De Bont 1989, p. 104 e.V.; Spek, i.v.
36
VanIterson (1960)geeft ondanks eenfoutieve localisatievandeoudepre-urbanekernvanRhenenwel zicht
opeenzichvanaf deHogeMiddeleeuwen langzaamontwikkellende stedelijke kern,diehij terechtkoppelt aan
dedoorgaande wegenstructuur (de doorgaande weg vanuit Duitsland naarhet westen die terdegerekening zal
hebben gehouden metdehoogtelijnen, endaar dus zoveelmogelijk parallel aanmoest lopen) endeoverslagmogelijkhedenbijRhenendiedooreenverleggingvandeRijnloopnaarhetnoorden(infeitewerddenoordelijke
loop weereensbelangrijker dandezuidelijke loopdielangs deBetuwseBandijk liep)ontstonden. VanIterson
hieldgeenrekeningmetdedrogedalendievanafdeHeuvelrugrichtingRijn liepenendiealsnatuurlijke verbindingentussendeverschillendebewoningsstadiahebbengefungeerd. Inzo'ndroogdalDeTangvindenmomenteel
(october-november 1990)noodopgravingenplaatsdiehopelijk meerzichtkunnengevenopRhenenalskruispunt
van twee assen, namelijk dehoog-laag afdalende bewoning (zie de opmerkingen hierboven over het grafveld
van Rhenen endebijbehorende, nogniet geïdentificeerde, vroegmiddeleeuwse nederzetting(en).Ziehierover:
Heidinga 1990 en noot 33.
37
Hetgebruikvandetermesdorpen, offlankesdorpen voor dedorpenlangsdezuidflank vandeUtrechtseHeuvelrug suggereertmeerdanhistorisch-geografïsch kanwordenwaargemaakt.Hetbetreft eenfenomeen datslechts
langzaam tot ontwikkeling is gekomen, maar dat wordt getypologiseerd naar een morfologie diehet resultaat
was van een lange ontwikkelingstijd, op een moment (midden en eind 19e eeuw) dat de eerste betrouwbare
topografische kaartenbeschikbaarkwamen,maardatdézemaniervanagrarischeuitbating aloverhethoogtepunt
heen was.Daarnaast isdeze 19eeeuwsetweeëenheid dorp -open akkercomplex (deeng)indemeeste dorpen
nauwelijks nog terug te vinden: de nieuwbouw is bij voorkeur op de engen uitgevoerd.
38
Inhetvolgende, datgrotendeels isgebaseerdopBlijdenstein enOldeMeiering (1990),wordtvoorbij gegaan
aan de eventuele middeleeuwse, militaire oorsprong van een aantal van deze luxe buitenplaatsen.
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in regio 6(De Bilt -Leersum), aan de westzijde van de Darthuizer Poort, het geval
39

was .
Alsvoorbeeld vandeeerstegolf luxebuitenhuizen kan,naasthetietsjongere(1630),
verdwenen kasteel Zuylestein bij Amerongen, het kasteel Amerongen zelf worden
genoemd. Dit werd op het eind van de 17e eeuw herbouwd op de door de Fransen
in 1672 vernielde resten van een middeleeuws kasteel. Het kasteel ligt in een oude
Rijnstrang opdegrensvandesubregio.Debijbehorende bosaanlegopdeAmerongse
berg isook in de 17eeeuw tot stand gekomen. In Rhenen bouwde de winterkoning
Frederik van de Paltz in 1629een paleis, dat inmiddels is verdwenen. Tot een bijbehorende bosaanleg is het door diens dood nooit gekomen.
Na 1818,toen de weg vanaf Utrecht werd bestraat, is ook het zuidelijke deel van
deStichtseLustwarandeaantrekkelijker geworden voorluxebuitenverblijven, zonder
dat dit overigens tot veel nieuwe bouwactiviteit heeft geleid40.
Veranderingen vanaf circa 1840:Een bijzondere vorm van gronduitbating in deze
regio vormt de tabaksteelt op de zuidelijke, dus zonrijke flank van de Heuvelrug41.
Hoeweldezeteeltdaaraleerdereenaanvanghadgenomen,laghethoogtepuntrond
de laatste eeuwwisseling. Zo besloeg het tabaksareaal in het dorp Amerongen aan
hetbegin vande20eeeuwcirca 110ha,maardeanderenederzettingen Remmerden,
EistenRhenen (detabaksplantageWillem III)deden daarnietveelvoor onder.Niet
alleen detypische,langeoudetabaksschuren evenwijdig aandeUtrechtse straatweg
tussen Rhenen enRemmerden, maar ook dehaaks opde Rijksstraatweg staandetabaksschuren, die wat moeilijker herkenbaar zijn, duiden ophet grote belang vande
tabaksteelt. Inhetbeginvandejaren 60isdeinlandsetabaksteelt uitNederland verdwenen.Vooraldegoedkopereimportvankwalitatief betereAmerikaansetabakwas
hierdebet aan.Dezesubregio,diebestaatuiteen strookcultuurland aandevoetvan
deHeuvelrug,heeft delaatstejarenbehoorlijk onderdrukgestaanvandezichuitbreidende oudekernen indeze strook. Dit allesheeft voordenodige veranderingen gezorgd.
Waardering:De gaafheid in dit gebied gemiddeld. Gezien de grote dynamiek van
de landschapsgenese aan de zuidflank van de Heuvelrug is het opvallend hoeveel
sporen van oudere fasen van de landschapsgenese bewaard zijn gebleven. Het is
echter niet goed mogelijk deze sporen goed naar waarde te kunnen schatten, Er is
nog onvoldoende bekend over het verloop van de mogelijke afdaling van debewoningskernen van de hogere gronden naar de rand, naar de Rijn. Al wel gedane archeologische vondsten bestrijken nognietditheletraject, maargeveneen beeldvan
de potentiële rijkdom van dit gebied. Zeker gezien de grote druk op het landschap

39

Dezeregio lag immers dichter bijde stad Utrecht, en later bij de al in 1844aangelegde spoorlijn naar Driebergen (Junckers Nieboer 1936).
40
Pas inde20e eeuw zijn bij Rhenenbuitens DeTangh (1927)DeHuyght (1936)gebouwd. Het lijkt danook
schromelijk overdrevenomditzuidelijkedeelvandeHeuvelrugflank alsonderdeelvandeStichtse Lustwarande
te bestempelen.In tegenstelling totregio 6, was hier slechts incidenteel sprake vandebouw vanluxebuitens,
in een overigens zeer fraaie omgeving. De spoorlijn Amersfoort-Kesteren, met een station in Rhenen, is pas
in 1886 tot stand gekomen (Jonckers Nieboer 1936).
41
Het volgende naar Zwart 1988.
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indezeregio,zouhet goed zijn qua waardering deregiohet voordeel van de twijfel
te geven.
Concluderend:inditgebiedmetgrotepotentiëlearcheologischeenhistorisch-geografische waarden,eneenverrassende afwisseling inopenheid (diezichinietsmindere
mateookalin 1840voordeed),isdehistorisch-geografische informatiewaarde gemiddeld tot hoog. Hier vormen archeologie, historische geografie en geomorfologie,
ondanks de grote druk, nog steeds een opmerkelijke eenheid.

4.2.5 Subregio 6 De Bilt - Leersum
Oorspronkelijklandschap: Indezeregioliggenmatigvruchtbare,natte(kwel)gronden.
Oorspronkelijkevegetatie:Deoorspronkelijke begroeiing bestond voornamelijk uit
elzen-eikenbos (type 4).
Karakteristiekvandeoudsteontginningenbewoning: Dezeregiovormtdeovergang
tussen de stuwwalflank en de moerassige gronden van Langbroek. Het betreft de
grondenwelkehorenbijdenederzettingen DeBilt(1307:dieBilt),Zeist(838:Seist),
Driebergen (1329:Drieberghe) en Doorn (1126: Thornen).Over de middeleeuwse
structuur vandeze oudenederzettingen is veel bekend,maar langniet aldezegegevenszijnrelevant voorhetbegrijpen vandehedendaagse structuurvanderegio. ..Op
grond van teksten (is vastgesteld..) dat zich aan de voet van de heuvelrugover de
gehelelengte, vanAmerongentotvoorbijZeist, eenbijnaononderbrokenreeksengen
heeftuitgestrekt42. Maardedorpsstructuur,zoalsdiezichaftekent inhet 19e-eeuvvse
kadastermateriaal en op topografische kaarten is het resultaat van een eeuwenlang
proces,waarvanhethoogtepunt,enkortdaarophet omslagpunt zichinde 19eeeuw
afspeelt.
Tussen deze zone en Langbroek ligt een gebied met one regelmatige ontginningen
en een overwegend strookvormige verkaveling. De ontginningen die direct vanuit
dedorpen aandevoet vandeHeuvelrug waren geëntameerd (demeestedateren van
nâdeontginningvanLangbroek)warendoordeGoyerwetering vande Langbroeker
ontginningen gescheiden43.
Karakteristiekvandeveranderingentotcirca1840: Dezezone bleeklater ook aantrekkingskracht uitteoefenen oprijkgeworden stedelingenenovergeblevenrijke adel:
zij bouwden er inde loop vandetijd hun luxe buitenverblijven44. Bij dezebouwac-

42

Dekker 1983,p. 167.DekkerlaatzichnietexplicietuitoverdeaardvandieEngen(indeVroegeMiddeleeuwen al wel, of nog niet opgehoogde open akkercomplexen), maar sluit ook een impliciet verband nietuit. Ook
hier speelt weer het verschil tussen vroegmiddeleeuwse akkerlandontginningen enpasveel later het ophogen
van dit (uitgeputte, of juist intensiever benutte) open akkerlandcomplex (Spek i.V.).
43
Zie subregio 33 Langbroek.
44
Het volgende naar Blijdenstein en Olde Meierink 1990.
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tiviteiten zijn zeker ten westen van de Darthuizer Poort enkele golfbewegingen te
onderkennen.
Allereerst betreft het de aanleg van Slot Zeist (1677) opderuïnes vanhet oudehuis
te Zeist met de haaks op de hoogtelijnen getrokken zichtas die als het ware dwars
door het Slot Zeist, vanuit het rivierengebied tot hoog op de Heuvelrug, doorliep.
Het geheel was omsloten door tuinen, beplantingen en (sterren)bossen. Nadedood
van de Stadhouder-Koning Willem III in 1702 werd dit soort grote buitenplaatsen
niet meer aanglegd.
Inde 18eeeuw werd een aantalnieuwe buitens aangelegd, of grondig gerenoveerd.
TedenkenvaltaanBeerschoten inDeBilt,SparrendaalenDennenburg inDriebergen
enHuisDoornenkasteelMoersbergen inDoorn.Opheteind vande 18eenhetbegin
van de 19e eeuw kwam de Engelse landschapsstijl in de mode: de rijken trachtten
hun bezittingen hieraan aan te passen. Eind 18e eeuw werd bijvoorbeeld het oude
huisBroekhoven afgebroken omplaatstemakenvoorhetnieuwekasteel Broekhoven,
gelegen in een oude ontginningsstrook, maar met een tuinaanleg inde landschapsstijl45.
Na de Franse Tijd werden opnieuw enkele grote buitenplaatsen aangelegd of vernieuwd. De zogenaamde fysiocraten gingen zich ophun buitens (als onderdeel van
het beheer) intensief met onder andere de houtteelt bezighouden. Hiervoor werden
grote delen vandeheide bebost, of anderszins ontgonnen. Rijsenburg (R.K.kerken
dekleinschaligehuisjes ineenhalvecirkel)werdkortna 1808gebouwd bijhetbuiten
Sparrendaal. In de eerste helft van de 19eeeuw concentreerde de bouw van buitenplaatsen zichrondomZeist46,meteenuitstralingnaarhetzuidoosten. Dezebouwactiviteit hingsamen metdebestratingvan dewegtussen Utrecht enRhenen.Heuvelopwaarts werden nieuwe jacht- en productiebossen aangelegd.
Veranderingen vanaf circa 1840:Nog tot de jaren '30 van deze eeuw is af en toe
een buitenplaats gebouwd. Decrisis maakteveelal sneleen einde aandit fenomeen:
deparken werden verkaveld en dekavels werden bebouwd. Deinrichting van deze
overgangszone isgedurende delaatste 150jaar welveranderd. Delaagstedelenvan
de regio, de in de Middeleeuwen in regelmatige stroken ontgonnen, oorspronkelijk
natte gebieden hebben hun oude karakter wel bewaard. De oude, iets hoger op de
flank vandeHeuvelrug gelegenkernen zijn,mededoordeverkavelingenkleinschalige bebouwing van de oude landgoedcomplexen, bijna onherkenbaar veranderd.
Waardering: Degaafheid vanderegionietmeerdangemiddeld.Zoweldekarakteristiekvandeoudsteontginningenbewoningendekarakteristiek vandeveranderingen
tot circa 1840scoren ook niet hoog.Was het in het Vechtgebied (subregio 15)nog
mogelijk eenrelatietezientussendenogaanwezigebuitenplaatsenendelandschap45

Ditbuiten lijkt zowel in z'n historisch-landschappelijke context (gelegen in een ontginningsstrook) als ook
in de daarbinnen uitgevoerde tuinaanleg veel op kasteel Groeneveld onder Baarn.
46
DeaanlegvandespoorlijnvanUtrechtnaarDriebergenin 1844enhetdoortrekenvandielijnnaarhetoosten
vanaf 1845(JonckersNieboer 1938)zegtmogelijk ietsoverdedraagkracht vandeinwoners aldaar (voor zover
zij alsfactor bijhetbepalenvanhettracéeensteminhetkapittelhebbengehad),maarbetekende iniedergeval
dat de bereikbaarheid van de buitenplaatsen aanzienlijk was verbeterd.
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pelijkecontext,indezeregioisdateenstukmoeilijker. Concluderend:dehistorischgeografische informatiewaarde van deze regio is gemiddeld, maar heeft het gevaar
in zich om snel af te nemen. Te vaak staart men zich blind op de paar fraai gerestaureerde oude huizen, te weinig wordt acht geslagen opeen verdere versnippering
van de subregio.

4.2.6 Subregio 7 Oud Leusden - Valkenheide
Oorspronkelijklandschap: Indezeregio liggen afwisselend droge,armegrondenen
stuifduinen en -laagten.
Oorspronkelijkevegetatie: Deoorspronkelijke begroeiingbestonduitdroogberkenzomereikenbos (type 2), afgewisseld door korstmossen-dennenbos (type 6).
Karakteristiek vande oudste ontginning enbewoning:Het oudeLeusden47, in 777
voorkomend inde bronnen alsvillaLisiduna,was dekern van een grote moederparochie die zichnoordwaarts uitstrekte tot aan delatere Zuiderzee48.Hoewel ervóór
deVroegeMiddeleeuwen albewoningaanwezigwas,lijktheteropdatOudLeusden
nâ het begin van de 5e eeuw enige tijd onbewoond is geweest. De oudste nieuwe
bewoningssporen, een grafveld en een gedeelte van denederzetting, dateren uit de
tweede helft van de 6e eeuw. De nederzetting bestond uit een aantal grote houten
huizen, putten en hutkommen. Waarschijnlijk is de nederzetting vanaf de vroege
Middeleeuwen tot in de late Middeleeuwen continu bewoond geweest. Het bevolkingsoptimum (degrootsteomvangvandenederzetting) werdinde 1leen 12eeeuw
bereikt.Toen bestonddenederzettinguitboerderijen, kleineengroteschuren,werkplaatsen en zeshoekige hooibergen49. Over de structuur van het dorp kan (..) nog
niet veel worden gezegd. Het lijkt er echter op, dat de hoeven gerangschikt lagen
aaneendoorhetdorplopendeweg.Hetismogelijk, datdeVlooswijkse wegen(een
gedeeltevan)deOudeDoornseGrindwegeveneenstothetMiddeleeuwse wegenstelsel hebben behoord50.
Karakteristiek van de veranderingen tot circa 1840:Vanaf de 12e eeuw werd de
betekenis van Oud Leusden snel kleiner. Hiervoor zijn verschillende factoren aan
tewijzen. Hetinde 11eeeuwvoorheteerstgenoemdeAmersfoort namsnelinbetekenistoe,hoewel Amersfoort pasinde 13eeeuwparochieelvan OudLeusden werd
losgemaakt.Demoeras-enveenontginningen indeGelderseVallei,inhet bijzonder
de ontginning van het Hamersveld en Leusbroek, zijn van invloed geweest op de
micro-waterhuishouding in gebied. Delen van de regio verdroogden en zijn gaan

47

De archeologisch-historische gegevens zijn gebaseerd op Van Tent 1988,p. 19-33, i.h.b. p. 26 e.v.
In hoeverre de in de overgangsfase van Almerenaar Zuiderzee verdronken veengebieden ten noorden van
de huidige kustlijn van Eemnes-Bunschoten ook nog tot deze oerparochie hoorden is niet bekend, maar een
aardig punt van discussie bij het reconstrueren van deoudste ontginningen in deze zone tussen 'Amsterdam',
Amutha (Muiden), Naruthi (een voorganger van Naarden), Uitwijk en Arke.
49
Zie over de betekenis en morfologie van hooibergen door de eeuwen heen: Jürgens 1990, i.h.b. p. 26-31,
waardeschrijfster enigemetdevondsten inOud Leusden vergelijkbare andere archeologische data bespreekt.
50
Van Tent 1988, p.31.
48
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stuiven. Met de heersende westenwinden is de oude nederzetting langzaam gedeeltelijk onderhet stuifzand verdwenen51. Hoewelerin Oud Leusdengrote hoeveelhedenijzerslakken zijn gevonden,dieduiden opeenmiddeleeuwseijzerwinning, isover
de materie nog zoveel onduidelijkheid, dat het al of niet (meer) aanwezig zijn van
ijzeroer enzogenaamdeklapperstenen,niet alsverklaringvoordelocatievan,enhet
vervolgens verlaten van de nederzetting gebruikt mag worden52. Het stuiven van
hetzand speeltmogelijk ookeenrolbijhet(letterlijk) weinigzichthebbenopandere
oude bewoning indezeregio.Eendeelvan deverdwenen bewoning zalzichhebben
verplaatst naar (grofweg) de 5mNAP-hoogtelijn53: deoude boerderijen Den Treek,
Wellekom, Groot en Klein Loevezijn, Loef, Groot en Klein Ravesloot en het 11eeeuwse klooster Hohorst54. Deels vanuit deze boerderijen en het klooster Hohorst
is de ontginning van Hamersveld - Leusbroek (subregio 27) geëntameerd55.
Waardering: Hoewel over de ontginning en oudste bewoning, èn het teloor gaan
daarvanhetnodigekonwordenopgemerkt,sluitdezeregio,voorwatbetreft dewaardering geheel aan bij de hogere delen van de Utrechtse Heuvelrug (de subregio's
1t/m4).Dehistorisch-geografische informatiewaarde vandezeregioisoverhetalgemeen laag.Niet alleen doordezeer ingrijpende veranderingen gedurende de laatste
150jaarisdeoudesituatie,dieopzichcultuurhistorisch alnietmeerinteressantwas,
praktisch totaalvernieuwd.Tochbezitderegionaasthetbelangrijke vondstcomplex
bijOudLeusden mogelijke grotearcheologischepotenties.Ditvaltechterbuitenhet
kader van dit onderzoek en kan dus moeilijk in de waardering een rol spelen56.

51

De verklaring van Van Tent (1988,p. 33) dat ..doorontbossing (..) het akkerareaal voortdurend (zal) zijn
uitgebreid,maar daardoor kon de wind ook steeds meer vat krijgen op het zand,is misschien iets te simpel.
Immersdekoppelingtussenontbossingenuitbreidingvanhetareaalakkerlandleidtnietperdefinitie totzandverstuivingen. Eenboer ginggeenbomenkappenofbrandenopeenondergronddiezichnietdirectvoorbeakkering
leende.Ongebreideldeontbossing alsgevolg vanbosbeweiding(eenlaatste fase inhet zogenaamde Waldviehbauerntum) waswel voorwaardescheppend. Eendoor demoeras- enveenontgirmingenoptredende verdroging
deed de rest. Zie voor een vergelijkbare situatie De Bont 1989,p. 177 en 379 en de regiobeschrijving Hees
(subregio 23).
52
VanTent(1988,p.31)houdtwelzeerveelslagenomdearmalshijschrijft: Als ijzerertswerdenwaarschijnlijk
(sic)deoerbankengebruikt,diehiervroegeraanweziggeweestmoeten(sic)zijn,enmisschienookdezogenaamde klapperstenen (..) deaanwezigheid van ijzerertskanéén van deredenen zijngeweest, diede vestiging van
nederzettingen op dezeplaats aantrekkelijk maakten. Hierbij moet wel worden aangetekend, dat nu nog niet
met zekerheid kan worden gezegd in welke periode menprecies met de winning van het ijzer is begonnen.
53
Renes 1990.
54
Over de landschappelijke ligging van Hohorst schrijft Alpertus van Metz in de 11e eeuw in zijn boek De
diversitate temporum (Gebeurtenissen van deze tijd), aangehaald door Van Maren 1986, p. 40: Zes mijl van
Utrechtligteenheuvel,ontoegankelijkaanallekanten;aanéénkantsnijdteenmodderigerivier, aandeandere
kanten een ononderbroken en zeer breed moeras, doordat ze de heuvelgeheel omgeven, elke toegang af. De
naamhohorstbetekentletterlijk hogehoogte.Zo'npleonansmeisinoudenaamgevingnietonbekend.InBrabant
komteenHooidonk voor,dievroegerHodonk,dushoge donkheette (DeBont 1989,p.263en427). Kennelijk
warendehogehorstendehogedonk,uitzonderlijke fenomenen inhetomringende landschap.VoordeHohorst
geldt dit nog steeds!
55
Zie Van Iterson 1932,p. 614 e.v. en de discussie die Van der Linden 19812, p. 380-382 hierover met Van
Iterson aangaat.
56
Het feit dat de archeologische opgravingen bij Oud-Leusden alleen mogelijk waren omdat de plek zelf op
hetpuntstondgeheelineenGordiaanseverkeersknoop teverdwijnen, stemtwattriest.Alsoudemoederparochie
vaneen groot deel vanhet oostelijke Stichthad deze locatiemet watmeer eerbied behandeld kunnen worden.
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4.2.7 Subregio 8 Emminkhuizerberg en Vendel
Oorspronkelijklandschap: Hetgaathieromtwee,droge,geïsoleerdinhetveengelegen, matig vruchtbare stuwwalrestanten.
Oorspronkelijkevegetatie:Deoorspronkelijke begroeiing bestondvoornamelijk uit
droog wintereiken-beukenbos (type 1).
Gezien de geringe omvang van de Emminkhuizerberg ten opzichte van de andere
subregio'sisnocheenafzonderlijke beschrijving vandeoudsteontginningenbewoning, noch van de karakteristiek van de veranderingen tot circa 1840 gegeven. Bij
de waardering wordt hieraan enige aandacht besteed.
Waardering: Hoeweldezegecombineerderegioergkleinis(deGroteenKleineVendel of Venlo maken nu deel uit van het bebouwde gebied van Veenendaal) speelt
vooral de Emminkhuizerberg een opvallende rol in het landschap van de Gelderse
Vallei. Het centrale deel van de Emminkhuizerberg heeft in de laatste 150jaar als
belangrijkste kenmerkdegrotematevanopenheid bewaard.Deandereeigenschappen,
zoals verkavelingsstructuur enz., spelen door de gringe omvang en het geïsoleerde
karakter van de subregio geen rol van betekenis. De gaafheid van de subregio is
daarom opgemiddeld aangehouden. Debergisdoorsneden dooreensnelwegeneen
spoorlijn en er hebben nogal wat afzandingen plaatsgevonden. De herkenbaarheid
van oudere situaties is ook op gemiddeld gesteld. Men vindt er weinig historische
structuren opterug. Alleen het karakter van de Emminkhuizerberg als open akkercomplex treedt op bepaalde plekken nog sterk op de voorgrond. Concluderend: de
historisch-geografischeinformatiewaarde is(minofmeerperdefinitie) opgemiddeld
gesteld.Hoewel,zoalsgezegd,recentelijk grotendeels opgenomen indenieuwbouw
vanVeenendaal,heeft zelfs indienieuwesituatiedehooggelegen Vendelnoghistorisch-geografische informatiewaarde.

4.2.8 Subregio 9 Hoogland e.o.
Oorspronkelijklandschap: Ditiseigenlijk deenigesubregiowaarvanhetoorspronkelijklandschapniétalsbelangrijkste afgenzende factor heeft gediend.Dezeregiobestaatuit enkele relatief grotedekzandkoppen en-ruggen,matigvruchtbaar en afwisselend droog en vochtig,temidden vannatte (kwel),matig vruchtbare gronden. Dit
geheelgrensdeinhetnoorden aaneen veengebied. Ditveengebied isomhistorische
redenen ook tot de regio gerekend.
Oorspronkelijke vegetatie:De oorspronkelijke begroeiing bestond uit afwisselend
droog of vochtig berken-zomereikenbos (type 2 en 3), elzen-eikenbos (type 4).
Karakteristiekvandeoudsteontginningenbewoning: Dedekzandkopjes en-ruggen
hebbeneenoorspronkelijk kleinschaligcultuurlandschap opgeleverdmetdeboerderijenenhetakkerland geconcentreerd gelegen opdezeruggenen-koppenendeexten32

sieveweidegrondindelaagten daartussen.Waarschijnlijk isHooglandwellang,maar
nietcontinu bewoondgeweest57. Opdedekzandkoppen en-ruggenzijn bewoningssporengevondenvanaf hetMesoliticum/Neoliticumtot aandelate Ijzertijd/Romeinse
tijd. Vanmenselijke activiteiten indeVroegeMiddeleeuwen zijngeensporengevonden. Waarschijnlijk is, evenals in andere delen van Nederland58, in deze periode
(weer) bos aanwezig,misschien een uitloper vanhet ineen schenking van Karelde
Grote in 777 genoemde bos Widoc59.Pas vanaf de Karolingische Tijd wordt Hoogland (weer) continu bewoond. De oudste vermelding Hogeland60 dateert uit 1188.
Het Hooglanderveen is in de Late Middeleeuwen vanuit Hoogland ontgonnen.
Karakteristiekvandeveranderingen totcirca 1840: Doorveranderingen indewaterhuishouding in het noordelijker gelegen Eemland (veenoxydatie en vergroting van
deZuiderzee)is ookhierdewaterhuishouding mogelijk veranderd. Erzalenige tijd
een verbetering van de afwatering hebben plaatsgevonden, die leidde tot verdroging61.Maar derijzendezeespiegel,gecombineerd methet weggraven vandeveenwaterscheiding indeGelderse ValleibijVeenendaal (subregio24)hebben uiteindelijk
weergezorgd voor(periodieke) vernattingvan lageredelen vanderegio.HetHooglanderveen maakte onderdeel uit van de inundatie van de Grebbelinie62.
Veranderingenvanafcirca1840: Degecombineerde hoog-laagregio Hoogland e.o.
isindelaatste 150jaar behoorlijk veranderd. In slechts eenklein areaal cultuurland
is de verkavelingsstructuur min of meer onveranderd gebleven. Het overgrote deel
vanhet cultuurland isdoorkavelvergroting enigszins veranderd, ofheeft een totale
kavelveranderingdoorgemaakt.Behoudensdeveranderingen,diedirectsamenhangen
met de uitbreiding van de kern Hoogland, is de natte en droge infrastructuur niet
noemenswaardig veranderd. Ook het meer gesloten karakter van de in regelmatige
stroken verdeelde gronden is redelijk bewaard gebleven.
Waardering:Degaafheid isgemiddeld totlaag.Inhet 1840-landschapwasdekarakteristiek van de oudste ontginning en bewoning nog goed herkenbaar, ondanks het
feit dat de oorspronkelijke nat-droog verhoudingen hier nogal zijn veranderd. De
verkavelingsstructuur, infrastructuur en de structuur van de oude bebouwing gaan
direct terug op de middeleeuwse ontginning. Het gesloten karakter van het gebied
is secundair (karakteristiek van veranderingen tot 1840) en is ontstaan doordat de
scheidende functie van oorspronkelijk natte sloten deels door verdroging verloren
ging, waarnaperceelsrandbegroeiingdeoverhand kreeg.Dit betreft deels spontane
houtopslagindesloten.Concluderend: Hierissprakevaneengebieddat geleidelijk
isveranderd, zonderdatdaarbij altegrotebreukenmethetverledenzijn opgetreden.
De historisch-geografische informatiewaarde van deze regio is, ondanks de relatie
lagegaafheid gedurendedelaatste 150jaar,tochhogerdanmenopheteerstegezicht
zou verwachten, namelijk gemiddeld.
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Met dank aan Francien Snieder en Monique Klauwer, archeologen bij de gemeente Amersfoort.
Zie over de regeneratie van de bossen in Brabant en Limburg in de Vroege Middeleeuwen, o.a. De Bont
1989 en Hartman 1986.
59
Zie over de bosen Widoc, Fornhese, Mororoth en Hengistcoto noot 64.
60
Moerman 1956, p. 141,maar is door Künzel (1988) niet overgenomen.
61
Het is niet duidelijk of, en zoja, hoe hoog het veen tegen de dekzandkoppen en -ruggen is opgekropen.
62
Akihary en Behagel 1982, p. 82-110, i.h.b. p. 96-97.
58
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4.2.9 Subregio 10 Leusden - Achterveld
Oorspronkelijklandschap: Dezeregiobestaatuitvochtige,armedekzandkoppen enruggen, omringd door natte (kwel), venige, matig vruchtbare gronden.
Oorspronkelijkevegetatie:Deoorspronkelijke begroeiing bestond voornamelijk uit
vochtig zomereiken-berkenbos (type 3) en elzen-eikenbos (type 4).
Karakteristiek vandeoudste ontginning enbewoning: Hoewel het nog onduidelijk
isinhoeverredeveenbedekking ooitoverdedekzandkoppen kanzijnheengegroeidditisnatuurlijk direct van invloed opdepotentiële bewoonbaarheid- heeft debewoning opde dekzandkoppen en -ruggen vanaf de 12eeeuw een aanvang genomen63.
Hetbetrof hoofdzakelijk bedrijven dieakkerland hadden aangemaakt opdedekzandkoppen en -ruggen. Delagerenattere delen leenden zichgoed voorhooiwinning en
extensieve beweiding. Verschillende namen van oude boerenerven wijzen op een
specifieke landschappelijke ligging. Eéngroepboerderijen DeMoors,Groot Moors
enKleinMoorsgenaamt wordtgezien alseenherinneringaanhetineenschenkingsoorkonde van Karel de Grote van 777, genoemde bos Mocoroth64.
Karakteristiekvandeveranderingentotcirca1840: Hoeweldoordeontginningvan
de lagere natte delen in deze subregio endoor de verturving in de streek rond Veenendaal(regio24)dewaterhuishouding indeGelderseValleiindeloopvandeeeuwen aanzienlijk is veranderd, heeft dit alles op de natte en droge infrastructuur van
deze regio geen sterke invloed gehad. De geomorfologische gesteldheid bleef als
uitgangspuntfungeren voorbewoningeninrichting.Hetwestelijkedeelvanderegio
isonderdeelgeweest vanhet inundatiegebied vandeGrebbe Linie.Ditnodigdeniet
uit tot het plaatsen van nieuwe huizen en boerderijen in de laagste delen.

63

Hetmerendeel vandehistorischebeschrijving enbewijsvoering vanhethiergeschreveneberustopdegedachte
datdezeregio in z'n historisch-geografische ontwikkeling direct aansluit ophetdoor Vervloet (1986,p. 8-22)
beschreven Scherpenzeelse cultuurlandschap.
64
Deoorkonde in: O.B.U.Ino.48 (Muller 1926).Over deligging enbegrenzing vandebossen Hengistscoto,
Fornhese,MocorohtenWidocisveel tedoengeweest(HetvolgendenaarKemperink 1970en,somsnietdaarmee sporend, Van Maren 1986). Uit de oorkonde blijkt dat zij alle langs de Eem moeten worden gesitueerd.
De Eem was vroeger een ruimer begrip dan thans. Ook de Lunterse Beek heette vroeger Eem. Kemperink (p.
209)heeft geenechtbezwaartegendeidentificatie vanMocorohtmetdeMoorsten,maarvindtde bewijsvoering
eigenlijk te zwak. De andere bossen worden gedentificeerd met Henschoten, met Vemhese bij Amersfoort en
Weede, noordwestelijk van Amersfoort in de gemeente Hoogland. De naam Widoc ziet Kemperink (p. 215)
als een verschrijving van 'Widoque' (..en het bos Wido..) in de opsomming van de vier bossen. Uit de naam
Wido heeft zich Weede kunnen ontwikkelen. De naam Mocoroht wordt door niemand verklaard, dus waagt
de schrijver een gokje. In een klaarblijkelijk (zie boven) niet geheel foutloos overgeschreven copie lijkt het
mogelijk dat -roht samenhangt met -rode, het rooien van bos. Deze interpretatie lijkt in tegenspraak met de
omschrijving in voornoemde oorkonde van de vier bossen alsforestes. Doemt hier uit het verleden een bos
op dat aldeels ontgonnen was?Als dit het geval zou zijn is óf de locatievanMocoroht niet bij DeMoorsen,
daardezeimmersgeachtwordenontgonnentezijnnaca. 1100,ófligthetontginningingsmoment alindeVroege
Middeleeuwen, óf zijn eventuelevroegmiddeleeuwse ontginningen laterweerverlorengegaan,terwijl de-rode
naam isblijven bestaantotaandenieuwe 12eeeuwseontginningen,of, endatismisschienwelhetmeestwaarschijnlijk, bezondigtdeschrijver zichaanwatD.P.Blokaltijdnoemtkling-klangethymologie.Danisdeconclusie: Mocoroht: mogelijk bij De Moorsen, naamsbetekenis onbekend.
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Veranderingenvanaf circa 1840:De veranderingen in de verkavelingsstructuur in
de afgelopen 150jaar hangen samen met degeomorfologische gesteldheid. Dedekzandruggen zijn quaverkavelingsstructuur hetmeestveranderd endenatte,laaggelegen delen hetminst. De veranderingen inde laagste delen zijn deelshet gevolg van
denadeafsluiting vandeZuiderzee in 1932mogelijk geworden verbeterde afwatering van de Gelderse Vallei. De natte en droge infrastructuur heeft sedert de jaren
dertig van deze eeuw enkele aanpassingen ondergaan (vooral beekregulering). Het
1840-patroon is echter goed herkenbaar is gebleven. Ook de structuur van de oude
bebouwing is,ondanks verwoestingen indeTweede Wereldoorlog nog herkenbaar.
Hetgebiedis,mededoordeverdroging,watintensiever bewoond geraakt. Daardoor
is de mate van openheid gedurende de laatste 150jaar afgenomen.
Waardering:De gaafheid van de regio is gemiddeld: de structuur uit 1840 is 1990
nogherkenbaar. Het landschap uit 1840bevat nogtamelijk veel informatie over de
middeleeuwseontginningsperiode.Dekarakteristiekvanoudsteontginningenbewoningscoorwordtgekenschetst alsgemiddeld. Ditkomtomdatdeuitgangspuntenvoor
de bewoning sedert de Middeleeuwen steeds dezelfde zijn gebleven: de oude erven
lagen opdedekzandruggen- enkoppen,denieuwe erven liggen daarnog steeds op.
Inditlandschapisdekarakteristiek vandeveranderingen tot 1840redelijk zichtbaar
gebleven.Hetbetreft veranderingen vanwaterstaatkundige aard,aldannietuitgevoerd
insamenhang metmilitaire inundatiewerkzaamheden. Concluderend: dehistorischgeografische informatiewaarde van dit toch wel diverse gebied is gemiddeld. Het
bevat nog redelijk veel informatie over de ontwikkelingsgeschiedenis.

4.2.10 Subregio 11Woudenberg - Renswoude
Oorspronkelijklandschap: Deregio bestaat uit vochtige,arme dekzandkoppen enruggen, temidden van natte (kwel), matig vruchtbare gronden.
Oorspronkelijkevegetatie:Deoorspronkelijke begroeiing bestond voornamelijk uit
vochtig zomereiken-berkenbos (type 3) en elzen-eikenbos (type 4).
Karakteristiek vandeoudsteontginningenbewoning: Indezeregio zijn tweeuitgesproken ontginningstypenteonderscheiden meteentussenliggende zonemeteenwat
minder uitgesproken karakter. Ze worden achtereenvolgens behandeld.
Oorspronkelijk lag in het westen van deze regio, opkruipend tegen de Heuvelrug,
hetWesterwoud65. Vóórde 12eeeuw zijn indit bos,dat dooreensteeds intensiever
gebruiklangzaamdegenereerde,drienederzettingenaanwezig.Hetbetreft denederzettingWoudenberg (eenjongerenaam),Maarsbergen enMaarn.WoudenbergenMaarsbergen zijn beide op een dekzandrug gesitueerd. Deze dekzanden hebben ten tijde
65

Dekker 1987.
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vandenaamgeving(-bergen-bergen)bovenhetvenigemaaivelduitgestoken.Maarn
ligt op de flank van de Heuvelrug.
Dezenederzettingen haddenoorspronkelijk eentypischezanddorpenmorfologie: enige
bewoning,gelegen bijhetakkerland (deeng).Hetdegenererende boswerdalsgemene weide gebruikt; één van de redenen waarom dit bos verdween.
Rondomdedekzandrug vanWoudenberg lageen moerassige zone,diekortna 1240
is ontgonnen. Al in de eerste helft van de 12e eeuw (1133) is beoorkond dat het
gebied volgens hetzogenaamde cope-principe66kon worden ontgonnen.Omallerlei
redenen is tot 1240de ontginningsactiviteit echter beperkt gebleven tot het graven
vandezogenaamdeMonnikenwetering endeaanlegvandeMonnikendijk. Ditwaren
de historische structuurlijnen van de cope-ontginning. Daar echter rond 1200 het
cope-principe alsjuridische constructie al verouderd was, werd de ontginning van
de Veertig Hoeven van Woudenbergkort na 1240 uitgevoerd op een andere wijze,
namelijk tegeneenhogejaarlijkse vergoeding.Deontginninginstrakkestrokenhing
samen metdenatte situatie.Bijdeontginning isvoortgeborduurd opde werkzaamheden die wel als gevolg van het cope-contract van 1133 zijn uitgevoerd: de hierbovengenoemde Monnikenwetering enMonnikendijk. Dekkervatditbondigsamen:
De primaire voorzieningen warenblijkbaar allang geleden getroffen enwaarhet
nu op aan kwam was in hoofdzaak sloten graven en bomenrooien61.
Deomgeving vanRenswoude iseveneensindelatemiddeleeuwen ontgonnen.Hoeweldenaamindebetekenis vanhetbosvanRhenendoorzichtigis,isdevaakgelegdekoppelingmetdevermeldingvan855..inpagoquidiciturFlethetti..insiluaHrenhem pastus porcorum..6* (in de gouw Flehitc.het recht op het weiden van zwijnen
(eikelen) inhet bos (van) Hrenem)lang niet zeker. Eris veel voorte zeggen omdit
bos vanRhenen veel zuidelijker69 bij Achterberg (subregio 12),opde daar aanwezigedekzandkoppen, teplaatsen.WellagRenswoudebinnendejurisdictievanRhenen. Er was hier op dedekzandkoppen en dekzandruggen voornamelijk sprake van
individuele kampontginningen. Metdetoename vandebevolking zijn dezeoorspronkelijke ontginningsboerderijen gesplitst. Dit verklaart de oude boerderijnamen met
het voorvoegsel Groot- en Klein. Uit een van deze oude boerderijen70 ontwikkelde

66
Volgens Dekker (1987,p. 120-121) betreft het hier het enig bekende cepe-contract in een bosgebied, maar
ermoetvoor wordenopgepastom teveelnadruk teleggenopbos.Beter ishetomhetvochtigtotnatte karakter
van het gebied te benadrukken, waarop een relatief vochtminnende bosvegetatie tot stand was gekomen (zie
historische vegetatie).Op eenbehoorlijk venige situatie wijst zeker hetGrundelosermereindeoorkonde van
1133, alseen vande grensmarkeringen van Maarsbergen.Zo'n grondeloos meer is een zogenaamde meerstal,
een open water ontstaan in een (hoog)veengebied.
67
Dekker 1987,p. 138.
68
Künzel 1988,p. 299.
69
MaarnietindeAchterbergsehooilanden, zoalsKünzel 1988,p.299opgezagvanVanIterson 1932veronderstelt.Opdehistorischgelandschapskaart (Kaart2)ishettoponiembijAchterberggeplaatst,waarbijhetvraagteken e.c.a. benadrukt.
70
Hetbetreft hierdeBorgwal,diegetuigedeerkenning alsedelmanshuisin 1526,toeneenzogenaamdebegraven
hofstede, een door een gracht omringd gebouw was (Renes 1990, punt 20).
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zich het kasteel Renswoude. Een deel van de relatief jonge inrichting rondom dit
kasteel dateert al uit het begin van de 17e eeuw71.
De tussen deze twee landschapstypen gelegen, oorspronkelijk natte gebieden, zijn
dooreenlange strokenverkaveling ontwaterdinaansluiting ophet afwateringssysteem
van de turfontginningen van Veenendaal.
Karakteristiekvandeveranderingentotcirca1840: Eeuwenlang wasdeslechte waterhuishouding in dit gebied de belangrijkste beperkende factor voor uitbreidingen
vanhetintensievecultuurland.Doorhetverdwijnen vandenatuurlijke waterscheiding
indeGeldersevalleidoorturfwinning rondomVeenendaal,verslechterde de afwateringhieraanzienlijk. DoordeaanlegvandeSlaperdijk in 1652werdhet afstromende
water uit het zuiden tegengehouden.
Veranderingen vanaf circa 1840:Het cultuurland van deze regio is gedurende de
laatste 150jaarniet onaanzienlijk veranderd. Dezeverandering isgrotendeels terug
te voeren op de verbetering van de waterhuishouding. Echter pas na de afsluiting
van deZuiderzee in 1932konden de afwateringsproblemen van de Gelderse Vallei
min ofmeerdefinitief worden opgelost. Hiertoewerdonderanderehet Valleikanaal
gegraven.Ookenkelebeeklopen indezeregiowerdenrechtgetrokken. Ditalles heeft
niet alleen een niet altijd gewenste verdroging vandelen vanhet gebied teweeggebracht, maar heeft ook een veel intensiever gebruik van detot voor kort te natte en
slechts extensief te gebruiken gronden tot gevolg gehad. Het centrale deel van de
regiokende eenproces vankavelvergroting. Hetwestelijke natstedeel vanderegio
heeft nog enkele gebieden met een niet of nauwelijks veranderde verkaveling. Het
oostelijke deel wordt gekenmerkt door een zodanig microreliëf dat de verdroging
hiergroteveranderingen indeverkavelingsstructuur heeft teweeggebracht.Deverkavelingindelagedelentussendedekzandruggen isamperveranderd,inhogeredelen
echter grotendeels veranderd. Ook de natte en droge infrastructuur is gedurende de
laatste 150jaar aan verandering onderhevig geweest.
Waardering: Degaafheid indetotaleregioisgemiddeldtotlaag.Het 1990-landschap
bevat in wisselende mate nog sporen van de 1840-situatie. Het landschap in 1840
bevattenogvoldoendeinformatie overdemiddeleeuwse ontginningsperiode.Dekarakteristiek van oudste ontginning en bewoning is gemiddeld, wat samenhangt met
degeomorfologische gesteldheid vanderegio:deoudeervenlagenopdedekzandruggenen -koppen, denieuweerven grotendeels ooknog.Indit landschap isde karakteristiekvandeveranderingentot 1840nogredelijk zichtbaar.Hetbetreft veranderingen van waterstaatkundige aard, al dan niet uitgevoerd in samenhang met militaire
inundatiewerkzaamheden.Concluderend:dehistorisch-geografische informatiewaarde
indittamelijk diversegebiedisgemiddeld.Hetgebiedbevatnogredelijk veel informatie over de genese van het cultuurlandschap.
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Hetbetreft hierdeplanmatigeaanlegvandeoudekernvanRenswoudeeneenstrakgereguleerdeparkaanleg,
inclusief het Grand Canal (tevens zichtsas) dat in de 18e eeuw tot stand kwam. In de 19e eeuw is een deel
van de oude Franse tuin vergraven en is een omvorming in de Engelse landschapsstijl tot stand gebracht.
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4.2.11 Subregio 12 Achterberg en omgeving
Oorspronkelijklandschap:Deregio bestaat uit enkele geïsoleerd gelegen vochtige,
armedekzandkoppen en-ruggen,temidden vannatte(kwel),matigvruchtbare gronden, met er tussen plaatselijk veen.
Oorspronkelijkevegetatie:Deoorspronkelijke begroeiingbestond voornamelijk uit
vochtig berken-zomereikenbos (type 3) en elzen-eikenbos (type 4).
Karakteristiek vande oudste ontginning en bewoning12: Van het Mesolithicum tot
aandevroege Middeleeuwen zijn er opdedekzandkoppen en -ruggen indezeregio
bewoningssporen gevonden.Evenals invergelijkbare gebieden,zoalsHoogland (regio
9) is over eventuele bewoning in de Vroege Middeleeuwen nog niet veel bekend;
welistenwestenvandehuidigenederzettingeenvroegmiddeleeuws grafveld gevonden73.
IndeHogeMiddeleeuwen wasdebewoning beperkttot dedekzandkoppen en-ruggen.Hethadeenverspreidkarakter.VanafdeLateMiddeleeuwen isdezeconcentratiegeaccentueerddooreenaanzienlijke ophogingvandeakkersopderuggenenkoppen.IndeLateMiddeleeuwen vormde deregio eendefensieve buffer tegen het hertogdomGelre.Inhetbijzonder tegenhetWageningsekasteeldeTarthorst.Dekastelen Levendaal74 als zeker ook Ter Horst vormden de Stichtse evenknie. Het in een
laagtegelegenkasteelTerHorst-letopdeopmerkelijke cirkelvormigeverkavelingwas(inlatertijd) omringddoorkleinschalige behuizingaanDeDijk,diedeelssamenhingmethetfunctioneren vanhetkasteel.Dittotaalleiddealdaartotmeergeconcentreerde bebouwingi
De Achterberge Kampen, gelegen ten noordwesten vanhet dorp, zijn vermoedelijk
vanaf de Cuneraweg in oostelijke richting ontgonnen. De ontginning dateert waarschijnlijk uit de Late Middeleeuwen. Immers, de achterliggende venen werden al
vanafde 12eeeuwaanhetgemeenschappelijk gebruikontnomen enkwameninparticuliere handen75.
Karakteristiekvandeveranderingentotcirca1840: Dezekleineregiois,voorzover
isnate gaan, in de Late Middeleeuwen en deNieuwe Tijd tot circa 1840niet noemenswaardig veranderd.
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Met dank aan Ir. Th. Spek.
Het isniet bekend of de bij dit grafveld behorende bewoning op denoordoostelijke stuwwalflank, of op de
dekzandkoppen en -ruggen is te localiseren. Het is waarschijnlijk dat het hier een ander nederzettingsterritoir
betreft danvanhetin855genoemdeHraraoïHlara (Künzel 1988)datmeernaarhetzuidenopde stuwwalflank
gezocht moet worden.
74
ZieVandeGraaf 1990.Denunog bestaandeboerderijen StuivenestenValkenburg waren gebouwd rondom
eenlaatmiddeleeuwsedonjon.Opdeplekvandeonlangsafgebroken boerderijStuivenestprijktditdonjon weer
involle glorie. Vergelijk de schijnbaar zelfde situatie in Langbroek (subregio 33). Alleen hadden de donjons
bij Achterberg, in tegenstelling tot de Langbroekse, wel een militaire functie.
75
Stol 1990.
73
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Veranderingen vanafcirca1840: DekleineregioAchterberge.o.isuitdegroteregio
Veenendaal(subregio24)gelicht,omdatdegeomorfologie endehistorischeontwikkeling daarva afwijkt. Deze afwijking is slechts gedeeltelijk terug te vinden in de
matevanveranderinggedurendedelaatste 150jaar.Opdedekzandkopjes ishetoude
akkerland amperveranderd. Deaanliggendenatteregebieden76hebben dezelfde verandering(kavelvergroting)doorgemaakt alsdeaangrenzende delenvanderegioVeenendaal(subregio24)behoren.DeAchterbergse Kampen zijn,ondankskavelvergroting nog gaaf in het landschap aanwezig.
Waardering: MededoordegeringeomvangvanderegioAchterberge.o.ishetmogelijk omdegaafheid vanditgebied eenvoudigtebepalen.Dezeisgemiddeld. Gezien
de grote mate van dynamiek in de landschapsgenese van de noordoostelijke flank
van de Heuvelrug ishet nog opvallend hoeveel sporen van oudere fasen inde landschapsgenese bewaard zijn gebleven.Hetisechternognietgoed mogelijk dezesporen goed op hun meritis inte schatten, daar er nog onvoldoende bekend is over het
verloop van een mogelijke afdaling van de bewoningskernen van de hoge gronden
naarderand,naardeRijn ennaardeAchterbergsekant vandeUtrechtse Heuvelrug.
Archeologische vondsten bestreiken nogniet dit hele traject, maargeven een beeld
van de potentiële rijkdommen van dit gebied. In een aantal opzichten is de regio
vergelijkbaar metdezuidflank vandeHeuvelrug(subregio5Leersum-RemmerdenRhenen).Concluderend: in dit gebied metbelangrijke potentiële archeologische en
historisch-geografische waardenisdehistorisch-geografischeinformatiewaarde gemiddeld tot hoog. Archeologie, historische geografie en geomorfologie vormen hier,
ondanks de grote druk77, nog een opmerkelijke eenheid.

4.3 Het kleilandschap
Tothetkleilandschap worden gerekend destroomruggenvandeRijn (Kromme Rijn,
Oude Rijn en Neder-Rijn), Vecht, Lek, Hollandse IJssel en Linschoten. Hierbij is
het niet zozeer van belang welke stroomrugsystemen ouder zijn dan andere, maar
veeleer of een stroomrugsysteem op een moment in het verleden voldeed aan de
minimumeisen die aan de bewoonbaarheid van een gebied werden gesteld. Hierbij
vormdenderelatievehoogteliggingtenopzichtevandegemiddelde rivierwaterstand
en de bewerkbaarheid van de gronden de belangrijkste criteria78.
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Er valt over te twisten of deze nattere gebieden nu tot subregio 12Achterberg of subregio 24 Veenendaal
horen, immers bezitsgrenzen zijn lang niet altijd landschappelijke grenzen.
77
Mogelijk zal alop korte termijn blijken dat deze beoordeling te gunstig van toon is geweest. Hetlijkt er op
dat de dekzandkoppen en -ruggen in rap tempo worden 'gladgestreken'.
78
Op Kaart 2de Historische Landschapskaart, kan eenonderdeel van hetgekarteerde inhetrivierengebied tot
verwarring aanleiding geven. Hetbetreft de als kom aangegeven rivierbedding van deKromme Rijn. Bedoeld
is duidelijk te maken dat, in tegenstelling tot de meer westelijke uitlopers van het Utrechtse rivierengebied,
inhetKrommeRijngebied (desubregio 13/18)derivierbeddingrond 1000watbreder.Directlangsderivierloop
ging menniet wonen. In dat opzicht was deze strook vergelijkbaar met de gekarteerde komgebieden. Gelieve
dus voor de kartografische weergave van de Kromme Rijn te lezen rivierbedding van de Kromme Rijn.
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4.3.1 Karakteristiek van de oudste ontginning en bewoning
Opdezehogeregrondenisvanouds bewoningmogelijk geweest,metdien verstande
datdedynamiekvanderivierenmaaktedatookbreukenindebewoningscontinuïteit
zijn geconstateerd. In de vroege middeleeuwen was het merendeel van de stroomruggen (weer) bewoond (geraakt)79. De oudste akkercomplexen lagen opde oeverwallen. Daarachter lagen grote zogenaamde galerijbossen80, bossen dieinhunhoog
opgaand hout duidelijk anders van karakter waren dan de achterliggende moerasenveenbegroeiing81.Overdevormvandeoudenederzettingen isveel gespeculeerd.
Uitspraken daarover zijn echter praktisch altijd gebaseerd opveeljongere informatie82. Ook de uitspraken over zeer oude kromakkers (de beroemde s-vormige en cvormigekromakkersenomgekeerdevarianten),diezoudenteruggaan opeen specifiekeploegwijze, dieindezeregiowasgeïntroduceerd indevroeg-middeleeuwseontginningsfase, lijken minder hard te zijn dan wel is aangenomen83.
Hetextensievegebruikvandeouderandvenen (meestklei-op-veenofveen)vormden
vanoudseenonderdeelvandelocaleagrarische gemeenschappen opdeoeverwallen.
Eenintensievergebruikendedaarbijhorendeontginningsactiviteiten zullennietvoor
1000naChr. een aanvang hebben genomen. Deze ontginningen zijn beschreven in
paragraaf 4.5.

4.3.2 Karakteristiek van veranderingen tot 1840
Deveranderingen opdeoeverwallen hebben,behalvealsinhet voorbedijkingsstadium
de rivier zelf een oude oeverwal opruimde, zich niet schoksgewijs voorgedaan, en
zijn daardoor niet eenvoudig te vatten.
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Zie hiervoor: Henderikx 1987, p. 37-62 en de heldere samenvatting op p. 64-65.
Blok 1979.
8
' Hoeimposantdezeloofbossen afstaken tegendeandere,veellagerevegetatie,blijkt weluiteen omschrijving
van een zuidelijker deel van het Nederlandse rivierengebied in de middeleeuwse stichtingsoorkonde van het
klooster Beme bij Heusden. Deopsteller van de stichtingsoorkonde heeft (evenals een Arabische schrijver op
bezoek in Nederland die het ijs in de sloten omschreef als fondant) aansluiting gezocht bij een hem en zijn
lezersbekende,inditgevalbijbels-geografische, omschrijving:hijomschreef dezegallerijbossen opdeoeverwallen als de cedros Libani, de ceders van Libanon (De Bont 1989, p. 405, noot 4).
82
Henderikx 1987 geeft nog een kaart (kaart VIII) waarop voor het oostelijk deel van zijn onderzoeksgebied,
dat hetgrootste deel van het Utrechtserivierengebied beslaat, denederzettingsvormen volgens Den Uyl 1958,
zijn aangegeven. Hoewel het werk van Den Uyl van grote scherpzinnigheid getuigde, moet gezien de huidige
kennisvandeveranderlijkheid vanbewoningenbewoningsvorm,uiterstterughoudendmetdezematerieworden
omgegaan. Degehanteerdebegrippenesdorpmetrondehoofdvormenesdorpmetgestrektehoofdvormsteunen
te veel op een onderzoekstraditie, diejuist de onveranderlijkheid van de landschapsgenese en de bijhorende
bewoning en bewoningsvormen centraal stelde. Dit was deels te verklaren doordat het basismateriaal veelal
uit 19e eeuwse, of hoogstens uit 18e eeuwse kaarten bestond.
83
Deeersteresultatenvaneenonderzoek,uitgevoerdbijhetStaringCentrum,naarhetverschijnsel kromakkers,
hun spreiding in het gehele rivierengebied, de relatie met geomorfologie en bodem en een eerste historische
duiding,maken duidelijk datniet alle,nog inde 19eeeuw aanwezigekromakkers, alsontstaandoor eenKarolingische beakkeringsmethode zijn te verklaren.
80
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Zelfs een opzichzelf ingrijpende verandering alsdebedijking vanderivieren isniet
vanaf het begin goed historisch teplaatsen. Hierspeelt dediscussie of bijeen bedijkingsactiviteit, dieinhetwesten vanNederlandisbegonnenenpasnaenkeleeeuwen
tot het oostelijke rivierengebied was doorgedrongen84, gebruik is gemaakt van een
al aanwezige dorpsgebonden kade-structuur, of dat de doorgaande bandijken, door
een centraal gezag opgelegd, letterlijk over de dorpsgrenzen werden heen gelegd.
Zoals zo vaak het geval is, zal de werkelijkheid wel beide componenten bevatten.
Het is algemeen aanvaard dat door de doorgaande bedijkingen de bewoonbaarheid
vanhetrivierengebied optermijn niet echttoenam.Ditintegenstelling totwatvaak
wordtaangenomen.Immers,hadeenonbedijkterivierdemogelijkheid bijhoogwater
overeengrootoppervlakzijnwaterenergiekwijtteraken(debewoonbareoeverwallen
staken in zo'n geval nog ruimschoots boven dit hoge water uit), vastgelegd in een
min of meer toevallige bedijking brak de rivier op onvoorspelbare momenten, op
onvoorspelbare plaatsen door dedijk, met alle rampzalige gevolgen vandien85. Enkele lager gelegen oeverwallen konden alleen door kunstmatige ophoging van het
woonerf voorbewoning geschikt blijven. Waarschijnlijk heeft ditgeleid totconcentratie en verschuiving van bewoning. Dit overstromingsgevaar werd nog acuter na
deontginning vandevenen enklei-op-venendie achterdeoeverwallen lagen.Door
de ontginning daalde het maaiveld van deze gebieden snel. Meer naar het westen
hingendeeerstedoorgaandebedijkingen overigensdirectsamenmetdeoudeveenontginningen,dedaardoor veroorzaaktedalingvanhetmaaiveldendusdeverslechtering
van de afwateringssituatie.
Ook indeprovincie Utrecht speeldehetprobleem vanveranderingen opwaterhuishoudkundig gebied. Het betreft hier voornamelijk doorgravingen van de oeverwal,
afgesloten door uitwateringssluizen, om de verslechterende waterhuishouding van
deachterdeoeverwallen liggende,dalendeveenontginningen zogoedenkwaadmogelijk te ontwateren. In enkele van deze gebieden is naderhand de afwatering niet
meer op de Hollandse IJssel of de Lek gericht, maar naar het noorden. Daar zullen
dedoorsnijdingen weerzijngesloten.Opandereplekkenblevendeuitwateringspunten
aanwezig, en werden zij later opgenomen in het stelsel van afwateringsweteringen
en molenvlieten.
Vanouds werd langs derivieren kleigewonnen voordebaksteenindustrie. Dezeactiviteiten hebben hunsporen inhet landschapnagelaten. Deonnatuurlijk aandoende
afwisseling tussenrelatief droge(oeverwal-)percelen ennattereuitgekleidepercelen
is op enkele plaatsen in de regio nog steeds terug te vinden in de afwisselende begroeiing (vochtminnend naast wat minder vochtminnend).

84
Zievoordediscussieoverdelaatste,meestoostelijke faseindebedijkingsgeschiedenis vanhet Nederlandse
rivierengebied: De Bont 1989.
85
Hierbij speeltnogeenanderprobleem. Dedoor dijkenopgeslotenrivier,konzijn afzettingen nietmeer kwijt
in de kommen. Het afzettingsmateriaal bleef in de bedding achter. Hierdoor kwam de bedding van de rivier
steedshoger teliggen.Bij eendoorbraak vandedijk liepderivier alshetware leeginhetbinnendijkse gebied.
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4.3.3 Subregio 13 KrommeRijn I(gecombineerd metsubregio 18 KrommeRijn II)86
Oorspronkelijklandschap: Deoeverwallen zijn vanouds vruchtbare,niettevochtige,
maargoedbewoonbareenbewerkbaregronden.Watbetreft dekommen moetworden
opgemerkt dat erniet met zekerheid een uitspraak over istedoen,is bij het bepalen
van het oorspronkelijke natuurlijk substraat vóór de ontginning rekening gehouden
ismetdeaanwezigheid vanveenzonder,enveenmeteenkleidek.Inheteerstegeval
vindt het men er bosveen en eutroof broekveen, in het tweede geval bosveen met
een kleidek.
Oorspronkelijke vegetatie: Deoorspronkelijke begroeiingopdeoeverwallen bestond
uit essen-iepenbos (type 10),met in denattere overgangszone naar dekommen een
toenamevanelzen (elzenrijk essen-iepenbostype 11).Dekommmen:dezetweemogelijkheden komen ook terug in de oorspronkelijke begroeiing. In het eerste geval
was dat vooral elzenbroekbos (type 5),inhet tweede geval ruigt-elzenbos (type9).
Deovergangszone naardeoeverwallen werd gemarkeerd dooreenelzenrijke esseniepenbegroeiing (type 11).
Karakteristiek van de oudste ontginning enbewoning*': Zeker vanaf de Romeinse
Tijd zijndemeesteoeverwalleninhetKrommeRijngebied continu bewoond geweest.
Zowelaanwijzingen van archeologische,archivalische,naamkundigeenkerkhistorische aard getuigen hiervan88. Hoe oud deze verschillende, soms vlechtende oeverwalsystemen zijn,isvoorhetbepalen vanhunbewoningspotentie vanafdeRomeinse
Tijd niet van zo'n groot belang.Hetsysteem vanrivierlopen en bijbehorende oeverwallenindezeregioisvanafdeRomeinseTijd amperaangroteveranderingen onderhevig geweest89. Zeker is wel dat de Kromme Rijn in de Vroege Middeleeuwen,
nogeenzeerbelangrijke rolspeeldeinhetWesteuropesehandelsverkeer. Deopkomst
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Ervaltovertetwisten waarom,enwaareengrensmoetwordengetrokken tussenenerzijds deKrommeRijnregio (subregio 13/18)en anderzijds deregio's Oude Rijn (subregio 14),HollandseIJssel-Linschoten (subregio
17)en Lek (subregio 16)ende tussenliggende regio's Tussen Rijn enIJssel (subregio 31) enTussen IJssel en
Lek (subregio 32). Eenvan de grootste verschillen tussen deregio's aanbeide zijden van Groot-Utrecht is de
verschillendemaatvoering.Tenoostenvan Utrecht liggendeoeverwallen, kommen enpseudo-kommen nogal
op korte afstand van elkaar. Dit is de belangrijkste rede waarom de oeverwallen en kommen hier binnen één
regiowordenbehandeld.Schalkwijkvoldoet,vanwegeeenafwijkende maatvoering,nietaandezebeschrijving.
Maar daar depolder ten oosten vanGroot-Utrecht ligtisdeze tochbijhetKromme Rijngebied getrokken. Het
rivierengebied westelijk vanGroot-Utrechtbestaatuiteenverstrengelingvanoeverwallendieveelgroterekommen,ofoorspronkelijke veengebiedenomsluiten.Ditverschilinmaatvoering leiddetoteenverschilinontginning
in de Hoge Middeleeuwen. Het probleem met de begrenzing is terug te vinden in de discussie over de Rijnen Vechtlopendoor deoudestad Utrecht.Zieoverdezeinteressanteproblematiek Groot 1983,waarinarcheologische, bodemkundige, historisch kartografische en archivalische gegevens naast elkaar worden gezet.
87
De historische gegevens voor deze regio zijn voornamelijk gebaseerd op Dekker 1983 en Henderikx 1987.
Beideauteurshebbenveel aandachtbesteed aanderuimtelijke spreidingvandedoorhunbeschreven aspecten:
Dekkergeeft veeldetailkaarten,Henderikxgeeftnaasteenaantaluitsnedenvandeoude 19eeeuwse topografische
kaartmetgoedetoelichtingen,ookeenaantaloverzichtskaarten, waaroparcheologische, archivalischeennaamkundige aspecten van de bewoningsgeschiedenis en de fysisch-geografische grondslag van de beneden-delta
van Rijn enMaas zijn aangegeven. Alleen dekaart vandedorpsvormen inhetoostelijk deelvanhet studiegebied, die gebaseerd is op Den Uyl, detoneert wat met de rest van het materiaal.
88
Voor de ruimtelijke spreiding van deze fenomenen wordt verwezen naar de Historische Landschapskaart.
89
Berendsen 1982.Onduidelijkheid over debewoningscontinuïteit per stroomrug bestaat echter wel.Zie over
dezediscussietussendearcheologie,defysische geografie endekeuzediedehistoricusmaaktHenderikx 1987,
p. 67 en 68.
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en ondergang vanRotterdamavant lalettreDorestad, hangt, naast andere factoren,
medesamenmeteengeleidelijke verplaatsingvandeKrommeRijn innoord-oostelijke richting90.
Ditimpliceert datderivierregionietmeeraangrootschaligeveranderingen onderhevig
isgeweest, maar dat zich opkleinere schaalnogrivierverleggingen hebben voorgedaan endat erosie oudebewoningssporen kan hebben uitgewist. Inde Vroege Middeleeuwen washetKromme Rijngebied vrijintensief bewoond.Dezebewoningwas
strikt gebonden aan de hoger in het landschap liggende oeverwallen.
Over devorm van de oude vroegmiddeleeuwse nederzettingen is,met uitzondering
van het grotendeels opgegraven Dorestad91, weinig bekend. Ook demanier waarop
het akkerland, dat bij de nederzettingen opde oeverwallen lag, was gestructureerd,
is,behoudenseenenkeleuitzondering92,weinigbekend.Evenalsinhethuidigerivierengebied hetgevalis,zaler,voordatdoorbedijkingen hetoverstromingsgevaarerger
werd, naast bewoning inkernen sprake zijn geweest van verspreide bewoning. Immers, de héle oeverwal was in potentie bewoonbaar en goed bewerkbaar.
Karakteristiek vande veranderingentotcirca1840:In 1122is deRijn bij Wijk bij
Duurstede afgedamd. Vanaf datmomentwerdhetmogelijk delagenattere gebieden
tussen deoeverwallen, die overigens alweldoor de bewoners extensief werden gebruikt,intensieveringebruik tegaannemen.Hiertoe zijn dezekommen,enklei-opveenpseudokommen, met behulp vaneen regelmatige verkaveling ontwaterd. Deze
verkaveling was zodanig opzowel oude natuurlijke waterlopen, of nieuw-gegraven
weteringen gerichtdateenoptimaleafwatering opdeKrommeRijnwasgewaarborgd.
De ontginning van Schalkwijk (circa 1130) betrof een groter moerassig oppervlak
dan dehierboven genoemde ontginningen en wasbijna een landschappelijke tegenhangervandeontginningvanLangbroek(subregio33).Ookditgebiedisinverschillende etappes uitgevoerd. Delen van de ontginning, onder andere de oude polder
Vuylcopzijn alscope-ontginning aantemerken.Gezienderichting vandeverkaveling van de polder Vuycop en Waalse Veld was de Schalkwijkerwetering een van
de belangrijkste waterafvoeren van dit gebied.
Veranderingen vanaf circa 1840:In de nattere delen (de kommen) overheerst een
praktisch onveranderde oudeverkavelingsstructuur. Ookdebijhorende natteendroge
infrastructuur ishier, opderegulering van de Kromme Rijn na, praktisch onveranderd. De openheid van vooral het kommengebied is iets teruggelopen. De meeste
oude bewoningskernen, die voor het merendeel opde oeverwallen liggen, zijn qua
structuur ook nog goed herkenbaar temidden van recentere nieuwbouw. De verkavelingsstructuur op de oeverwallen is wel aan veranderingen onderhevig geweest.
Deels is dit te verklaren door een betere beheersing van de microwaterhuishouding
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Het meest in het oog springende beeld van het oude Dorestad vormen dan ook de sporen (paalresten) van
de steeds maar weer verlengde steigers die rivierverlegging trachtten te volgen (Van Es en Verwers 1978,p.
238-239).
91
Vanalleverschenenpublikatiesvoldoetdeverzameling artikeleninhetDorestadnummervanSpiegelHistoriael
1978nog goed, vooral omdat desamenstelling eenmultidisciplinair karakter heeft en eenbreed scalavan aspecten bestrijkt.
92
Pleijter en Vervloet (1983) gaaneropgoede grondenvanuitdatenkele complexenzogenaamde kromakkers
bij Tuil dateren van vóór de dijkaanleg en mogelijk al in de Vroege Middeleeuwen in gebruik waren.
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inhetgebied endoorlandbouwrationalisatie (kavelvergroting),endeelsdoordeverschillende bodemeigenschappen van kom- en oeverwalgronden.
Waardering:De gaafheid in de gecombineerde subregio's 18 en 33 is gemiddeld.
Ondanksveranderingen inverkavelingsstructuur endeuitbreidingvanenkelebebouwdekommen ishet 1840-landschapnog redelijk herkenbaar in 1990.Het 1840-landschapbevattenogveelsporenuiteenverderverleden.Dekarakteristiekvandeoudste
ontginning en bewoning is,wat betreft de verkaveling denatte en droge infrastructuur, de structuur van de oude bebouwde kommen en de mate van openheid, zowel
opde oeverwallen, en indekommen gemiddeld tot hoog. Dekarakteristiek van de
veranderingen tot 1840beperktzichtotenkeleaanpassingen indewaterhuishouding
enwerd verder gekenmerkt dooreen meergeleidelijke, dusmoeilijk grijpbare mate
vanverandering.Immers,inzo'ngebiedverdwijnteenaantal veranderingselementen
ookweervrijgemakkelijk. Concluderend:dehistorisch-geografische informatiewaarde
is gemiddeld tot hoog, daar er voldoende oude elementen in het cultuurlandschap
bewaard zijn gebleven ènomdatjuist deafwisseling in oudebewoning opde oeverwallen ensecundaire ontginningen indekommenhiernogzomooiinhet landschap
is af te lezen.

4.3.4 Subregio 14 Oude Rijn93
Oorspronkelijklandschap: Deregiobestaatuitdeoeverwallen vandeRijn, vanouds
vruchtbare, niet te vochtige, maar goed bewoonbare en bewerkbare gronden.
Oorspronkelijke vegetatie: Deoorspronkelijke begroeiing opdeoeverwallen bestond
uit essen-iepenbos (type 10),met in denattere overgangszone naar dekommen een
toename van elzen (elzenrijk essen-iepenbos type 11).
Karakteristiekvandeoudste ontginningenbewoning94: Deoeverwallen vandeOude
Rijn zijn alvanaf deRomeinse Tijd bewoond, zoals uit archeologische vondsten en
naamkundige gegevens,maarookRomeinsekartografischeenschriftelijke bronnen
is af te leiden. Het lijkt er op dat op sommige plaatsen zich een breuk heeft voorgedaantussendebewoninguitdeRomeinseTijd ende Merovingisch-Karolingische
periode.
Over de morfologie van de nederzettingen en over de structuur van het akkerland
indeRomeinseTijd endeVroegeMiddeleeuweniseigenlijk weinigbekend.Evenals
inhethuidigerivierengebiedhet gevalis,zaler, voordat doorbedijkingen het overstromingsgevaarergerwerd,naastmogelijkekernendiemisschiengedeeltelijk teruggaan tot Romeinse sterkten, sprake zijn geweest van verspreide bewoning.Immers,
de héle oeverwal was in potentie bewoonbaar en goed bewerkbaar.
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Zieover de grens tussen het Kromme Rijngebied enhet westelijke rivierengebied in deprovincie devorige
regiobeschrijving.
94
Gegevens voornamelijk gebaseerd op Henderikx 1987.
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Karakteristiekvandeveranderingentotcirca1840: WasindeVroege Middeleeuwen
deOude Rijn nog overde volle lengte bevaarbaar, alvóór de afsluiting vande Rijn
bij Wijk bij Duurstede in 1122 is dat in het oostelijke deel van de Oude Rijn niet
meer het geval. Kort na deze afsluiting is de scheepvaartverbinding hersteld door
het graven van de Leidse Rijn. Het graven van deVaartse Rijn vanuit Utrecht duidt
overigens ophettoenemende belangvan(eenverbinding vandeVechtmet)deLek.
Door de verlanding van de Rijn en de daling van het maaiveld van de ontgonnen
veengebieden ten noorden en ten zuiden van de Rijn, kon deze rivier niet meer als
afwatering voordezeveengebieden fungeren. Sterkernog,dezuidelijke poldersBijleveldenHeikopwarenopeenbepaaldmomentgedwongenom,nadathun afwatering
opdeHollandse IJssel-enerzijds doormaaivelddaling, enanderzijds doorhetsteeds
hoger komen te liggen van de bedijkte Hollandse IJssel95 onmogelijk werd, vanaf
het begin van de 16eeeuw hun water in noordelijke richting naarde Amstel (Bijleveld)en Vecht (Heikop) af te voeren96. De doorsnijding van de vroeger hoog gelegen veenkoepel van de Ronde Venen (subregio 21) leverde geen probleem op -in
de 16eeeuwwashethoogteverschil daardoorklinkenoxydatiealgeheelverdwenenmaarookhetoversteken vandeOudeRijn verliepprobleemloos:erkwamzelfs geen
duiker aan te pas!
Indeloopvandeeeuwen isdebevolking opdeoeverwallentoegenomen.Deoeverwallen vormden immers niet alleen van oudsher de doorgaande west-oost lopende
verbindingslijnen, maar dit deel van derivier behield nade verbinding metde Lek,
behieldeendoorgaande verkeersfunctie. Opdeoeverwallen, ofinouderivierstrangen
van de Rijn, lag een aantalkastelen. Van deze oude cultuurgronden en doorgaande
verkeersstroom viel wel wat te beschermen97. Tevens vormden destadjes opdeoeverwallen regionale centra voor het achterliggende veenweidegebied. De vestiging
van steenbakkerijen wasniet alleen eenconcentratiefactor vanbewoning,maartrok
ook nieuwe mensen aan.
Veranderingenvanafcirca1840: Hetlandschapindezeregioisgedurendedelaatste
150jaar aanzienlijk veranderd. De verkavelingsstructuur heeft zich echter redelijk
kunnen handhaven, ondanks de ingrepen die samenhangen met het vertichelen van
kleigronden voordesteenbakkerijen. Ditgeld ookvoordenatteendroge infrastructuur.Destructuur vandeoudebebouwingisinderecent uitgebreide nederzettingen
redelijk gehandhaafd. Hethelegebied isinvergelijking met 1840meergeslotengeworden.Eenbijzondere plaatsnemendeveranderingen rondhetkasteel Haarzuilens
in. Daar is een deels nieuw parklandschap gecreëerd.
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Waseenriviereenmaalineendoorgaandebedijking opgesloten,dankon,onderverdernormaleomstandigheden, derivierhaar afzettingsmateriaal alleennog inzijn eigenbedding kwijt.Zolangdedijken niet doorbraken
kwam de rivier dus steeds hoger tussen deze dijken te liggen. Het overstromingsgevaar in deze regio was in
eerste instantie ontstaan door de verlaging van het maaiveld van de oude veenontginningen. Dit noodzaakte
tot de aanleg van een doorgaande bedijking van west naar oost.
96
Louman 1982.
97
DeinventarisatievanRAAP(VandeGraaf 1990)bevateenaantalbeschrijvingen vanditsoortkastelen, waarvan slechts in enkele gevallen het kasteelterrein nog enigszins in het landschap herkenbaar is.
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Waardering: Ondanksdeveranderingen isdegaafheid gemiddeld. Inhet 1840-landschapwasdekarakteristiek vandeoudsteontginningenbewoningnoggoedherkenbaar.Dit ondanks delandschappelijke ingrepen alsgevolgvande baksteenindustrie
en veranderingen in de waterhuishouding. De karakteristiek van de veranderingen
tot 1840 was in het 1840-landschap nog goed herkenbaar. Concluderend: het landschap van de oeverwallen-regio is vanaf 1840deels aanzienlijk veranderd. Maarin
tegenstellingtotveelandereregio's ishiersprakevaneengedeeltelijke toenamevan
dehistorisch-geografische informatiewaarde. Dezeisgemiddeldtot hoog,omdatde
toalegenese vanhet cultuurlandschap inhethuidige landschap noggoed afleesbaar
is.

4.3.5 Subregio 15 Vecht
Oorspronkelijklandschap: Deregiobestaatuitdeoeverwallen vandeVecht,vanouds
vruchtbare,niettevochtige,maargoedbewoonbare enbewerkbare gronden, afgewisseld door enkele al dan niet met klei bedekte bosvenen.
Oorspronkelijkevegetatie:Deoorspronkelijke begroeiingopdeoeverwallen bestond
uit essen-iepenbos (type 10),met in denattere overgangszone naar dekommen een
toenamevanelzen(elzenrijk essen-iepenbos type 11).Deklei-op-veengebieden(bosveen met kleidek) waren met ruigt-elzenbos begroeid (type 9).
Karakteristiek vande oudsteontginningenbewoning:Het zalniet verbazen dat de
oudebewoningindehistorischetijd zichsteedsrichtte opdedeoeverwallen. Hoewel
de aanwijzingen hiervoor niet overweldigend zijn, is toch wel duidelijk dat indien
ervanafdeLateIJzertijd/RomeinseTijdtotindeVroegeMiddeleeuwen albewoning
op de oeverwallen aanwezig was,deze niet veel zal hebben voorgesteld98. Pas later
indeVroegeMiddeleeuwen iserzeker(weer)bewoning aanwezig".Deactiviteiten
van St. Liudger en meer in het algemeen de vroegste geschiedenis van het bisdom
Utrecht, speelden zich niet af in een land zonder bewoning100
Karakteristiek vande veranderingentotcirca1840:De aard van de veranderingen
wastweeledig.Teneersteheeft devergrotingvanAlmeretotZuiderzeeinvloedgehad
op de ontwatering van de venen. De veengroei zal deels zijn gestopt, en deels zijn
afgenomen. Depotentiëlebewoonbaarheid vandeVechtstreeknamalsgevolghiervan
toe.Deontginningvandevenenaanweerszijden vandeVechtleiddeer uiteindelijk
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VervloetenMulder (1983,p.25)veronderstellen eenbreuk indebevolking inhetietsnoordelijker vandeze
regio gelegen Abcoude, Baambrugge (subregio 29) en Aetsveld vanaf ongeveer 200 vóór Christus. Dit kan
samenhangen meteenslechterwordendehydrologischegesteldheid.Daarna zal indezeomgevingdevorming
vanbosveen zijnaangevangen. Desituatieiets ten zuiden vandeze locaties isniet echtverschillend. Ook hier
zal het opgroeiendeveen de alsmalle oeverwallen merendeels ongeschikt voor permanente bewoning hebben
gemaakt.Tevaak wordtde fout gemaakt dat een intensief gebruik vanderivier deVecht, automatisch samenhangt met een intensieve bewoning langs de Vecht.
99
Van Zweden 1985.
100
Blok 1962; Dekker 1983,p. 279-362.
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toedatdeZuiderzee een bedreiging voordezegebieden werdendatdeVecht moest
worden bedijkt.
Naast de veranderende waterstaat en de gevolgen voor de bewoning speelde vanaf
de Gouden Eeuw een ander fenomeen, dat de Vechtstreek zijn faam heeft bezorgd.
Rijk geworden Amsterdamse kooplieden zochten nâ circa 1625 een veilige beleggingsmogelijkheid voorhungeld.Zebelegden ingrond,maarkoppelden daar alvrij
snel ook en recreatief gebruik van delen van hun nieuwe bezit aan vast. Langs de
verschillende inzuidoostelijke richtinguitgaandewaterenrondAmsterdamontstonden
zogenaamde buitenplaatsen.Demeestedaarvan zijnnaderhand vervallentoteenboerenerf101.
Veranderingenvanafcirca1840: DeVechtstreek staateigenlijk aleeuwenondereen
stedelijke druk:hetbuitengebied wordthierdoor steedskleiner.Deverkavelingsstructuurisopeen aantalplaatsen indelaatste 150jaarveranderd (kavelvergroting),terwijl ertoch ooknogvrij watonveranderde arealen zijn overgebleven.Vooreendeel
kunnen dezeveranderingen (naaststedelijke druk)wordenverklaarddoorenkelegrote
infrastructurele ingrepen in het gebied, namelijk de aanleg en uitbreiding van het
spoorwegennet endeaanleginenkelefasen vanhetAmsterdam-Rijnkanaal. Destructuurvandeoudebebouwingisgoeddeels gehandhaafd, ookbinnenrecentegrootschaligerstadsuitbreidingen.Hetgebiedis,ondanksdenudreigendedichtslibbingindeze
urbanfringe, gedurende delaatste 150jaar wat opener vankarakter geworden door
het verdwijnen van een aantal oude buitenplaatsen en hun bijhorende parkaanleg.
Dezeplaatsen werden omgezetin,ofvervielen totmelkveehouderijbedrijven metde
bijbehorende open graslanden.
Waardering: Degaafheid isslechtsgemiddeld.Ondanksdeveleveranderingen biedt
het 1990landschap nogeenredelijk goede afspiegeling vanhet 1840-landschap.De
trek vanuitdestadnaaronderanderedeVechtstreek heeft hetgebied ookvoor 1840
nogal doen veranderen. Het 1840-landschap bood dan ook slechts een beperkt zicht
op de karakterisitiek van de oudste ontginning en bewoning, en is dus gemiddeld.
De verkavelingsstructuur wijst (buiten de buitenplaatsen met parkaanleg) nog wel
terugnaardemiddeleeuwseontginning,evenalseendeelvandenatteendroge infrastructuur. De structuur van de oude bewoning en de mate van openheid zijn door
de veranderingen tot 1840 (aanleg van buitenplaatsen en alles wat daarmee samenhing) voor een deel veranderd. De karakteristiek van de veranderingen tot 1840 is
welgoedinhet 1840-landschapaanwijsbaar. Concluderend:de historisch-geografische
informatiewaarde kannunogalsgemiddeldtothoogwordenaangemerkt.Deveranderingen in deze regio voltrekken zich echter in een zodanig tempo dat de gaafheid
endekarakteristiek van de veranderingen tot 1840,snelin betekenis kunnen teruglopen!
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Deaanlegvandezebuitenplaatsen (huisenpark)is zekerookeenoorzaakvoorhetontbrekenvaneengoede
vlakdekkende archeologischeinventarisatievandeVechtstreek.VanZweden 1985isslechtseenaanzethiertoe.
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4.3.6 Subregio 16 Lek102
Oorspronkelijklandschap: Deregiobestaatuitzeersmalleoeverwallen,diewellangs
de Lek liggen (of beter gezegd: door de Lek zijn doorsneden), maar amper door de
Lekzijn gevormd.Watderivieralaaneigenoeverwallenhadopgebouwd,heeft deze
later zelf grotendeels weer afgebroken. De stukken oeverwal die nu nog aanwezig
zijn,zijn vruchtbare,niettevochtige,inpotentiebewoonbareenbewerkbaregronden.
Oorspronkelijkevegetatie: Deoorspronkelijke begroeiing opdesmalle oeverwallen
bestond uitessen-iepenbos (type 10),metindenattere overgangszone naardekommen een toename van elzen (elzenrijk essen-iepenbos type 11).
Karakteristiekvandeoudsteontginningenbewoning: Overhetontstaan vandeLek
is veel geschreven103. Men is het er over eens dat de Lek kort na het begin van
de jaartelling is ontstaan, in ieder geval het huidige tracé volgt. De zich toen nog
ontwikkelende rivierwasindeVroege Middeleeuwen nogeenteonrustig fenomeen
om, in tegenstelling tot oude tot rust gekomen riviersystemen langs de Kromme en
OudeRijn,goedbewoonbaartezijn.DespaarzamebewoningindeHogeMiddeleeuwen hangt min of meer direct samen met de ontginningen van de Lopikerwaard.
Alleen Lopikerkapel en Jaarsveld kunnen op grond van hun (huidige) ligging op
oeverwalrestanten, mogelijk ouder zijn104.
Karakteristiekvandeveranderingen totcirca1840: Behalvedeaanlegvaneendoorgaande Lekdijk heeft dezeregio in de loop van deeeuwen weinig veranderingen in
het cultuurlandschap ondergaan. Hierbij moet inhet oogwordengehouden datdeze
regio zeer smal is en bijna geen cultuurland heeft.
Veranderingenvanafcirca1840: DezeersmalleLekoeverregioisgedurendedelaatste 150jaar amper van karakter veranderd. De oude Lekdijk is de belangrijkste historischestructuurlijn indezeregio.Aanweerszijden vandezehistorische structuurlijn
(binnen- en buitendijks) isde strookvormige verkavelingsstructuur grotendeels gehandhaafd.
Waardering: Degaafheid vanhetkleinegebiedishoog.Hetgeringeopppervlakvan
de regio maakt dat bij de bepaling van de karakteristiek van de oudste ontginning
en bewoning en ook van de karakteristiek van de veranderingen tot 1840 eigenlijk
alleen eenuitspraak overhetoudedijktracé kanwordengedaan.Geziendematevan
veranderlijkheid van oudedijken tussen het moment van aanleg enhet midden van

102

Dezesubregiois,ondanksdegeringeomvang,apartonderscheiden.Deoeverwalregio'svanUtrechts'westelijk rivierengebied zitten alsvier staarten (Vecht, OudeRijn, Hollandse IJssel enLek)aanhetvarken (hetoostelijkerivierengebied),metdeLinschotenalskrulofknoopintweevandevierstaarten.Aleerderisbeargumenteerd waarom het onderscheid tussen een oostelijk en westelijk rivierengebied noodzakelijk was.Dithad dan
wel tot consequentie dathet qua oude bewoningspotentieel smalste staartje de Lek, toch apart moest worden
beschreven.
103
Historische gegevens grotendeels gebaseerd op Henderikx 1987.
104
Wordtdeoudeparochialesituatieindebeschouwing betrokkendanspelennochJaarsveld,nochLopikerkapel
(sic) hierin een belangrijke rol.
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de 19eeeuw,envooraldeonduidelijkheid hierover,wordtdehistorisch geografische
informatiewaarde voor deze regio gemiddeld tot hoog.

4.3.7 Subregio 17 Hollandse IJssel en Linschoten
Oorspronkelijklandschap: Deregio bestaat uit oeverwallen vandeHollandse IJssel
en de Linschoten105, vanouds vruchtbare, niet te vochtige, maar goed bewoonbare
en bewerkbare gronden.
Oorspronkelijke vegetatie: De oorspronkelijke begroeiing op dit oeverwalsysteem
bestond uitessen-iepenbos (type 10),metindenattere overgangszone naardekommen een toename van elzen (elzenrijk essen-iepenbos type 11).
Karakteristiek vande oudste ontginning en bewoning106: Hoe verder naar het westen,hoeminderdeverschillenderivierlopeneenbehoorlijk oeverwallenstelselkonden
ontwikkelen: derivieren verzompten alshet ware inhet Hollandveen.Dit geldt ook
voor de benedenloop vande Hollandse IJssel.Ten westen van Montfoort ontbreken
deoeverwallenpraktischgeheel.HetoudeLinschotensysteem,datdwarslijkt testaan
opdeoost-west lopendeLek-enHollandseDssel-systemen,heeft ondanksdehuidige
niet geringe breedte, in de bewoningsgeschiedenis geen grote rol hebben gespeeld:
er zijn slechts enkele aanwijzingen voor vroegmiddeleeuwse bewoning107. Aaneen
zijtak vandehoofd-Linschotenstroom, deLangeLinschoten, ligt Oudewater(1239:
Ovdewater),waarvan denaam welwordt verklaard alsliggendaanhetOudeWater,
wat de oude naam voor de huidige Lange Linschoten zou zijn geweest108.
Deoudstebewoningsconcentraties lagen inhet oosten vanderegio,opdebeterontwikkelde oeverwallen,daarwaardebovenloopvanhetLinschotensysteem, laterdoor
deHollandseIJsselwerdafgetapt. Hetbetreft Opburen (circa860:Opburon)enEiteren109 (begin 10eeeuw:Aiturnon), beide bij Usselstein gelegen. Over de vorm van
denederzettingen en de structuur van het oude akkerland kan weinig worden opgemerkt.
Karakteristiekvandeveranderingentotcirca 1840: Ookoverdeverdereontwikkelingentotcirca 1840isnietveeltemelden.Immers,dehoogmiddeleeuwseklei-op-veen
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Hoewel de oeverwallen van het Linschotensysteem uit een andere tijd dateren dan die van het Hollandse
IJsselsysteemiser,voorwatdebewoningspotentievanafdeVroegeMiddeleeuwenbetreft, weinig onderscheid.
Zie over deze kwestie de samenvatting van Henderikx 1987, p. 15 e.v. en 73-74.
106
Historische gegevens voornamelijk naar Henderikx 1987, Dekker 1983 en Blok 1977.
107
Blok (1977,p.402) geeft bijvoorbeeld deoudstevermelding van Linschoten 1172:Lindescote, een in zijn
optiek vroegmiddeleeuwse naam. Hetbevat als tweede lid -scote,wat ..bebostehoek hagerland, uitspringend
inmoerassig terreinbetekent.Dit elementvindenwe alindeoudsteMiddeleeuwseoverleveringinonsgehele
taalgebied volop ingebruik. Ook debij Linschoten gevonden archeologica dateert uithet eind van de Vroege
Middeleeuwen.
108
Blok 1977, p. 400.Zeer recent hierover Horsten 1990, p. 157-171, die zich, ondanks nuancering, aansluit
bij de visie van Blok.
109
Eiteren was de kerkelijke voorloper van het huidige Usselstein en is in de nieuwbouw van Usselstein ten
onder gegaan.
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afzettingen aan weerszijden van de Hollandse IJssel en de Lange Linschoten lopen
praktisch door tot aande waterlopen. Dit geeft alaan dat deoeverwallen als potentiële oude bewoningsgronden hier niet veel voorstelden110.
Veranderingenvanafcirca 1840:Deze oeverwallenregio, die de begrenzing vormt
van de subregio's 25 (Tussen Rijn en IJssel) en 26 (Tussen IJssel en Lek), is de
laatste 150jaarenigszinsvankarakterveranderd. Devanouds aanwezige akkercomplexen op de oeverwallen zijn verkaveld (kavelverkleining). Hierdoor is de oude
openheid wat aanhet dichtlopen. Verder is de verkavelingsstructuur niet wezenlijk
veranderd.Denatteendrogeinfrastructuur heeft welenigeveranderingen ondergaan,
maar ook weer niet zodanig dat de 1840-situatie wezenlijk is aangetast.
Waardering:De gaafheid scoort gemiddeld tot hoog. In het 1990-landschap is nog
veelvande 1840-situatieaanwezig.Het 1840-landschapbevatteveelinformatie over
oudere situaties,hoewelnogniet geheelduidelijk ishoe dehistorische opbouw van
het gebied zich heeft voltrokken. Mede hierdoor is de karakteristiek van de oudste
ontginningen bewoning gemiddeld. Ookdekarakteristiek vandeveranderingen tot
1840isgemiddeld: de veranderingen hebben zich hiernogal geleidelijk voltrokken
eninzo'n gebied verdwijnt een aantal veranderingselementen ookweervrij gemakkelijk. Concluderend: dehistorisch-geografische informatiewaarde isgemiddeld tot
hoog,omdathetopzichzelf nietonveranderdecultuurlandschapnogveelsporenbevat
van vroeger menselijk handelen.
4.3.8 Subregio 18 Kromme Rijn II
Debeschrijving vandezesubregioisgecombineerd metdebeschrijving vansubregio
13 Kromme Rijn I. Zie pagina 42-44.

4.4 Het veenlandschap
Indezeparagraaf wordtdeuiterstdynamisch verlopende genesevanhetcultuurlandschapindeverschillende veengebieden besproken.Hetgrootstedeelvanhetintensief
gebruiktecultuurland indeprovincieUtrechtbestonduitveenontginningen. Daarom
wordt eerst aandacht besteed aan enkele algemene noties dievantoepassing zijn op
deontginning vanveengebieden.Vervolgenswordendeverschillen indegenesevan
de oorspronkelijke veenontginningen benadrukt en met voorbeelden verduidelijkt.
Tothetveenlandschapwordenaldieregio'sgerekenddietentijde vandeontginning
met veen bedekt waren. Eigenlijk is het beter te spreken van het historische veenlandschap. Het betreft zowel het westelijke veenweidegebied, als ook dedeels geïsoleerdgeraakte,deelsvoormalige,venenbijSoest(Hees),ofgrotendeels afgegraven
venen bij Veenendaal.Daarnaast behoorthet Eemland aanbeidezijden vandeEem
tot dit landschapstype.
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De ontginning van deze klei-op-veen gronden wordt besproken bij subregio 32 Tussen IJssel en Lek.
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4.4.1 Karakteristiek van de oudste ontginning en bewoning111
Onafhankelijk van de oorspronkelijke aard en ligging van het veen, is de veenontginningaltijd minofmeeropdezelfde wijze totstandgebracht.Zoweldeoorspronkelijk hogeropgegroeide voedselarme (oligotrofe) venen,alsookdemeer voedselrijke
(meso- en eutrofe) venen werden beide gekenmerkt door een grondwaterstand die,
afhankelijk van het seizoen, praktisch gelijk was aan het maaiveld. De ontginners
moesten dooreenuitgekiend ontwaterings-enafwateringssysteemhet veen begaanbaar, bewerkbaar en bewoonbaar maken en het vervolgens ook zo zien te houden.
Ditgingalsvolgtinz'n werkeerstwerdeenzogenaamde ontginningsas bepaaldvan
waaruitdeontginningkongaanplaatsvinden. Ditkonzoweleenwaterloop,een weg
ofeenanderminofmeerrechtlopend element aanderandvan(ofin)hetveengebied
zijn. Haaks opdeze lijn werden opregelmatige afstand van elkaar sloten gegraven
(regelmatigestrokenverkaveling).Hierdoorkonhetveenwordenontwaterd.Eenstuk
veen dat opdeze manier door mensen die daarover onderling afspraken hadden gemaakt(eennoodzakelijke voorwaarde omtotontginningovertegaan!)werdontgonnen,heeteen ontginningsblok. Ditwerd begrensd doordijkjes ofkaden (zij-enachterkaden).Opdiemanierkwamhetafstromingswater vandenogonontgonnen venen
nietmeeropdenieuwelanderijen binnenhetontginningsblok.Waseenblokeenmaal
ontgonnen dan kon een aanwezige achter-, of zijkade dienen als nieuwe secundaire
ontginningsas.
InUtrechtkwamenoorspronkelijk drieverschillendeveentypen voor,dieoponderdelen een afwijkende ontginningswijze hebben gekend112. Onderscheid moet worden
gemaakttussendeoligotrofe venenendemesotrofe eneutrofe venen.De voedselarme oligotrofe venen zijn weer onder te verdelen in veenkoepels en veenruggen. De
voedselrijkere mesotrofe eneutrofe venen lagen inveenvlakten113.Deklei-op-veengronden indeprovincie komen gedeeltelijk ineen aparteparagraaf (4.5)tersprake.
Afhankelijk van de aard en de ligging van het veen moeten enkele kenmerken van
de veenontginningen nader worden onderscheiden. Zowel de veenkoepels, als ook
deveenruggenhadden eenhellinghoek, dieeennatuurlijke afwatering garandeerde.
Deregelmatigestrokenverkaveling werdhiertoehaaksopdehoogtelijnen, dustegen
dehellingop,gelegd.Hetveenwerdvervolgensinetappenontgonnen.Daarbijdiende
deoudeachterkadealsnieuwesecundaire(tertiaireenz.)ontginningsas.Ookdebewoning schoof (deels) met dit opschuivende ontginningssysteem mee.Hierbij speelde
vooral de factor afstand een belangrijke rol.Gold al in het algemeen dat men liefst
zo dicht mogelijk bij de eigen gronden wilde wonen, in een ontgonnen veengebied
kwam daar nog een belangrijke reden bij. Ontwaterd veen oxideerde en klonk in.
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In deregiobeschrijving vande Ronde Venen (subregio 21) wordt aandacht besteed aanhet verschil tussen
deoudeennieuwezienswijze voor watbetreft deontginningen indewestnederlandseveenweidegebieden.Voor
een overzicht van dedynamische eigenschappen van veenen deconsequenties daarvan voor de (idee van) de
cultuurlandschapsgenese wordt ook verwezen naar Vervloet 1986, p. 102 e.v.
112
De schrijver komt binnenkort op deze materie terug (De Bont i.V.).
113
Hierisgemakshalvevoorbijgegaanaandeverschillendeovergangstypen,dieindeloopvandetijd veranderden, of zelfs verdwenen.
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Bij de oxidatie kwam stikstof vrij, een goede meststof voor graanteelt. Oxidatie en
klinkveroorzaakten dalingvanhetmaaiveld.Ditleiddeuiteindelijk toteenvernatting
van deeerst ontgonnen gebieden. De akkers werdenhogerop opnieuw uit veen ontgonnen. De boerderijen volgden de akkers, die in het totale areaal cultuurland de
meeste zorg vroegen.
Bijde ontginning vande veenkoepels leidde een enander tot een doorgaande,maar
vaak geknikte,stervormige strokenverkaveling, met taartpuntvormige ontginningsblokkenenbewoningopdeverschillende achterkaden/secundaire ontginningsassen.
De geknikte vorm ontstond onder andere, doordat tijdens de ontginning de top van
deveenkoepeldeneiginghadintezakken,waardooreennieuw afwateringsoptimum
meteennieuwetopmoestworden bepaald,waaropdeverlengde strokenverkaveling
zich er opnieuw naar kon richten114.
De ontginning van de veenruggen gaf een nog strakker beeld te zien. Naast de al
beschreven kenmerken werd hier het veengebied volgens een strak opstrekprincipe
opengelegd.Snelleontginners(ofeigenlijk groepen ontginners)bepaaldendeuiterste
lengtevandeopstrekkendestrokenverkaveling.Laatkomerswigdentegendezeontginningsgrenzen uit.Afhankelijk vandeloopvandeeerste ontginningsas ontstondhier
een regelmatiger, of een meer gerende structuur van ontginningsblokken.
Desecundaire bewoningopdeoorspronkelijke achterkadenvanzoweldeveenkoepels
als de veenruggen werd deels gekenmerkt door zogenaamde bajonetaansluitingen
tussen de lintbebouwing in de verschillende dorpsgebieden: niet alle ontginningen
vorderden, zoals gezegd, even snel.
Deontginningvandeveenvlaktewastochenigszins afwijkend vankarakter.Ditwerd
vooralveroorzaakt doorhet(praktisch) ontbreken vanhoogteverschillen indeveenvlakteendushet(praktisch)ontbreken vaneenminofmeernatuurlijke afwateringsrichting.Infeite waseralvóórdeontginning sprakevaneenprecairevenwichttussen
de natuurlijke afwateringsmogelijkheid en de veengroei.
Ookbij de ontginning vandit veenlandschap werd een aantal basisprincipes gehanteerd, die al eerder aan de orde kwamen, namelijk regelmatige strokenverkaveling,
ontginningsassen, zij- en achterkaden. Bijzonder is hier wel de gelijke diepte van
veelvandeoudeontginningsblokken.Hetbetreft hierzogenaamde cope-ontginningen.
In tegenstelling echter tot de ontginning van de veenkoepels en veenruggen, is het
hiernietgoedmogelijk vanuitdegroeperingvandeontginningsblokken geredeneerd,
een duidelijk idee tekrijgen van het micro-reliëf in de veenvlakte. Sterker nog, het
is helemaal niet zeker dat de verschillende richtingen van de ontginningsblokken
überhauptteverklarenzijndoorhetzoekennaaroptimale afwateringsmogelijkheden,
dus door het steeds weer oriënteren op een wat hoger punt in de veenvlakte, zoals
datvoordeontginningvandeveenkoepels isbeschreven.Eerderkangedachtworden,
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Zie voor een uitgebreidere beschrijving van dit fenomeen van de Ronde Venen (subregio 21), waarin zich
dit (bijna modelmatig) heeft voorgedaan.
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zeker gezien de aanwijzingen die dehistorische gegevens hierover verschaffen, aan
eenminofmeerlogischeinvulling vanhetontginningsbeeld, uitgaandevandeeerste
ontginningen (in ontginningsblokken) aan de randen van de veenvlakte.

4.4.2 Karakteristiek van de veranderingen tot 1840
Waserindevoorgaande paragraaf steedssprake vaneen agrarische veenontginning
(er werd op het nieuw ontgonnen land geboerd), vanaf de 17e eeuw zijn delen van
dezegrondenuitgeturfd. Tochwasvoordézecultuurlandvernietiging aleeneerdere,
nietminderingrijpende veranderingindeveengebieden tot standgekomen.Daarzal
eerst bijworden stilgestaan,waarnavervolgensdeverturvingendegevolgenhiervan
aan de orde zullen komen.
Het maaiveld van ontwaterd en ontgonnen veen daalde in de loop van de tijd door
oxidatie of veraarding en doorklink. Ditproces is doorhet ploegen van de veenakkers, dus door het doorluchtend maken van de bovenste laag van het veenpakket,
nog versneld. Deze daling van het maaiveld had tot gevolg dat de oorspronkelijke
driedeling in veenkoepels, veenruggen en veenvlakten is komen te vervallen. Het
verschil is letterlijk vervlakt.
Veenkoepels zijn ingezakt tot platte veendekken waarbij een deel van de bovenste
oligotrofe veenlaag is verdwenen. De veenruggen zijn ook gedaald. Hier is echter
de afhellende ondergrond deels door het verdwijnende, of terugkruipende veen aan
het oppervlak gekomen. Deveenvlakte heeft ineerste instantie ooktemaken gehad
met maaivelddaling, maar hier iseen deel vanhet verlaagde maaiveld overdekt geraakt met rivierkleiafzettingen. Ook de dalende venen (voormalige veenruggen en
veenkoepels)langsdeZuiderzeezijndeelsdoorzeekleibedekt geraakt.De afdekking
van het veenmaaiveld door klei vertraagde de oxidatie, maar versnelde (door het
gewicht) de klink.
Dedalingvanhetmaaiveldhadtotgevolgdatdewaterhuishouding indeveenontginningsgebieden totaalveranderde.Inenkelegebieden veranderdede afwateringsrichting;inanderegebieden wasalleensprakevaneenverslechteringvande afwatering.
Doorhet graven van doorgaande weteringen heeft mengeprobeerd deafwatering te
verbeteren. Dedoorgaande wetering voerdehet waternaareenuitwateringspunt dat
lagerlagdanhetmaaiveld ofhetgemiddeldewaterpeilvanhet aftewateren gebied.
Pasmetdeinvoeringvandemolenbemalingwashetuitwateringsprobleem watmeer
indehandtehouden. Verbetering vandebemaling,doorbijvoorbeeld het omzetten
van schepradmolens in vijzelmolens en het aanpassen en verbeteren van het stelsel
van molenvlieten, resulteerde in enige verbetering van de waterhuishouding op de
korte termijn, maar op de wat langere termijn juist in een verslechtering. Immers,
dooreenverbeterde ontwateringdaaldehetmaaiveld (meteenkortnaijleffect) snel,
wattot gevolghaddatuiteindelijk dewaterhuishouding weerslechtwas;alleenwas

53

hetmaaiveld nuverderverlaagd.Hierdoor waseenverbetering vandewaterhuishouding een nog kostbaarder aangelegenheid geworden dan de vorige keer115.
Terwijl deveranderingen indewaterhuishouding alinvollegangwarenisalbetrekkelijk kortnadeMiddeleeuwen een begingemaaktmethetverturven vanveeloligotrofe veengronden. Dit verturven is op twee wijzen geschied. Inde Gelderse Vallei
betrof hethetweggraven vanwatvroegergenoemd werdhoogveen,inhet westelijke
veenweidegebied het wegbaggeren van laagveen.Het veen indeGelderse Valleiis
praktisch tot opdepleistocene zandondergrond afgegraven. Inhet westelijke veenweidegebied kon,doorgebruiktemakenvandebaggerbeugel,hetveentotopenkele
meters onderhetwaterpeilworden verturfd. Daarheeft ditgeleid tothet zogenaamde
petgaten enlegakker-landschap, oftotgroteveenplassen.Doordezeveenplassenwas
het waterbergend vermogen van zo'n gebied weltoegenomen, echter meteen totale
vernietiging van het oude cultuurland als prijs116.
Vanaf voornamelijk de 19eeeuw zijn grote delen van deze veenplassen omgezet in
droogmakerijen, die echter niet allemaal even succesvol waren.

4.4.3 Subregio 19 Loosdrecht
Oorspronkelijklandschap:Zowel de bodemkaart 1:50.000, als ook de geologische
kaart geven langs de westelijke rand van HetGooi en de Utrechtse Heuvelrug oorspronkelijk eenzoneoligotroof,dusrelatief hoogopgegroeid,veenaan.Ditveendek
wigde uit tegen de hogere gronden van Het Gooi en de Utrechtse Heuvelrug. De
oorspronkelijke loop van deDrecht vormde een (mogelijk secundaire, haaks op de
veenrug staande) insnijding in deze oligotrofe veenrug117.
Oorspronkelijke vegetatie:De gesignaleerde onduidelijkheid over de aard van het
oorspronkelijke veendek ten tijde van de ontginning geeft al aan dat ook over de
oorspronkelijke begroeiinggeeneenduidigeuitspraakkanwordengedaan.Debegroeiingkonvariëren vanberkenbroekbos (type7)(mesotroof/oligotroof), berken-elzenbos
(type 8), tot elzenbroekbos (type 5).
Karakteristiek vandeoudsteontginning enbewoning: De ontginningsgeschiedenis
van Loosdrecht isnog vooreen deelhypothetisch van aard.Immers ookvan ditge-
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Hetis eenmooi voorbeeld vaneenvicieuzecirkel,of staartbijtertje. Zelfs totop dedag vanvandaag wordt
bijruilverkavelingen indeveengebiedeneenverlagingvanhetpolderpeil alsietspositiefs, alsietsopstuwends-inde-vaart-der-volkerengezien, terwijl het slechts voordeel op de korte termijn, maar grotere problemen op de
wat langere termijn oplevert.
116
Nog na W.O.I., enmede alsgevolg daarvan, zijn in delen vanhet westelijke veenweidegebied plannen gemaakt en deels zelfs ten uitvoer gebracht om weer turf te gaan winnen.
117
De Drecht zou in deze visie mogelijk zelfs kwelwater kunnen hebben afgevoerd. Deze kwel is dan onder
het, zich vanaf de hogere gronden terugtrekkend, veendek vandaan gekomen, om er vervolgens overheen af
tekunnen stromen. De Drecht werd dan van eenoorspronkelijke veenstroom een veen-kwelstroom.Wel is er
implicietvanuitgegaandathethieroorspronkelijk lithotroof veenbetreft, datlateris 'opgegroeid' totdeoligotrofe veenrug.
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bied zijn geen echt oude bronnen overgeleverd. Toch is op basis van de schaarse
gegevens weleen beeld te schetsen van de ontginning van Loosdrecht, toen de verkavelingsstructuur vorm heeft gekregen.
Evenalsdezuidelijker gelegenStichtseVenen(subregio20)ishetLoosdrechtseveengebied vanaf de oeverwal van de Vecht kort na 1000 in ontginning genomen (De
Loenerveense en Mijndense Polders).Als argumenten voor deze west-oostgerichte
ontginning kunen worden genoemd het feit dat in de aangrenzende veenontginning
Dursker Vene,die vlak achter de oeverwal ligt, een zodanig lage tijns bij de copeoverdracht werd bedongen dat het hier, in de redenering van Van der Linden, een
vroege ontginning betreft118. Daarnaast wijst de naam Loosdrecht opeen oorspronkelijke liggingbijdeVecht.Drecktenwaren oorspronkelijk plaatsen waareenveenriviertje moest worden gepasseerd middels een vonder of brug119. De naam van
deze oversteek is vervolgens overgegaan ophet te oversteken water, of hangt er in
iedergevaldirectmeesamen.Deenigedoorgaanderoutetentijde vandeontginning
liepoverdeoeverwalvandeVecht,of, alsdenaamnietuitdeeerstemaardetweede
ontginningsfase dateert, over de achterkade (tegenwoordig Veendijk en Horndijk)
vandezeeersteontginningen vanuitdeVecht.DevonderzoudantussenhetLoenerveenenMijnden-, ofMuijeveldse Veldhebbengelopen.DekaartvanJ.Spruytenburg
uit 1734120 toont hoe tussen beide ontginningen een duidelijk jongere ontginning
directlangsdeDrecht aanwezig was.Oorspronkelijk zaldeDrechtineenbrede bedding tussen de twee zijkaden van deze ontginningsblokken hebben gelopen.
Devolgendefase betreft deontginningvanuitdelaagtevandeDrecht,uitwaaierend
naarderanden.Inhetzuidenliepdeontginningoptegendezijkant vande oligotrofe
veenrug vande Stichtse Venen (subregio 20)eninhet oosten,hetjongst ontgonnen
gebied,tegendehoogtenvanHetGooi.Desituatieinhetnoordenblijft watonduidelijk, daarde aardvanhet veenten tijde van deontginning welduidelijk is, namelijk
meso- en oligotroof veen dat geschikt was om verturfd te worden, maar de exacte
morfologie van deze veenrug niet121.
Dezewaaiervormige ontginningheeft zichwaarschijnlijk inenkelefasen voltrokken:
zowel het noordelijke Oud-Loosdrecht, als de (nu praktisch verdwenen) Oude Dijk
inhet zuiden vormden de oudste ontginningsassen.Vanwege een vernattend milieu
isdebewoning zichaandeOudeDijk watverdervandeDrecht af, opeen oorspronkelijke achterkade,gaanvestigen.Deletterlijke afronding vandeontginning (Nieuw
Loosdrecht) isinde 15eeeuwnoginvolle gang.Noginhet begin van de 16eeeuw
iserstrijd overderechtspositievandenieuwtotstandgekomen Loosdrechtse ontgin-
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VanderLinden 19812,p.302-305.DeopmerkingenvanVanderLindenoverdeontginningen vanhetvenen
oostelijk vandeVechtmoetenmetenigeterughoudendheid wordenbekeken.Zijn veronderstellingen overhet
verloopvan deontginning vande Stichtse Venen (subregio 20),berusten op eenniet begrijpen vande ontginningsdynamiek in een zogenaamde veenrug.
119
Volgens D.P.Blok (mondelijke mededeling). Hetblijkt dat deoude drechtnamenendeoude voordenamen
nietnaastelkaarvoorkomen.Dedrechtnamenhangensamenmeteen(voormalig)veengebied;devoordenamen
komenmeestalvoorindiéomgevingwaarhetnatuurlijk substraathetdoorwadenvaneenwaterloopooktoestaat.
120
Donkersloot-de Vrij 1985,p. 93-95, afbeelding van deze kaart op p. 94.
121
Desteedsweerterugkerendediscussieoverhetevenwichttussenlithotroof veen,kwel,ontginning enoxydatie,
verandering van het uittredingspunt van de kwel en mogelijke zeeïnvloed, is nog lang niet uitgewoed.
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ningen in het Goois territoir122. Evenals in het nabijgelegen Westbroek dateren de
oudste delen van de toren van Nieuw-Loosdrecht uit de 15e eeuw.
Karakteristiekvandeveranderingentotcirca1840: Hetcultuurlandschap vanLoosdrecht in de loop van deeeuwen nogal aan verandering onderhevig geweest. Vanaf
de 16eeeuw wordtergesproken van turftrekken en slagturven123. Inenkele eeuwen
ishetgrootstedeelvandedaarvoorgeschiktegrondenindekachelverdwenen,echter
zonder daarhethistorisch raamwerk (dehistorische structuurlijnen) letterlijk uithet
oogtehebben verloren.Dejongst verturfde gronden indepolder Mijnden (hetveen
washierrelatief ongeschikt voor turfwinning) zijn,naeen korte veenplasfase, inde
20e eeuw drooggemalen.
Veranderingenvanafcirca1840: Hoewel in deloop vandetijd grote delen van het
Loosdrechtsecultuurland doorslagturvenverlorenzijngegaan,bevathetovergebleven
deelnogbetrekkelijk veelhistorisch-geografische informatie. Zoweldeverkavelingsstructuur (stroken), alsook deverkavelingsrichting isgedurende de laatste 150jaar
grotendeels ongewijzigd gebleven.Ookdestructuurvandeoudelintvormigebebouwing laat zich nog goed herkennen, ondanks de dorpsuitbreiding in het oosten. De
matevanopenheid isinhetovergebleven cultuurland nietnoemenswaardig veranderd.

Waardering:Degaafheid ishierhoog.Het 1990-landschapispraktischidentiek aan
het 1840-landschap. Dit 1840-landschap bevatte vele sporen van ontwikelingen uit
een verder verleden: de overgebleven verkaveling was qua structuur (stroken) en richtingeendirectgevolgvandemiddeleeuwse ontginningswijze, diezichgedurende
vele eeuwen goed heeft kunnen handhaven. Hoewel het overgebleven wegen- en
dijkenpatroon ten opzichte vande middeleeuwse uitgangssituatie niet is gewijzigd,
is doorhet slagturven teveel ervan verloren gegaan omvan een ongewijzigde infrastructuur tekunnen spreken.Deoorspronkelijke bebouwing,diedeeluitmaakte van
de oude ontginning is deels verplaatst. Door de omslag in het natuurlijk substraat
vóór 1840, wat heeft geleid tot gedeeltelijke verdroging van vooral het oostelijke
deelvanLoosdrecht,isdeoorspronkelijke openheid vanhetontgonnen veengebied,
door spontane en door aangelegde houtopslag al vroeg deels verloren gegaan. De
karakteristiek van oudste ontginning en bewoning is voor een deel verloren gegaan
enisderhalvegemiddeld.Dekarakteristiekvanveranderingentot 1840isdaarentegen
zeer hoog. Het zijnjuist denatte verveningsactiviteiten diehun sporen inhetLoosdrechtselandschap duidelijk hebbennagelaten.Concluderend:degrootste ingrepen
in het Loosdrechtse cultuurlandschap hebben zich vóór 1840 voltrokken. Dehistorisch-geografische informatiewaarde vanditgebiedishoog,omdatalleontwikkelingsstadia nog goed in het landschap herkenbaar zijn.
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De Bont, Meyer en Wimmers, 1990.
Daams 1988,p. 58.
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4.4.4 Subregio 20 Stichtse Venen
Oorspronkelijklandschap: Zoweldebodemkaart 1:50.000,alsdegeologischekaart
geven langs dewestelijke rand vandeUtrechtse Heuvelrug oorspronkelijk een zone
oligotroof, dus relatief hoog opgegroeid, veen aan. Dit veendek wigde uit tegen de
hogere gronden van Het Gooi en de Utrechtse Heuvelrug.
Oorspronkelijkevegetatie: Dehoogsteoligotrofe delen vanhetveenwaren open.De
oorspronkelijke begroeiing op het lagere, voedselrijke veen bestond voornamelijk
uit berkenbroekbos (type7)enelzenbroek (type5).Denatuurlijke uitwiggingszone
was begroeid met vochtig berken-zomereikenbos (type 3).
Karakteristiek vandeoudsteontginning enbewoning: De ontginningsgeschiedenis
van de Stichtse Venen was, na eenmaal als zodanig onderkend te zijn geweest124,
van een verbluffende eenvoud. De oligotrofe veenrug is vanuit de Vecht, of liever
gezegdvanaf eendoorgaande wegdieoverdeoeverwalvandeVechtliep,inetappen
ontgonnen.Deoudsteontginningendaterenuitde 12eeuw,dejongste,laatste,ontginningsfase,tegenderand vanhetGooi,deHollandseRading,dateertuitde 16eeeuw.
De verschillende gerechten hebben, populair gezegd, hun uiterste best gedaan om
zo snel mogelijk vanaf de ontginningsbasis bij de Vecht de Hollandse Rading
(=grens)tebereiken.DiegerechtendierechtdoortotaandeRadingzijn aangekomen
waren het snelst, of machtiger dan hun buurgerecht. De minder snelle, of minder
machtigeontginnersmoestenhunontginninglatenuitwiggentegenhunsnelle,machtige buur. Een blik op de kaart leert dat Oostveen (het latere Maartensdijk) tot een
snelle of machtige ontginningsgroep behoorde en Maarsseveen niet.
Elk ontginningsblok werd afgesloten met een achterkade, die in een later stadium
gingdienenalssecundaireontginnings-enbewoningsas.Hoewelerwelwatbewoning
opdieoudereachterkaden/bewoningsassen isachtergeblevenheeft debewoningzich
vooralgeconcentreerd opde 15e-eeuwse achterkaden, opongeveer2/3vandetotale
ontginningsdiepte. De onderlinge rivaliteit tussen de verschillende gerechten komt
nog het best tot uiting in het feit dat deze 15e-eeuwse bewoningsassen niet opeen
lijn liggen, maar via zogenaamde bajonetsluitingen met elkaar verbonden waren125.
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Voor de historische gegevens over de ontginning van de Stichtse Venen: Gottschalk 1956, p. 207-222 en
meerspecifiekoverwaterbeheersinginditgebiedtijdensdeontginning:Gottschalk 1956,p.311-317.Gottschalk
publiceerdein 1956naar aanleidingvanhaaronderzoek indeStichtseVenen,enkelebaanbrekendeideeënover
de veenontginningen in het algemeen en opschuiving van bewoning in het bijzonder. Zich houdend aan de
heersende mores publiceerde zij haar bevindingen pas nadat in 1956 de dissertatie van Van der Linden over
deze problematiek was uitgekomen. Het verschil in deze twee onderzoeken is dat Gottschalk zich een echte
geografe en Van der Linden zich een echte rechtshistoricus toont.Zo wordt bijvoorbeeld door Gottschalk op
p. 208 fijntjes opgemerkt: Vander Linden nam inzijn onlangs verschenen dissertatie nogaan, dat de dijken
waarop(dehuidige)dorpen(Maartensdijk, Achttienhoven,Westbroek,OudMaarseveen,TienhovenenBreukelerveen) liggen de ontginningsbases zouden hebben gevormd van waaruit een recht van opstrek gold in beide
richtingen. In dit onderzoek verwijzen we overigens naar de 2e druk van de disseratie van Van der Linden
(19812).
125
In de vergelijkbare ontginning van Staphorst en Rouveen (Vervloet en Bording 1985) is te zien dat deze
bajonetaansluitingen daterenvandeeerste opschuivingsfasen indeveenontginning.Ineen latereperiode lukte
het de ontginners overeenstemming te krijgen over een zo kort mogelijke, dus gezamenlijke achterkade. De
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Karakteristiekvandeveranderingentotcirca1840: Evenals inenkele andere veenregio's isbeschreven,ishetcultuurlandschap vandeStichtseVenennogalaanveranderingen onderheviggeweest.Indeeersteplaats isdeopschuivingvande bewoning
overeen onder invloed van de ontginning en bijhorende ontwatering verdwijnende
veenrugopmerkelijk. Delocatiekeuze vandekerk vanWestbroek, waarvan detoren
uit detweede helft van de 15eeeuw dateert, dus als oudste bouwwerk opdeze plek
kan worden beschouwd, lijkt te zijn beïnvloed door de aanwezigheid van een dekzandrug in de ondergrond. Met andere woorden: het veen moet in de 15e eeuw al
zoverzijn geoxideerd,datdoorhetdalendemaaiveld dezedekzandrugzichtbaarwas
geworden,ofvlakonderhetveenoppervlak zijn aanwezigheid indevormvan afwijkendebegroeiingduidelijk heeft gemaakt.Andereaanwezigedekzandruggen hebben
echter geen invloed gehad op de locatiekeuze van de 15e-eeuwse kerkdorpen126.
Alin de 15eeeuw zijn delen van de oligotrofe veenbedekking verturfd. Evenals in
andere regio's leidde de verturving uiteindelijk, via een petgaten- en legakkerlandschap,totgroteveenplassen. Een aantal vandeze veenplassen isvanaf het eind van
de 19e eeuw drooggemalen.
Bijzonder in deze regio is de aanwezigheid van een aantal oude forten. Hun landschappelijke ligging op de 1840 kaart maakt duidelijk dat zij dienden om de doorgaande wegen rond Utrecht af te kunnen sluiten127.
Aanpassingen in de afwatering van dit gedaalde gebied, zoals de invoering van de
molenbemaling,hebbengeengroteinbreuk opdeoudeontginnings-enverkavelingsstructuur veroorzaakt. Voor het merendeel werd de bestaande natte infrastructuur
benut.
Veranderingenvanafcirca1840: Deveranderingen na1840hebbenzichinditgebied
langsdrielijnen voltrokken.Deverkavelingsstructuur (stroken)en-richtingisinhet
centrale deel niet of nauwelijks aan veranderingen onderhevig geweest, maar is in
anderedelen gereduceerd toteenpetgatenlandschap.DepolderBethuneiseenjonge
inpolderingvangeheeluitgeveend land.Hetoostelijk deelvanderegiois(deelsdoor
recente verdroging) wel aan verandering onderhevig geweest. De infrastructuur is,
behoudensaanpassingen indestadsuitbreiding vanUtrechtnietwezenlijk veranderd,
evenmin als de oude bebouwing. De mate van openheid is deels veranderd.
Waardering:De gaafheid is gemiddeld. In dit enigszins aangetaste landschap zijn
nogwelveelsporen vandeoudste ontginning aanwijsbaar. Dehele macro-structuur
van middeleeuwse ontginningsblokken (de karakteristiek van oudste ontginning en
bewoning)wasin 1840nogaanwezigenheeft ookdelaatste 150jaardeels overleefd.
Dit betreft zowel de verkavelingsstructuur, de infrastructuur, de oude bebouwings-

laatste fasen van de veenontginning zijn hier dan ook afgesloten van de nog onontgonnen gronden door een

doorgaande dijk.
126
Waarschijnlijk is eerstdeplekvandeachterkadebinnenhetopschuivendeontginningssysteembepaald,waarna
bleek dat deze achterkade werd gekruisd door een dekzandrug: de ideale locatie voor de kerk.
127
Dezeforten moeten nietverward worden met de forten meer noordwaarts die onderdeel uitmaakten van de
stelling van Amsterdam die vanaf het eind van de vorige eeuw is opgeworpen om het steeds verderdragende
geschut van de hoofdstad verwijderd te houden.
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concetraties (opschuivende lintbebouwing) endematevanopenheid.Dekarakteristiek
van veranderingen tot 1840,namelijk verveningssporen endedaarop volgende herwinning van door vervening verloren gegane cultuurgronden, bepaalt voor een niet
onaanzienlijk deel het gezicht van de Stichtse Venen. Concluderend: Ondanks de
gesignaleerde veranderingen in dit landschap gedurende de laatste 150 jaar is de
historisch-geografische informatiewaarde vandeStichtseVenengemiddeldtothoog.
Mede doordat het gebied erg dicht bij de stad Utrecht ligt bestaat het gevaar dat de
qua historisch-geografische informatiewaarde al verbrokkelde situatie in korte tijd
aanzienlijk kan verslechteren.

4.4.5 Subregio 21 Ronde Venen
Oorspronkelijklandschap: Hierlagvroegereenveenkussen,metoligotroof veenaan
de top, dat via een mesotrofe zone overging in eutroof veen langs de omringende
riviertjes en veenstroompjes.
Oorspronkelijkevegetatie: Deoorspronklijke begroeiingvandeveenkoepel bestond
van hoog naar laag uit sphagnum (dus een open gebied), berkenbroekbos (type 7),
overgaand in elzenbroekbos (type 5).
Karakteristiek vandeoudsteontginningenbewoning: Deze regio is misschien wel
hetbestevoorbeeld vandeveranderdeinzichten overdeontginingsgeschiedenis van
veengebieden, en oligotrofe veenkoepels in het bijzonder, die gedurende de laatste
decaden zijn ontstaan128.
De veenkoepel is vanaf de randen ontgonnen. De ontginningen van dit gebied is
volgens Van der Linden rond hetbegin vande 12e eeuw ingroot verbandaangevat129,maar het zou ook goed al wat eerder geweest kunnen zijn. Zowel vanaf de
oevers van de Vecht, de Angstel, de Winkel, de Waver, de Amstel en de Kromme
Mijdrecht heeft deontginningeenaanvanggenomen.Dezuidelijke basisopdegrens
metdeveenvlaktevanKamerik-KockengenI(subregio28)isonzeker.Deontginning
vandeveenkoepelleiddetoteendoorgaande,geknikte,strokenverkaveling,mettaartpuntvormige ontginningsblokken enbewoningopdeverschillende achterkaden/secun-
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In 1949 schreef DeBruijne (Devolgende citaten naar DeBruijne 1949,p.31-32)dat ieder het er wel over
eenswasdatdeRondeVenenvanafderandenwarenontgonnen:Dezestreekzoudanzóóonderdezeontginners
verdeeld zijn, dat allen moesten werken naar éénpunt midden in het onontgonnen landgelegen, aangeduid
dooreenpaal ofrookvuur. Zoodoende ontstondendeverschillendesectorenvaneencirkel.Maar danvervolgt
hij: Hoewel demogelijkheid van deze wijze van ontginning niet is uitgesloten,houdt deze verklaringvan het
samenkomenvanalleslooteninéénpunt eronvoldoenderekeningmee,dathetmiddelstegedeeltevandeRonde
Venen het laagst gelegen is; daar waren reeds in vroeger tijd verschillende meren, zooals nog te zien isop
de oudste kaart, waarop deRonde Venenvoorkomen, die van Joost Jansz. van 1575.Het ligtvoor dehand,
datdezediepsteplekken hetlaatstvoorontginning inaanmerkingkwamen,medeomdatzijvoordewaterberging
vanbelangwaren.Inditlangecitaatwordteenaantalfeiten genoemd,dietegendeontginningvanuitderandzonemoestenpleiten.Wordterechter eenanderuitgangspuntgekozen,danblijkendezefeitenen tegenstrijdigheden
aardig op elkaar aan te sluiten, zoals uit de volgende beschrijving blijkt.
129
Vander Linden 19812,p. 160-161.Dezeuitspraak doethijondankshetfeit datervoorditgebiedgeenzogenaamde Cope-brieven bewaard zijn gebleven.
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daire ontginningsassen. De geknikte vorm ontstond doordat tijdens de ontginning
detopvandeveenkoepel deneiging hadintezakken, waardoor een nieuw afwateringsoptimum meteennieuwetop moestworden bepaald, waaropdeverlengdestrokenverkaveling zich opnieuw kon richten130.
Karakteristiek van de veranderingen tot circa 1840:In een kleine duizend jaar is
het aanzien van het gebied totaal veranderd. Ineerste instantie betreft het de verandering van degeomorfologie van hetgebied, vervolgens deveenafgraving, het ontstaan van veenplassen en het droogmaken daarvan.
Doorde ontginning is vóór het begin vande 15eeeuw het hoogteverschil tussen de
veenkoepel en de zuidelijker gelegen veenvlakte, door daling van het maaiveld in
deRondeVenen,afgenomen. Deveenkoepelwaszelfs vóórde 15eeeuw verdwenen.
In 1413 werd namelijk de Bijleveld gegraven, waardoor een gebied ten zuiden (!)
van de Oude Rijn kon gaan afwateren opde Amstel, dus Stichts water op een Hollandse boezem131. Deze Bijleveld liep zonder sluizen, viaeen oude Rijntak bij Harmelen, door de ontgonnen veenvlakte dwars door de Ronde Venen. Dit betekende
dat er nergens (meer) grote hoogteverschillen waren te overbruggen.
DeverveningvangrotedelenvandeRondeVenen (voornamelijk deoude oligotrofe
veenresten warenvoorturfbereiding geschikt)heeft pasopheteindvande 17eeeuw
een aanvang genomen. Successievelijk ishet grootste deel van het veenland metde
baggerbeugel uitgebaggerd. Alleen depolders Groot Wilnis-Vinkeveen enNieuwer
Ter Aazijn niet verveend. Dedoor devervening ontstane meren zijn indeloopvan
de 19eeeuwdrooggemalen. Alleen dejongste vervening Vinkenveen isalsplasbehouden gebleven (recreatieve functie), evenals Botshol,dateennatuurmonument is
geworden.
Veranderingenvanaf1840:Hetcultuurlandschap vandeRondeVenenisgedurende
de laatste 150jaar deels aanzienlijk van aangezicht veranderd132. Enkele segmenten
vanhet gebied zijn qua verkavelingsstructuur (stroken) en -richting niet veranderd.
Anderekenden,doorpartiële verbetering vandewaterhuishouding,eenkavelvergroting,terwijldeovergebleven segmentenbestaanuitrecenteinpolderingen (droogmakerijen), of een nat restveenlandschap met petgaten en legakkers vormen.

130

Een veenkoepel zal, afhankelijk van de ontwatering, eerst langs natuurlijke weg (bijvoorbeeld een droge
zomer)enlatermedeonderinvloedvandemens,meerdere,wisselendetoppenhebbengehad.Eenlevendoligotroof veen was een dynamisch geheel, waarin zich zelfs seizoensgebonden wisselingen in de begaanbaarheid
enmatevanoxydatie enklink konden voordoen.De doorDeBruijne beschreven waterplassen inhet centrum
vandeRondeVenen zijnwaarschijnlijk restenvanzogenaamdemeerstallen,diezijnontstaandoorhetinzakken
vandetopvandeveenkoepel.Dezemeerstallen werden vaak aangeduid metdenaam Grondeloos Meer. Deze
naamwijstaltijdopeenoorspronkelijkeveenontginning,ookingebiedenwaarnugeenveenmeeristebekennen.
131
Louman 1982,p. 115-164, waarindeimplicaties vanditgrensoverschrijdende afivateringsverkeergoed zijn
beschreven. Voor het waarom van deze aanpassing in het afwateringssysteem zie Kamerik - Kockengen I en
II (subregio 28 en 30).
132
Aangezieneendeelvandezeveranderingen,namelijk deinpolderingvaneerderdoornatteverveningverloren
gegaancultuurland,zichjuistinhetmiddenvande 19eeeuwvoordeed,geeft hetbepalenvandegaafheid tussen
1840 en 1990 hier wat problemen.
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Waardering: De gaafheid is hier slechts gemiddeld. Het 1840-landschap vertoont
eigenlijk dezelfde kenmerken en historische gaten als het huidige landschap. Het
uitvenen van de Ronde Venen is in etappes uitgevoerd. In 1840 verkeerden enkele
segmenten in hetzelfde stadium van vervening als nu de Vinkeveense Plassen. Met
andere woorden: de landverwoesting doorde vervening had, hoewel opeen andere
locatie,alvoor 1840plaatsgevonden. Dekarakteristiek vandeoudste ontginningen
bewoningisindenietuitgeveendegebieden noginhet landschapherkenbaar gebleven,zoalsknikkenindeopstrekkende verkaveling,diedeverschillende ontginningsfasen markeren.Zelfs indetotaaluitgeveende gebieden zijnnogsporenvandeoudste
inrichting gespaard gebleven, zoals verveningssporen die als hogere delen in het
droogmakerijlandschap liggen,ofdebegrenzingen vandeafzonderlijke droogmakerijen,dieteruggaan opdeoudstezijgrenzen vandemiddeleeuwse ontginningsblokken.
Ook de secundaire bewoningsassen in de uitgeveende en drooggemalen gebieden
liggen noghoger oppseudodijken, immers onder de huizen is geen veen gedolven.
De karakteristiek van veranderingen voor 1840 is goed bewaard gebleven. Zowel
deveranderingen indewaterhuishouding, alsmededelandschappelijke neerslagvan
de sequentie veenontginning, vervening, veenmeer en droogmakerij zijn aanwezig.
Concluderend: de historisch-geografische informatiewaarde in de Ronde Venen is
gemiddeldtothoog,omdatuitallestadiavandelandschapsontwikkeling nogduidelijke sporen in het huidige landschap aanwezig zijn.

4.4.6 Subregio 22 Zegveld
Oorspronkelijklandschap: Hetoorspronkelijk natuurlijk landschapvanZegveldbestond ten tijde van de ontginning uit een eutrofe veenvlakte.
Oorspronkelijkevegetatie:Dit zeer natte gebied was oorspronkelijk bedektmeteen
elzenbroekbos (type 5).
Karakteristiekvandeoudsteontginningenbewoning: Opbasisvano.a.hetgerende
verkavelingsbeeld lijkt het er in eerste instantie op dat hier sprake is geweest van
eenveenkussen,waartegen deontginners zijn opgekropen.Tochheeft ernaeennaderebeschouwing vandegeomorfologische endebodemkaartbijonseengenuanceerder
beeld postgevat. Dehypothese luidt als volgt:deMije endeOude Mije waren twee
veenstroompjes die radiair afwaterde van een geïsoleerd gelegen veenkussen133.
Dit veenkussen is door natuurlijke afwatering (een verlegging van de loop van de
Oude Rijn?) grotendeels geoxideerd en ingezakt. De rondlopende oorspronkelijke
waterloopjes bleven in dit verlaagde landschap liggen en vormden later de ontginningsbasis voor de middeleeuwse ontginning van Zegveld. Juist het ontbreken van
enigedraaiingen indeopstrekkende verkaveling134geeft hetgebiedeerdereengene-

133

Demesotrofe waardvenen op de bodemkaart 1:50.000, daar waar de twee radiaal afstromende waterlopen
elkaar later raakten (of met elkaar inverbinding werden gebracht?) zouden in dezevisiederesten zijn van het
hoogstedeelvandeoorspronkelijke veenkoepel.Zelfs alserhierbovenop oorspronkelijk geenoligotroof veen
zouhebbengelegen,maaktdatvoordebeschrevenhypotheseweiniguit,daarvooralhetrelatievehoogteverschil
hier van belang is.
134
Deogenschijnlijk kromlopende lijnen opdemidden 19eeeuwsetopografische kaart geveneen economisch
kromlopende weg aan, die een wat rafelig verkavelingseinde moet maskeren.
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se vergelijkbaar met de Stichtse Venen (subregio 20). Het gebied is echter te klein
om er een veenrug te kunnen veronderstellen.
De oudste ontginning heeft, ondanks bedenkingen van Van der Linden135 onzes
inziens plaatsgevonden langs de Mije, of zoals Van der Linden het wat kryptisch
uitdrukt:Deeerstevestigingenbinnenhetontginningsterritoirzoudenhebbenplaatsgehad op, en in de naaste omgeving van, een smalle kleistrook langs de Oude
Meije136. Pas in tweede instantie heeft de bevolking zich verplaatst naar een meer
achterwaarts gelegen plek in het convergerende verkavelingspatroon; het waarom
blijft onduidelijk. Mogelijk spelen ook hier de al eerder gesignaleerde veenterpjes
eenrol. OokdeachterliggendepolderZegveldpast,ondanksz'n regelmatigeverkavelingsstructuur, z'n begrenzingaandeonregelmatigheid vandenatuurlijke omgeving
aan. Waarschijnlijk is de bewoning langs de Zegveldse wetering primair.
Karakteristiek van de veranderingen tot circa 1840:Het cultuurlandschap in deze
regio is vanaf het ontginningsmoment amper veranderd. Hier en daar is een sloot
dooruitveningmetdebaggerbeugelverbreed.Ookisinsamenhangmetdemolenbemaling in het Zegvelderbroek de Slimmenwetering gegraven.
Veranderingenvanafcirca 1840: Het landschap in depolder Zegveld is gedurende
de laatste 150jaar amper veranderd.
Waardering:degaafheid ishoog.Het 1840-landschapiseendirecteafspiegeling van
demiddeleeuwse veenontginning.Zoweldekarakteristiek vandeoudste ontginning
en bewoning, als ook de karakteristiek van veranderingen tot 1840 (die overigens
minimaal waren),zijnnoggoedherkenbaar.Concluderend:de historisch-geografische
nformatiewaarde is hoog.

4.4.7 Subregio 23 Hees en omgeving
Oorspronkelijklandschap: Het natuurlijk landschap was veel natter en veniger dan
nuhetgevalis. Oorspronkelijkvormde hetveen(..) vanLaagHees, hetSoesterveen
en het veen bij Soestdijk één geheel131.Het veen hier zal een niet al te eutroof ka-

135
Van der Linden 19812, p. 289 zegt: Blijkens het kaartbeeld(..) isZegvelderbroek (Nyencoop) een jongere
nederzettingdanZegveldenvandaaruitontgonnen.TrektmennamelijkopdekaartdeslotenvanhetwaaiervormigverkaveldeZegvelderbroek door,danblijkendezeopeenviertalpunten te centreren,waarvanerdrie zijn
gelegen aandeHaakswetering,demeest noordelijke lijnvanhetZegveldse verkavelingsstramienenéénmeer
zuidelijkaandeZegveldsewegenwetering.KennelijkheeftdushetZegveldselijnenspelreedsbestaan,voordat
de Zegvelderbroekse verkaveling werd uitgezet.Daaruit magmen afleiden, dat Zegvelderbroekjonger is dan
Zegveld.Waarschijnlijk zegtderafeligeeindverkavelingvanhetZegvelderbroek alleenietsoverdeontginningssnelheidvandeboeren.Derelatieveouderdom vanZegveldenZegvelderbroek heeft Vander Lindennietverklaard.WelisontegenzeggelijkdenaamZegvelderbroekjongerdanZegveld:Zegvelderbroekheetteoorspronkelijk Nieuwkoop. Deze veel voorkomende naam in het veenweidegebied schiep kennelijk te veel verwarring.
Het gebied ishernoemdnaar hetnabij gelegenZegveld.Maar of denaamgeving Nieuwkoop tenopzichte van
Zegveld is gegeven of niet, met de daarbij horende dateringen, blijft een open vraag.
136
Van der Linden 19812, p. 280.
137
Gottschalk 1970, p. 128.

62

rakter hebben gehad -er heeft immers verturving plaatsgevonden- en was mogelijk
van lithotrofe (simpel gezegd, door kwel ontstane) oorsprong.
Oorspronkelijkevegetatie:Er zaldan ook voornamelijk sprake zijn geweest vanelzenbroek- (type 5) en berken-elzenbroekbos (type 8).
Karakteristiek van de oudste ontginning en bewoning: Deze subregio is duidelijk
complementair aanderegio 1 Baarn -Soest -Vuursche:het isdenatte tegenhanger
van dezedrie droge opduikingen die samen subregio 1 uitmaken. Binnen deze natte
wereld is een aantal bijzondere cultuurlandschappelijke fenomenen te beschrijven,
die inmeerdere ofmindere mateinhet landschap zijn overgebleven. Hetbetreft het
Soesterveen, Laag Hees en het veen op de grens van Soest en Baarn138.
Het Soesterveen behoorde tot degemene gronden van Soest. De oudste ontginning
(verturving) vanditveengeschieddedanook vanaf dezuidwestrand vandeSoester
Eng, vanuit de buurt Den Eng139. De ontginning heeft in de 14e eeuw een aanvang
genomen. Vermoedelijk werkte de aanleg van een turfvaart langs de Baarnse zijde
vanditveeninde 13eeeuwdaarbij alsstimulans.Indetweedehelft vande 15eeeuw
was devervening zover voortgeschreden, datde zandige ondergrond werd omgezet
incultuurland enerhuizen werdengebouwd.Omstreekshetmiddenvande 16eeeuw
werden de laatste delen van het Soesterveen gedeeld en verturfd.
Laag Hees toont zichnog steeds alseen convergerende strokenverkaveling, hoewel
nu gedeeltelijk onder bos liggend. De ontginning heeft vanaf 1399plaatsgevonden.
Het veengebied werd verdeeld in 12ontginningshoeven, namelijk 6teHezerwaert
en6totZoeswaert.Daarnawerdendeafzonderlijke hoefslagen ofveenstroken onder
de gegadigden verloot. De achtergrens van het te vervenen gebied140 reikte tot aan
dein 1398gegraven Praamgracht. Deaanlegvandezegracht vormde waarschijnlijk
de aanleiding voor de verdeling en ontginning van het veen van Laag Hees, want
daardoor werddemogelijkheid geschapen omhet veenteontwateren endeturf naar
deEemaftevoeren.Alsontginningsbasis fungeerde deAmersfoortse Weg/Gemene
Weg: de ontginning is dus van zuid naar noord verlopen.

138

Naar Gottschalk 1970, p. 103-132.
In hoeverre deze buur Den Eng, evenals de oude bebouwingsrand langs de noordoostkant van de Soester
Engeensecundaireontwikkeling isgeweesttenopzichtevaneenoorspronkelijk centraalonderhetlatereesdek
gelegennederzetting,eenmogelijkheid dieGottschalknietkonvermoeden,iswaarschijnlijk nietmeerteachterhalendaarhet, totvoor kortnog deelsopen akkerland, inrap tempoonder fraaie (?)nieuwbouw isverdwenen.
Zie over de verplaatsing van bewoning De Bont 1989 en Spek i.V.
140
Gottschalk (1970,p.126)veronderstelteensamenhang tussenhetverturvenvanLaagHeesenhetverdwijnen
vandenederzetting Hees(oudstevermelding 838Hesi), waarvanhetoude akkerland, deHezerEng, alsopduiking lag indezuidelijke hoek vanLaag Hees.Het isnietdenkbeeldig datdevanveenontblotezandigeondergrond ging verstuiven, zodat de akkers op de eng in toenemende mate onder het zand bedolven raakten en
tenslotteonbruikbaarwerden. Ookishetmogelijk datdoordeontwateringvanhetveendegrondwaterspiegel
daalde, waardoor de akkers uitdroogden en zelf aan verstuiving ten offer vielen. Ook noemt Gottschalk (op
p. 127)nogdejongere toponiemen Stuif-enStofhoogte, dieindenabijheid vandeoude,reeds langverdwenen
Hezer Engnoginde 19eeeuwvoorkwamen.Vergelijk inditverbanddebeschrijving vanderegioOudLeusdenValkenheide. De Hezer Eng is onder een enorme vuilnisbelt voor eeuwig vastgelegd.
139
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Alin de Late Middeleeuwen is een brede strook veenland tussen Baarn en Soest in
lange slagen verdeeld onder verschillende eigenaren. In 1424 is een deel van deze
lange,onpraktischeverdelingdooreennieuwedwarsdeling opgedeeld.Dezeherverkaveling wordt ook wel in verband gebracht met de aanleg van de Praamgracht in
1398.Eerder,kort voor 1378,wasdeSoestdijk doorhetnogonontgonnen veenaangelegd, niet om water tekeren, maar ommet droge voeten van Baarn naar Soest te
kunnen komen.
Karakteristiek vande veranderingen tot circa 1840:De belangrijkste verandering
nadeontginning (verturving) vandeveengebieden indezeregio isde omslaginhet
natuurlijk substraat, vannatnaardroog,van veennaar zand.Dezandige ondergrond
islatergeschikt gemaakt voorakkerland. Ditheeft echter plaatsgevonden binnende
verkavelingsstructuur diesamenhingmetdeturfwinning. Paslater,nâ 1900,zijn deze
akkerlanden merendeels omgezet in grasland.
Veranderingen vanaf circa 1840:Het niet onder bos liggend areaal cultuurland in
deze regio is qua verkavelingsstructuur en natte en droge infrastructuur niet veel
veranderd.Hetgebiedismeergeslotengewordeninvergelijking metde1840-situatie.
DegrondendielangsdeEemliggen werdenin 1840algekenmerkt dooreen strakke
strokenverkaveling, die in 150jaar amper is veranderd.
Waardering:De gaafheid van deze restregio is hoog. Deze reststukken bevatten in
hungedurende 150jaarminofmeerongerepte staatnogveelinformatie overdemiddeleeuwse situatie.Ditgeldtniet zozeervoorhunkarakteristiek van oudste ontginning en bewoning of de karakteristiek van de veranderinge tot 1840 (de gebieden
zijn eigenlijk teverbrokkeld omaan zo'n bepaling veelwaardetekunnen hechten),
maar meer voor hun functie bij het vastleggen van een belangrijke historisch-landschappelijke grenstussendehogeregrondenvansubregio 1(Baarn-Soest-Vuursche)
en subregio 25 (Eemnes), of het zichtbaar maken van een deel van het grote areaal
nu onder bos verdwenen cultuurland. Concluderend: de historisch-landschappelijke
informatiewaarde is gemiddeld tot hoog.

4.4.8 Subregio 24 Veenendaal en omgeving
Oorspronkelijk landschap:Dit gebied is oorspronkelijk praktisch geheel met veen
bedekt geweest.
Oorspronkelijkevegetatie: Afhankelijk vandeveensoorttentijdevande ontginning
(variërend van oligotroof veen, via mesotroof en eutroof veen, tot klei op veen bij
de Nude) bestond de begroeiing uit respectievelijk veenmosveen (een open landschap),berkenbroekbos(type5),berken-elzenbroekbos (type8),elzenbroekbos (type
5) en ruigt-elzenbos (type 9). Tussen de verschillende typen kwam natuurlijk een
aantal overgangssituaties voor.
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Karakteristiek vandeoudsteontginningenbewoning141: De opzet en structuur van
deturfwinning rondomVeenendaaliseigenlijk eenvandevelevariatiesopeen zelfde
thema142. Dezeturfwinning echterheeft groteinvloed gehad opde landschappelijke
situatieindegeheleGelderse ValleienhetaangrenzendeEemland.Vormdehetveen
bij Veenendaal oorspronkelijk een waterscheiding in de Gelderse Vallei, door het
verturven ontstond er een doorgaand afwateringstraject vanaf de Rijn bij de Nude
tot in de Zuiderzee143. Met de aanleg van de Slaperdijk in 1652 werd uiteindelijk
op de nieuwe situatie ingespeeld. Deze dijk was een kunstmatige, en lang niet zo
goed functionerende waterscheiding als het verdwenen veenkussen. De boeren ten
zuiden van de dijk hadden voortdurend wateroverlast en trachtten de dijk en inliggende sluiswerken gedurig te saboteren144.
DeRhenense venenkwamen,vanaf de 12eeeuw,naeerstgemeenschappelijk te zijn
gebruikt, grotendeels in handen van particulieren. Vanouds washet gebruik van de
venen aan de Veluwse kant intensiever dan de Stichtse venen. De Rhenense venen
waterden via de Grebbe en de Landgraaf145 (langs de Cuneraweg) en de Kromme
Eem af op de Rijn.
Deeerstepogingtotturfwinning hierdateertvanheteindvande 15eeeuw.Deaanleg
vandezogenaamdeBisschopDavidsgrift diendeechterineersteinstantiederegeling
vaneengoedeafwatering, metalsbijkomende mogelijkheid hetontwaterenenverturvenvanhetgebied enhetvervoeren vandeturf.Opwelkeschaalerturfwerdgedolven is niet bekend, maar het zal vrij behoorlijk geweest zijn146. Tussen 1546 en
1653ishet gebied grotendeels verturfd. In 1546werdmiddels het zogenaamde Rijnoctrooi het gebied ten zuiden van de waterscheiding ter vervening uitgegeven, in
1550werdhet zogenaamde Zuiderzeeoctrooi verleend aanenkeleAntwerpenaren ter
vervening van de noordelijke venen.
Karakteristiekvandeveranderingentotcirca1840:Deveranderingentotcirca1840
zijn tweeledig,namelijk een waterstaatkundige verandering eneen verandering van
het grondgebruik, met de daarbijhorende problematiek. Door het vervallen van de
natuurlijke waterscheiding in de Gelderse Vallei is het gebied een doorgangsgoot
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Grotendeels gebaseerd op Stol 1990.
Deverspreiding van de commerciële turfwinning vanuit Vlaanderen, viadeGelderse Vallei, in noordelijke
richting is,naasthet feitelijke verloopvande turfwinning rondom Veenendaal, eenvande onderzoeksthema's
van de dissertatie van Stol 1990.
143
Al in de tweede helft van de 16e eeuw blijkt de Rijn zich een weg te kunnen banen door de Vallei naar
deZuiderzee. Echte grote inundaties had dit indevalleiniet tot gevolg.Wel zochthet Rijnwater zicheen weg
via denatte infrastructuur die tendienste van de turfwinning enhet -vervoer in de loopvan dejaren was aangelegd. Feitelijk isdeGrebbelinienietsmeer daneengereguleerde overstroming vanuitdeRijn. Daarbij mocht
het water niet tesnel wegstromen van deRijn naar deZuiderzee (delegerszouden tesnel weer door de Vallei
kunnen trekken), maar zich ook niet te veel ophopen in de Vallei (de legers zouden dan de Vallei kunnen
overvaren). Met behulp van dijken en schutten werd zoveel water vastgehouden dat er niet door gelopen en
niet over gevaren kon worden.
144
Eén sluis in de Slaperdijk was synoniem voor deze problematiek. De naam Rode Haan geeft aan dat de
(houten) sluis meerdere malen door deboeren dieten zuidenvandeSlaperdijk woonden inbrand is gestoken.
145
Stol (1990,p. 13)zieteenverband tussen deaanlegvandezogenaamdeWetering, hetzuidelijkste deel van
de Landgraaf en de aanleg van kasteel Ter Horst (zie subregio 12Achterberg e.o.) in het derde kwart van de
12e eeuw.
146
Stol 1990, p. 18.
142
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geworden voorhet (kwel)water vanHeuvelrugenVeluwemassief, maarookvanhet
metregelmaat overdeGrebbedijk spoelende Rijnwater. Gecombineerd metdeinundatiewerken tenbehoeve vandeGrebbelinie iseenaantalwaterstaatkundige werken
tot stand gekomen.
Doordeafgraving vandeturfishetnatuurlijk substraatendusookde mogelijkheden
voor agrarisch gebruik veranderd. Doordeafgraving vandeturf is deVallei duidelijkergeprononceerd.Alleenlangsdecentralezuid-noord lopendenatteasbevonden
zichnogveenresten ennatte moerassigegebieden. Degrenstussennat endroogwas
langsdeHeuvelrugaanzienlijk innoordoostelijke richtingopgeschoven.Dezeverdrogende percelen blijven prekadastraal en kadastraal nog lang als strokenverkaveling
herkenbaar,maarlandschappelijk raaktenzeverrommeld.Dezewatinferieure gronden
leenden zich slechts voor kleinschalig gemengd bedrijf, vaak de basis van de bioindustrie.
Veranderingen vanaf circa 1840: Na de afsluiting van de Zuiderzee in 1932 kon
eindelijk de afwatering van de Gelderse Vallei worden geregeld. Dit heeft voor de
subregio Veenendaal een verdergaande verdroging tot gevolg gehad. Deze (min of
meergereguleerde) verdrogingresulteerdeineenvrijrecentopgetreden kavelvergroting,dieopsommigeplaatsenzoingrijpend was,datdaarvankavelveranderingmoet
wordengesproken.Indeovergebleven ergnattegedeelten bleef deverkavelingsstructuur min of meer ongewijzigd. De natte en droge infrastructuur is, op een enkele
nieuwedoorsnijding na,inhetbuitengebiednietwezenlijk veranderd.Inhetvanouds
opengebiedisdelaatstejareneenaantalnieuweboerderijen gesticht.Mededaardoor
endoor degesignaleerde verdroging ishet gebied delaatste 150jaar wat meergeslotenvankaraktergeworden,waarbij ookweerhetonderscheid gemaaktmoetworden
tussen denogsteeds zeernattedelen,diegrotendeelshetoudeopenkarakter behouden hebben en de geslotener geworden droge delen.
Waardering:De gaafheid in dit gebied is gemiddeld tot laag.
Inhet 1840-landschapwasdekarakteristiek vande oudste ontginning en bewoning
noggoedherkenbaar, ondankshetfeit datdeoorspronkelijke nat-droog verhoudingen
hiernogalzijn veranderd.Deverkavelingsstructuur endeinfrastructuur gingendirect
terugopdeontginning:dekarakteristiek vandeoudsteontginningenbewoningwas
gemiddeld tothoog.Dekarakteristiek vandeveranderingen tot 1840washoog.Concluderend: Hier is sprake van een gebied dat geleidelijk, maar toch behoorlijk is
veranderd. Dehistorisch-geografische informatiewaarde vandezeregio is,ondanks
de relatief lage gaafheid gedurende de laatste 150jaar, toch hoger dan men ophet
eerste gezicht zou verwachten. Deze is gemiddeld, omdat ondanks de beschreven
veranderingen, het hoofdkenmerk (de opstrekkende verkaveling) nog herkenbaar is
in het landschap.
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4.4.9 Subregio 25 Eemnes

147

Oorspronkelijk landschap: Het gebied tussen de Eem en 't Gooi is oorspronkelijk
geheel met veen bedekt geweest. Langs de Eem lag eutroof veen, tegen de hogere
gronden vanhetGooimesotroof veen,datplaatselijk wasdoorgegroeid totoligotroof
veen148.Deveenbedekking langs het IJsselmeeris bij deovergang vandeFlevo-meer- viadeAlmerefase totdeZuiderzee-uitgroei aanzienlijk teruggedrongen. Waarschijnlijk liep ookhet Eemnesser veengebied tentijde van de ontginning meerdoor
naar het noorden149.
Oorspronkelijkevegetatie:Opdehoogste delen van het veen waseen relatief arme
begroeiing aanwezig:eenSphagnumvegetatie. Meernaarderandentoegingditopen
landschap overineen berkenbroekbos (type7),daneen berken-elzenbroekbos (type
8) en dicht bij de Eem een elzenbroekbos (type 5).
Karakteristiekvandeoudste ontginningenbewoning: Overhetverloopvandeoudste
ontginningen van Eemnes bestaat nogsteedsonduidelijkheid. Onderanderemetgebruikmaking van de historische gegevens die door Maris en De Klerk zijn verzameld150 proberen we toch een bruikbare hypothese hierover op te stellen.
Eemnes betekent in de Eem uitstekend stuk land151. De oudste bewoning van de
veenontginning Eemnes moet bij de Eem hebben gelegen. Over het begin van de
ontginningsactiviteit is niets met zekerheid te zeggen. We kunnen deze rond 1000
dateren. De veenontginning heeft op de bekende wijze plaatsgevonden: vanaf de
ontginningsbasis zijn haaks daarop sloten gegraven om het veen te ontwateren en
daarmeebegaanbaar,bewerkbaar enbewoonbaartemaken.Hetontgonnen veenwerd
tegen afstromingswatervanafdehogerenogonontgonnen venenbeschermd dooreen
systeem vanzij-enachterkaden.Nietduidelijk isofdeoudstebewoning alswegdorp
langsdeoevervandeEemlag,ofdatelkeboerenhoeve oorspronkelijk opeen terpje
lag152. Vanaf de eerste ontginningsactiviteiten vanuit de Eem heeft men een brede
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Deomvang vande beschrijving van de ontginningsgeschiedenis van Eemnes is wat groter uitgevallen dan
vergelijkbare andere subregiobeschrijvingen. Daar deauteur binnenkorthieroverhoopttepubliceren (DeBont
i.v.) kon meer materiaal in de subregiobeschrijving worden verwerkt dan normaal binnen het kader van dit
onderzoek mogelijk zou zijn geweest.
148
Toelichting 1966, p.21.
149
Ten westen van Eemnes,aandenoordwestkant van 't Gooi laghetoude,inde 10eeeuwgenoemdeNaruthi
(Künzel1988,p.),noordelijk vandevestingNaarden,wiensvoorgangerhetwas(DeVrankrijker 1987,p. 10-11).
OoktenoostenvanEemneslagdeoudeveenkustvroegeraanzienlijknoordelijker (VanDooren 1986,p. 17-51).
Ook de oude verkavelingsstructuur aan weerszijden van de Eemmond ondersteunt deze zienswijze: duidelijk
isteziendateenoorspronkelijk doorlopendeverkaveling doordeZuiderzeeisaangetast.Inhoeverrehetverdwijnenvandezeveenzonehetgevolg isvaneennatuurlijkeverbeteringvandeafwatering (deveronderstelde catastrofaledroge 10eeeuw(Heidinga 1987),veroorzaaktisdoorontginningen,ofeencombinatievanbeide factoren
is waarbij de tijdsdimensie voorlopig nog niet is vast te stellen, zal toekomstig onderzoek moeten uitmaken.
150
Maris 1947en De Klerk 1977,p 434-447.Maris geeft veel historische gegevens,maar weet dezeniet goed
geografisch te interpreteren; De Klerk is hiertoe wel in staat, maar gaat voorbij aan een aantal aanwijzingen
die zicht geven op de oudste, en daarmee de latere ontwikkelingen initiërende, ontginning.
151
De samenstelling bestaat uitHemi (777, copie eind 11eeeuw) en het Oudnederlandse rdssa(Künzel 1988,
p. 123 en 140).
152
Zieover terpjes inhetveeno.a.Bos 1988,envoordeplaatsvanditfenomeen ineen historisch-geografische
beschrijving De Bont 1988.
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strookveennietdoorslotenontwaterd. Hetveenvandezezogenaamde brede zijdwendeoxideerdeenklonkmindersnelindanhetwelgoed ontwaterde veenterweerszijde:erontstond eenpseudo-dijk. Dezebredezijdwende vormdedeoudstebegrenzing
tussen Ecmnes-noord153 en Eemnes-zw/d
Karakteristiekvandeveranderingentotcirca1840: Zoalsookinandere veengebieden is aangetoond154 is de bewoning in de loop van de tijd opgeschoven. Dit hing
samen metdedaling vanhet maaiveld, veroorzaakt door verdergaande ontwatering.
Hierdoor werd echter de invloed van de Eem op de ontginning steeds groter: het
milieu vernatte:de akkers schoven naar dewestelijke (nog)hoger gelegen gronden:
deboerderijen volgden ditintensief gebruikte deelvanhuncultuurland.HierinEemnesiswaarschijnlijk sprakegeweestvantweeopschuivingsfasen. Deeersteachterkade
lag ongeveer halverwege de Eem en de Wakkerendijk155 ;de tweede was de Wakkerendijk zelf.
Een wat onverwachte bron voor het begrijpen van deverdere ontwikkelingen inhet
Eemnesse cultuurland vormt de kerkgeschiedenis156. Oorspronkelijk hoorde heel
Eemlandonderdemoederparochie (Oud)Leusden.LatervormdeEembruggedekern
vaneendochterparochiedieheelEemland omvatte.InlaatsteinstantieisditEemland
ookweerparochieel onderverdeeld. Inonsgebied ontstonden deparochiesEemnesBinnen en Eemnes-Buiten. De grens tussen deze twee parochies lag bij de dijk die
Eemnes-Binnendijk en Eemnes-Buitendijk scheidde.Waarom lag diegrens niet bij
de brede zijdwende, de harde scheidslijn die vanaf het begin van de ontginningen
als zodanig was bedoeld? Debeantwoording van deze vraaggeeft zicht opeen zeer
dynamische periode in de wording van het Eemnesser cultuurlandschap.
We merkten al opdat het maaiveld vanaf de ontginning door klink en oxidatie was
gedaald.IndezeperiodeisdeinvloedvanhetAlmere/deZuiderzeesterktoegenomen.
Evenals in andere veenontginningen langs de Zuiderzee157 heeft ook Eemnes zich
door dijkaanleg tegen het zeewater te weer gesteld. Langs de Eem is een dijk aangelegdofeenalbestaandekadeverhoogd.Dezedijk islaterteruggelegd, gedeeltelijk
op de achterkade van het oudste ontginningsblok: daar liggen dewielen die duiden
opeenaantaldijkdoorbraken. Aanweerszijden vandebredezijdwende isdezeteruglegginggoedtezien:dedijk doorsnijdt deoudeverkavelingondereenhoekvancirca
60 graden om meer naar het zuiden direct langs de Eem verder te lopen. De brede
zijdwende fungeerde klaarblijkelijk indezeperiode niet meer alspseudo-dijk, want
erwerdgeenwaterkerendefunctie meeraantoegekend.Deinwonersvan Eevanes-zuid
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De oude benamingen voor de verschillende delen van het Eemnesser cultuurlandschap geven zicht op de
dynamiek vanhetgebied,maarnaar zalblijken zijn ookhier oude toponiemen snelmisleidende gidsen.Vanaf
de Eem naar de hogere gronden van 't Gooi zijn er de Noord- en Zuidpolder te Veld, en ten oosten van de
Wakkerendijk de Noordpolder, Zuid- en Binnenpolder te Veen. Delen van dit namenbestand dateert van ver
na de oudste ontginningen.
154
Zie bijvoorbeeld de Stichtse venen ten noorden van Utrecht (regio 20) (Gottschalk 1956, p. 207-222), de
veenontginning van Staphorst-Rouveen (Vervloet enBording 1985) endeveenontginningen inde Langstraat
(De Bont 1989).
155
Over eventuele bewoning aan deze eerste achterkade is niets bekend.
156
Gegevens over de parochievorming in Muller 1921 en in een recent en zeer goed onderbouwd overzicht
Dekker 1983,p. 279-362.
157
Zie onder andere De Bont 1988
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beveiligden hun gronden door de aanleg van een nieuwe dijk: zo ontstond EemnesBinnen, dat gelijk werd gesteld aan de parochie van die naam.
Nieuwewaterstaatkundige ontwikkelingen haddeneenoude,vanafdeeerste ontginningvastgelegdetweedelinginhetEemnessercultuurlandschap doenvervangendoor
een nieuwe158. De belangrijke rol die de brede zijdwende in de ontginning heeft
gespeeld is in de vergetelheid geraakt. Toch heeft ook bij de latere dorpsvorming
de brede zijdwende een belangrijke rol gespeeld. Zoweljongere waterstaatkundige
factoren, alsookouderefactoren diemetdeveenontginningeenrolspeelden hebben
het uiteindelijke dorp zijn huidige aanzicht gegeven. Daarbij speelt de al genoemde
van oostnaar westopschuivende bewoning eenbelangrijke rol.Dezeisvolgens ons
als volgt in z'n werk gegaan:
Uit andere veenontginningsgebieden weten wedat eenrestgebied inde veenontginning, en zo moeten we een brede zijdwende toch ook opvatten, vaak in het bezit
was/kwam van de organisator (de locator) van de veenontginning of -eventueel via
dezepersoon-vaneenkerkelijke instelling.Daarwaardezijdwende de Wakkerendijk
kruist is achter dedijk dekerk van Eemnes-Buiten geplaatst. Dekerk dateert uit de
15e eeuw. Ook de kerk van Eemnes-Binnen stamt uit die tijd.
De verplaatsing van beide kerken heeft echter een verschillende oorsprong. Zoals
gezegd stond de oude hoofdkerk van de parochie Eemland in Eembrugge, aan de
rivier de Eem. De bewoners langs die rivier zagen zich genoodzaakt westwaarts te
trekken, hun akkers achterna en weg van het opkomende rivier- en zeewater. Zij
vestigden zich aandeWakkerenweg, een achterkade inhet verkavelingsysteem. Bij
toenemendewateroverlastverhoogden zijdezewegtotWakkerendijk; zijgingenzelf
aandegoedekant (dewestkant) vandedijk wonen.Erisniets bekend overeenkerk
ofkapelvanEemnes-Buiten, gelegen opdekopvandezijdwende bijdeEem,zodat
wemogen aannemen datdehuidigelaat-gotischekerkvanEemnes-Buiten deeerste
parochiekerk was159.De verplaatste bewoning kwam zo ver van de oorspronkelijke
moederkerk te liggen dat een nieuwe parochie(kerk) werd gesticht. De kerk werd
achterdealaanwezige bewoninglangsdeWakkerendijk geplaatst opdestrookland
(debrede zijdwende) diereeds (deels) kerkelijk bezit was.Dekerk van Eembrugge
is waarschijnlijk pas later naar de Wakkerendijk verplaatst. De veilige kant van de
dijk wasreeds volgebouwd. Dekerk vond een plek aan de oostkant van deWakkerendijk op een onder het veen vandaan gekomen dekzandrug. Nog op 18e-eeuwse
kaarten blijken naast de kerk ook huizen buitendijks aanwezig te zijn.
Ten westen van deWakkerendijk ligt het laatst ontgonnen land. Dit gebied, dat als
Oost-Holland tijdelijk deel heeft uitgemaakt van het graafschap Holland, heeft ook
alsveenontginning zijn beslaggekregen.Debenamingvanditgebied opdeMilitaire
en Topografische Kaart van circa 1850 is veelzeggend: van noord naar zuid luidt
het de Noordpolder te Veen, de Zuidpolder te Veen en Binnendijk te Veen. Hierin

158
InhoeverredoordeZuiderzeeverzwolgencultuurlandeenrolheeft gespeeld,enerdusoorspronkelijk sprake
was van een één, een drie-, of meerdeling, is niet bekend.
159
DeopsplitsingvandeparochieinEemnes-BinnenenEemnes-Buitenvaltmogelijksamenmet,enisteverklaren door de bewoningssprong naar de Wakkerendijk.

69

zien we zowel de oude scheidende betekenis van de brede zijdwende (tussen de
Noordpolder en de Zuidpolder), als ook de (parochie- en waterstaat-)scheiding van
dedijktussenEemnes-BinnenenEemnes-Buiten.DitOost-Holland heeft zijn veendek
in de loop van de tijd totaal verloren.
Analoog aan ontwikkelingen rondom de Zuiderzee zal de molenbemaling hier niet
vóór de 17eeeuw zijn intrede hebben gedaan. Deverschillende weteringen dateren
waarschijnlijk uit de 17e eeuw.
Tot aan de afsluiting van de Zuiderzee in 1932, waren de polders Te Veld en de
MaatpolderendebekaaideUiterdijken nogslechtsvoorextensief gebruik(voornamelijk hooiwinning) geschikt. Toen na de afsluiting ook de waterhuishouding in deze
regioendeachterliggende Gelderse Valleidefinitief konwordengeregeld zijn plannengemaakt omhetEemland teruilverkavelen. Doordezeruilverkaveling werdhet
weidegebied beter ontsloten: er werden enkele ontsluitingswegen aangelegd eneen
aantalpercelen werden wat verbreed. Het oude legekarakter vanhet Eemland bleef
verder grotendeels gehandhaafd.
Veranderingenvanafcirca1840:Inhet Eemnesser cultuurland zijn nog steeds veel
sporenuitverschillendeperiodenvandelandschapsgenese aanwezig.Deveranderingen in de laatste 150jaar zijn, zeker vergeleken met andere gebieden, minimaal te
noemen. Dit ondanks deruilverkaveling uit het midden vande 20eeeuw. Noch, de
verkavelingskarakteristiek (strokenverkaveling), noch de verkavelingsrichting zijn
hierdoor, op een relatief klein gebied aan de monding van de Eem na, wezenlijk
veranderd. Slechts enkelesloten zijn gedempttenbehoeve vandeaanlegvanenkele
(overigens wel noodzakelijke) agrarische ontsluitingswegen. Deze nieuwe wegen
pasten goed in de oude verkavelingsstructuur. Ook de structuur van de oude 19eeeuwsebebouwingisgrotendeels ongewijzigd gebleven.Alleendeopenheid isdoor
nieuwbouw tenoostenvandeWakkerendijk enenkelebouwselstenwestenvandeze
dijk gemiddeld afgenomen.
Waardering:Degaafheid vanhet Eemnesser landschap isderhalvehoog:het 1990landschapispraktischidentiek aanhet 1840-landschap.Dit 1840-landschapbevatte
zeer veel sporen van de oudste ontginning en bewoning:de verkavelingstructuur (karakteristiek en-richting)iseendirectgevolgvandebeschrevenoudsteontginningswijze. Deinfrastructuur hangt hier nauw mee samen. Deoudste bebouwing isinde
loop van de tijd door klei afgedekt geraakt160. Desondanks is de karakteristiek van
deoudsteontginningenbewoninghoog.Ookde,weliswaar weinige,jongereingrepen
van vóór 1840 zijn nog aanwezig. Dekarakteristiek van deveranderingen tot 1840
isookhoog.Concluderend:hetmidden-19e-eeuwselandschapvormdenogeengoede
afspiegeling vandegenesevanhetEemnessercultuurlandschap.Gedurendedelaatste
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Deoudstebewoning isgeheeldoor laterekleiafzettingen afgedekt (enmogelijk zelfs deels geconserveerd).
Hoewel inhetverleden wel pogingen zijn ondernomen om dezeoudeontginningsas terlocaliseren, zal, zeker
alsersprakeisvaneenserieindividuelehuisterpjes, alleeneenuitgebreidboringsprogrammaeenenanderboven
de klei kunnen halen.
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150jaar zijn evenmin grote veranderingen opgetreden. De historisch-geografische
informatiewaarde van het huidige Eemnesser cultuurlandschap is hoog161.

4.4.10 Subregio 26 Bunschoten
Oorspronkelijklandschap: Hetgrootste deel vanhetgebied was oorspronkelijk met
zeggeveen, rietzeggeveen, of broekveen bedekt162. De bodemkaarten geven aanwijzingenvooreenoligotrofe veenzone(eenveenrugofeenaaneenschakeling vanveenkoepels?) in het noorden van de regio en mesotrofe tot oligotrofe venen meer naar
het zuiden163. De kleibedekking zal merendeels van nâ de ontginning dateren.
Oorspronkelijkevegetatie:Devegetatie zalbestaanhebben uit elzenbroekbos (type
5)enineenmesotrofe-oligotrofe variantmogelijk eenberkenbroekbos (type7).Daar
waarmogelijk (maarniet waarschijnlijk) alklei opveen aanwezig was voor deontginning zal een ruigt-elzenbos (type 9) hebben gestaan.
Karakteristiekvandeoudste ontginningenbewoning:Washetmogelijk omdegenese
vanhet Eemnesser cultuurlandschap (subregio25) vrij gedetailleerd te beschrijven,
het gebied aan de andere zijde van de Eem geeft meer problemen164. Hierboven
is al aangegeven dat de onduidelijkheid over het natuurlijke substraat ten tijde van
de ontginninghier vooraldebet aanis.Deverkavelingsstructuur geeft wel duidelijk
weer in wat voor omstandigheden de ontginning heeft plaatsgevonden, maar geeft
(nog) geen uitsluitsel over het verloop van de ontginning.
Dehistorischebronnenoverdezeregiodaterenuiteenrelatief lateperiode.Deplaats
Bunschoten wordt voor het eerst in 1226 vermeld. Het naamsbestanddeel -schoten
wordt in verband gebracht met de aanwezigheid van een dekzandrug165. Dit zou
betekenen dat ten tijde van denaamgeving deze dekzandrug aan het oppervlak lag.
Een andere belangrijke nederzetting, of territoriumaanduiding betreft Uitwijk, dat
wel wordt aangezien voor een oudere naam van Bunschoten. Deoudste vermelding
is uit 1203166. Daarnaast is bekend dat de ontginning in Eemnes vanuit de Eem
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Mogelijke veranderingen in het kader van de komende ruilverkaveling worden dan ook door de schrijver
met zorg tegemoet gezien.
162
Zoals uit het vervolg zal blijken gaat de onduidelijkheid over de oudste ontginningen in deze regio voor
eendeel terug opdeonduidelijkheid overhetoorspronkelijke natuurlijk substraat. Deze onduidelijkheid speelt
natuurlijk ook een belangrijke rol bij het bepalen van de historische vegetatie.
163
Zie de zeer gedetailleerde veenkaarten bij Zegers 1961.
164
Voor de de historische gegevens is gebruik gemaakt van Vervloet 1973,p. 421-434. De interpretatie van
deze gegevens valt op een aantal plaatsen anders uit dan in dit artikel.
165
Zowelopdebodemkaart alsopdegeomorfologische kaart 1:50 000 zijnhiervoor aanwijzingen tevinden.schoten komt vanskauta, wat betekent hoogte in een moerassige omgeving. Bun is een persoonsnaam. Bunschoten betekende dus de schot van Bun, of vrijer vertaald, de woonplaats van Bun en zijn familie. Vergelijk
de vele -schot namen in Brabant die allemaal in eenzelfde landschappelijke situatie liggen. De schot ligt als
een soort kaap temidden van de moerige gronden (De Bont 1989).
166
Vervloet 1973.Dedoordezeschrijver verondersteldevereenzelviging vanUitwijkmetBunschotenisintrigerend, maar laat nog vragen open.
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heeft plaatsgevonden. De verkaveling vanaf beide oevers van de Eem vertoont een
opvallende gelijkenis: het vormt eikaars spiegelbeeld.
Deze gegevens overziend kan de volgende ontginningsgeschiedenis worden geschetst167. De oudste ontginningen vonden plaats vanaf de Eem in oostwaartserichting.Dedraaiingen indeverkaveling opzo'n 1 km afstand geven aan dattegen een
veenhellingwerdopontgonnen.Doordeontginningishetmaaiveld gaandalen(klink
en oxidatie). Mogelijk istoen pasdeskautavan Bunschoten inhet landschap zichtbaar geworden. Een andere mogelijkheid is dat de achterkade van de ontginningen
vanuit deEem(een oostelijke tegenhanger vande oorspronkelijke Wakkerenweg in
Eemnes)de(zichtbaargeworden)dekzandrugkruiste.Ditwaseenuitgelezen locatie
voor een nederzetting: Bunschoten. In geval dat de zandrug pas later door het veen
isgekomen,zaldeverplaatste bewoning,analoogaanEemnes,eerst aandeachterkade hebben gewoond en pas in tweede instantie de dekzandrug van Bunschoten zijn
gaan bewonen. Meer waarschijnlijk is het dat tijdens de ontginning de dekzandrug
alzichtbaarwas,waaropdebewoningzichgingconcentreren. Inbeidegevallenwas
deafsluiting vandeveenontginning dooreen achterkadenoodzakelijk. Ookinbeide
gevallen zal de verslechterende waterhuishouding van het Bunschoter cultuurland
dooreentoenemende zeeinvloed ookdetwijfelaars uitdepolder zoverhebben gekregen,omzichopdeBunschoterdekzandkoptevestigen.Vanafdezeachterkade/Bunschoten is de laatste fase van de ontginning tot aan de Laak gereed gekomen. Aan
de Laak vonden de ontginningen nog in de 14e eeuw plaats168. Over de zuidelijke
ontginningenindezeregioisnietveeltezeggen.Deafwijkende richtingindeverkaveling plaatst ze apart van de Eem-ontginning. Gezien de ontginningen inhet aangrenzende Hooglanderveen (onderdeelvansubregio9Hooglande.o.)zullen zevoor
het merendeel uit de late Middeleeuwen dateren.
De oudste ontginningen zullen rond de 10e eeuw een aanvang hebben genomen.
EvenalsinEemneseninhetNijkerkseheeft deoorspronkelijke kustlijn indezeregio
veel verder noordwaarts gelegen. De beschreven oligotrofe venen zijn slechts de
zuidelijke restvaneengordeloligotrofe venen,die,naontginningendusmaaivelddaling,geleidelijk-aan doordeZuiderzee zijn verzwolgen.Mogelijk moethet moeilijk
te localiseren Uitwijk in deze zone worden gezocht169.
Naastdealbeschreven onduidelijkheid isernogeenanderbelangwekkend element,
waar vaak twee, met elkaar strijdige verklaringen voor zijn te geven. In Eemnes is
als belangrijk oud element de brede zijdwende genoemd engekarteerd. Mogelijk is
inhet Bunschoter cultuurlandschap ookeenbrede zijdwende aanwijsbaar, namelijk
ten oosten van Eembrugge, alsscheiding tussen de west-oostverlopende ontginning
vanuitdeEemendehaaksdaaropstaandeverkavelingindepolderdeHaar.Vervloet
echtergeeft dezogenaamdenederzettingsgeografische kaartvandepolderBunschoten
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Ookalsdoornieuwonderzoek zalblijken datdeverondersteldeontginningsgeschiedenis andersisverlopen,
staat buiten kijf dat de structuur van de verkaveling en de oude infrastructuur practisch geheel teruggaan tot
de ontginningsperiode. Deze periode is dan alleen nog niet goed begrepen.
168
Zie voor de ontginningen in het naburige Nijkerkse gebied Van Dooren 1986.
169
Uitwijkhoortdanthuisinderijverdwenennederzettingen langsdezuidrandvandeZuiderzee,zoalsOetewaal
(bij Amsterdam), Naruthi (voorloper van Naarden), Uitwijk en Arke (de naamgever van Arkemheen).
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hier een mogelijke waterloop met de naam Drecht170. Als dat het geval is, de bodemkaart wijst niet indeze richting, zal,zoals ookinderegio 19Loosdrecht tezien
is,delaagste,natste strook veen,direct langs deDrecht,alslaatste goed zijn ontwaterd.Dezerelatief recente ingreep leverdedan deafwijkende verkaveling opdiealleen op een brede zijdwende lijkt.
Karakteristiekvandeveranderingen totcirca1840: Doordeuitbreiding vandeZuiderzee heeft in veel gevallen veen aan het oppervlak plaats gemaakt voor klei aan
hetoppervlak.Eventuelehoogteverschillen indeoorspronkelijke veenbedekking zijn
doordeontginninggladgestreken,waarbij dedekzandkoppen onderhetveen vandaan
zijn gekomen, of sterker naar voren kwamen. Naast de bedijking van de Zuiderzee
endeEemindelateMiddeleeuwen isalleengepoogd deafwatering doorhetgraven
vanenkeleweteringenteverbeteren.Deruilverkaveling,diehiertotstandkonkomen
nadat in 1932 de Zuiderzee was afgesloten en de beheersing van het binnenwater
kon worden aangepast aan de waterbeheersing van het IJsselmeer, heeft eigenlijk
alleen een ontsluiting vanhet weidegebied door enkele nieuweplattelandswegen te
zien gegeven.
Veranderingenvanafcirca1840: InhetBunschoter cultuurland zijn nogsteeds veel
sporenuitverschillendeperioden vandelandschapsgenese aanwezig.Deveranderingen in de laatste 150jaar zijn, zeker vergeleken met andere gebieden, minimaal te
noemen. Dit ondanks de ruilverkaveling uit het midden van de 20e eeuw. Noch de
verkavelingskarakteristiek (strokenverkaveling), noch de verkavelingsrichting zijn
wezenlijk veranderd. Ookdestructuur vandeoude 19e-eeuwsebebouwingis zowel
inBunschoten,alsinSpakenburggrotendeelsongewijzigd gebleven.Alleendeopenheidisdoornieuwbouw(BunschotenenSpakenburgzijn aanelkaargegroeid ennaast
huizenbouw is ook veel kleinindustrie tot stand gekomen) aanzienlijk afgenomen.
Zekerinhetnoordelijke gebied wordtdeoude,uitzonderlijke openheidhierdoorbelemmerd.
Waardering:De gaafheid vanhet Bunschoter landschap is,ondanks veranderingen
door de ruilverkaveling oude stijl, hoog: het 1990-landschap is praktisch identiek
aan het 1840-landschap.Dit 1840-landschapbevattezeerveel sporen vandeoudste
ontginningenbewoning:deverkavelingstructuur (-karakteristiek en-richting)iseen
direct gevolg van de beschreven oudste ontginningswijze. De infrastructuur hangt
hier nauw mee samen. De oudste bebouwing is in de loop van de tijd door klei afgedektgeraakt.Dekarakteristiek vandeoudsteontginningenbewoningishoog.Ook
de,weliswaarweinige,jongereingrepen vanvóór 1840zijnnogaanwezig.Dekarakteristiek vandeveranderingen tot 1840isookhoog.Concluderend:hetmidden 19eeeuwse landschap vormde nog een goede afspiegeling van de genese van het Bunschotercultuurlandschap.Gedurendedelaatste 150jaar zijn ookgeengroteveranderingenopgetreden.Dehistorisch-geografische informatiewaarde vanhethuidigeBunschoter cultuurlandschap is derhalve hoog.
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Vervloet 1973, fig. 3,p. 428.
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4.4.11 Subregio 27 Hamersveld-Leusbroek
Oorspronkelijk landschap: In deze kwelzone van de Utrechtse Heuvelrug is tussen
dekzandkoppen en -ruggen (lithotroof) veen tot ontwikkeling gekomen,datvarieert
vaneutroof,viamesotroof,totmogelijk enkeleoorspronkelijk oligotrofe delen.Toch
staken, zeker ten tijde van de ontginning, veel van deze dekzandkopjes boven het
veen uit. Ook overde mate waarin het veen zich oorspronkelijk tegen de oostelijke
helling van de heuvelrug kon hebben opgewerkt is (nog) geen duidelijkheid171.
Oorspronkelijke vegetatie: Gezienhetbeschrevennatuurlijke substraatvoordeontginning, bestond devegetatie uitelzen-eikenbos (type4) opdenatte,matig vruchtbare
beekdalgronden,uitelzenbroekbos (type5)indezeernattegebieden,maar mogelijk
(in geval van enkele ologotrofe hoogten) ook nog uit wat berkenbroekbos (type 7).
Karakteristiek van de oudste ontginning en bewoning: De ontginning172 van het
HamersveldenhetLeusbroekdateertwaarschijnlijk vanvóórde 1le-eeuwseontginning van Woudenberg (subregio 11).Gezien de ligging van de oude boerderij Hakhorst aande brede kant vandegeer, of spietussen detwee ontginningsblokken, die
samendeveenontginning Hamersveld vormen,heeft deontginning van Hamersveld
zichmogelijk inoost-westwaartserichtingvoltrokken. Deverkavelingsrichting van
hetzuidelijker gelegenLeusbroek,namelijk haaksopdeverkavelingvanHamersveld,
is(nog)nietgoed verklaarbaar. DeontginningvanLeusbroek isgeëntameerd vanuit
Oud Leusden. Deverkavelingsstructuur vanhetZuurbroek of Zuidbroek maakt één
deeluitmetLeusbroek.Hoedeinliggendebewoningslijn zichverhoudttotdeontginningsgeschiedenis van Leusbroek en Zuurbroek is onduidelijk.
Karakteristiek vande veranderingentotcirca1840: Demiddeleeuwse inrichting is
tot circa 1840niet wezenlijk veranderd. Ook de aanleg van inundatiewerken in de
Grebbeliniediezichgedurendede 17een 18eeeuwheeft voorgedaan,heeft hetlandschapnietnoemenswaardig aangetast.Doordezeaardwerken enaanpassingen ineen
grotendeels albestaandeoudenatteinfrastructuur, bleefhetgrootstedeelvanderegio
buiten een eventuele inundatie173.
Veranderingenvanafcirca1840: Deverkavelingsstructuur (strokenverkavelingmet
gelijke diepte)isnietwezenlijk veranderd.Welzijn destroken indelen vanderegio
verbreed (kavelvergroting).Dezekavelvergroting wasmedehetgevolgvanderelatieve verdroging die zich ook in deze regio heeft voorgedaan, nadat de Zuiderzee
in 1932 was afgesloten en de afwatering van de Gelderse Vallei eindelijk afdoende
kon worden geregeld. Hierdoor is ook de oorspronkelijke openheid van het gebied
aanhetverdwijnen. Hetgebiedheeft deneigingomdichtteslibben.Behoudensenkeleaanpassingen,isdenatteendrogeinfrastructuur gedurendedelaatste 150jaargoed
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Hierdoor ishet ookniet duidelijk of deoudeboerderijen inhet Heetveld, die allemaal gelegen waren langs
de5mNAP-hoogtelijn,nu totdemoerassigeenvenigegebieden, oftotdedrogereregioOud-Leusden-Valkenheide (subregio 7), gerekend moeten worden. Ze zijn wel in deze subregio beschreven.
172
De volgende beschrijving is deels gebaseerd op Renes 1990.
173
Akihary enBehagel 1982,deafbeelding vandeUtrechtseenGrebbelinieopp. 82endebijhorendebeschrijving op de volgende pagina's.
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herkenbaar gebleven. Buiten deuitbreidingswijken van Leusdenisde structuur van
de oude bebouwing goed bewaard gebleven.
Waardering: De gaafheid in het Leusdener buitengebied is gemiddeld. Het 1990landschapgeeft noginvoldoendematezichtopdemidden-negentiende-eeuwse situatie. Dekarakteristiek van de oudste ontginning en bewoning was inhet 1840-landschapnoggoed afleesbaar, voorwatbetreft deverkavelingsstructuur ende structuur
vandeoudebebouwing.Overdeafleesbaarheid vandeoudeinfrastructuur diesamenhangt met de oudste ontginningen bestaat enige twijfel. De karakteristiek van de
veranderingen tot 1840is,voor zover voorgekomen, redelijk inhet 1840-landschap
aanwijsbaar. Concluderend:dehistorisch-geografische informatiewaarde isgemiddeld
tothoog.Goedbeschouwd blijktermeerhistorischeinformatie aanwezigtezijn,dan
op het eerste gezicht lijkt.

4.4.12 Subregio 28 Kamerik - Kockengen en omgeving I
Oorspronkelijklandschap: Hetgebiedwaseenveenvlakte(mesotroof eneutroof bösen broekveen).
Oorspronkelijke vegetatie: De begroeiing bestond voornamelijk uit elzenbroekbos
(type 5).
Karakteristiekvandeoudsteontginningenbewoning: Deontginningvandeveenvlakte is opeen ongekend georganiseerde wijze tot stand gekomen. Deontginning zelf,
die vanaf de 11e tot in de 14e eeuw plaatsvond, is uitgevoerd op instigatie van de
bisschop van Utrecht en de graaf van Holland174. Zij hadden in de 10e eeuw de
zeggenschap over de wildernis in hun gebieden gekregen. Zij creëerden dusdanig
gunstige voorwaarden voor de ontginners dat het niet moeilijk zalzijn geweest om
mensentevinden dieditzwarewerkwildenuitvoeren.Dezevoorwaarden zijn samen
tevatten onderhetmiddelnederlandse begripcope.Cope,eenruimer begripdanhet
huidige kopen,heeft betrekking opdeafspraken dietussen kopers enverkopers van
de veenwildernis werden gemaakt over de omvang van de ontginning, de betaling,
de rechtspositie en rechtsbevoegdheden175.
Een en ander resulteerde in deze regio in een zeer regelmatig ontginningspatroon
van strakuitgemeten ontginningsblokken. Hier is steeds de zogenaamde 6voorling
(circa 1250meter)alsontginningsdiepte aangehouden.Zoalsalisuiteengezet speelden indeveenvlakte verschillen inhoogte,dus verschillende afwateringsrichtingen
nauwelijks een rol; althans, het is niet goed mogelijk deze verschillen nog uit de
174

Zie hierover Van der Linden 19812 en in een goed overzicht Van der Linden 1982,p. 48-82, i.h.b. p. 64
e.v.
175
Deze bondige definitie naar Beenakker 1986, p. 44. In het kader van dit onderzoek is het niet opportuun
omdebewijsvoering voordeontstaanswijze, dateringenjuridisch-historische implicatieshierteherhalen.Daarvoor wordt verwezen naar Van der Linden 19812, de ongewijzigde herdruk van zijn dissertatie uit 1956.Van
hetcopeverschijnsel wordtslechtsderuimtelijke componentbeschreven:decopealsimpliciete vormingsvoorwaarde voor het cultuurlandschap in deze regio.
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verkavelingsstructuur te destilleren. De afwatering geschiedde meest in zuidelijke
richtingopdeRijn ofopdeVecht.ImmersdeveenkoepelvandeRondeVenen(subregio 21) verhinderde aanvankelijk een goede afwatering naar het noorden.
Enkelecope-dorpen voldoennietaanhetideaalbeeld vaneenrechte ontginningsbasis
metbewoning opdekopvandekavels.Hetbetreft Kamerik Mijzijde enOud-Kamerik.Deboerderijen liggen alle opeen kromme lijn midden inhet veld.Deveronderstelde samenhang met een ouderivierloop inde ondergrond wordt door een blik op
de geomorfologische kaart 1:50.000gelogenstraft. Vooral de bewoningskrommein
Kamerik Mijzijde loopt op circa 6 voorling lengte afstand parallel aan de Grecht.
VanderLinden ziethierinhetoudeMiland.DatOud-Kamerik ouderisdanKamerik
zalnietverbazen.Eenenanderimpliceerteenvoorfase indezeerregelmatige ontginning vanuit de natuurlijke wateren in en rondom het gebied176. Hier in Kamerik
zou de nu aanwezige bewoning in het veld vanaf de Grecht verplaatst kunnen zijn
naardeoorspronkelijke achterkade.DebewoninglangsdeKamerikseWeteringvertegenwoordigtdaneenvolgendefase,namelijk een aanpassingvandeverkavelingsstructuur in het zeerregelmatige ontginningssysteem. Dit verschijnsel komt ook in
paragraaf 4.5.3 ter sprake.
Eenbijzonderheid indezeregiovormtdeplaatsnaamgeving.Vooralinhetnoordelijke
deelvanhetcope-gebied liggenenkelevernoemings-offantasienamen, zoalsSpengen
(Spanje), Portengen (Bretagne), Kamerik (Kamerijk/Cambrai) Kockengen (Cocagne/Luilekkerland), die niets zeggen over de herkomst van de ontginners, maar wel
over de geestesgesteldheid van de naamgevers en hun opvattingen over de omge177

ving .

Karakteristiekvandeveranderingentotcirca1840: Hoeweldeontginningzich heeft
afgespeeld ineen veenvlakte,heeft dedaling vanhet maaiveld alsgevolg vanklink
en oxidatie, samen met een verandering (de totale vervlakking van de veenkoepel)
indenabijgelegen RondeVenen(subregio21),eenenanderveranderd indezeregio.
Deafwatering naarhet zuiden opdeOudeRijn isdoordemaaivelddaling,maarook
doordesteedssterkerwordendeafwateringsstagnatie vandeOudeRijnzelf,bemoeilijkt. Uiteindelijk heeft eenomslagindeafwatering plaatsgevonden dierondheteind
van de 15e eeuw te dateren valt. De polders Heicop en Bijleveld (beide ten zuiden
van de sinds de 12e eeuw bij Wijk bij Duurstede afgedamde Oude Rijn gelegen)
waterdenrespectievelijk sedert 1385en 1413afnaarhetnoordenviade gelijknamige
weteringen door deze subregio178. Deze weteringen waren meestal verbredingen
van een al bestaande infrastructuur.
Pas met de molenbemaling was het weer mogelijk om het overtollige water op de
OudeRijn telozen,getuigedeTeckopseMolenvliet dievanTeckop,doordepolder
Houtdijk, naar de Oude Rijn loopt.
176

Hetisniet uitgesloten dat deinhetveld gelegen bewoning van Kamerik-Mijzijde enOud-Kamerik is terug
te voeren op individuele huisterpjes, zoals die in Waterland, Delfland en langs de Vlist zijn aangetoond. In
Waterland is de beweging van enkele op een rij gelegen huisterpjes naar een nieuw concentratiepunt, of een
nieuwe bewoningslijn aangetoond.
177
Rentenaar 1984.
178
Zie hierover het heldere artikel van Louman 1982.
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Veranderingenvanafcirca1840: Ditdeel vanhetzogenaamde cope-gebied isgedurende de laatste 150jaar amper veranderd. Noch deverkavelingsstructuur, noch de
natteendroge infrastructuur, deoudebebouwingendematevan openheid zijn aangetast.
Waardering: Het 1990-landschap is praktisch identiek aan het 1840-landschap: de
gaafheid is hoog. Het 1840-landschap vormt een perfecte afspiegeling van de oorspronkelijke, zeerspecifieke veenontginning.Ookdebewoningweerspiegelt, ondanks
localeverdichting,goeddemiddeleeuwse situatie.Hetgebiedheeft het oorspronkelijk
openkaraktergoedbehouden.Dekarakteristiek vandeoudste ontginningenbewoning ishoog. Ookdekarakteristiek van veranderingen tot 1840,in dit geval vooral
ingrepenvanwaterstaatkundige aard,isinhet 1840-landschapgoedherkenbaargebleven. Concluderend: de historisch-geografische informatiewaarde is hoog.

4.4.13 Subregio 29 Tussen Angstel en Vecht
Oorspronkelijk landschap:Ten tijde van de ontginning waren delen van het gebied
mogelijk (nogofweer)metbosveenbedekt.Daarnaastlag(complementair)eengroter
ofkleinerdeelvandevochtige,maarvruchtbare,oeverwallen vanhet Vechtsysteem
(weer) aan het oppervlak179.
Oorspronkelijke vegetatie:De vegetatie bestond uit elzenbroekbos (type 5) op het
bosveenenruigt-elzenbos(type9)opdemetkleibedekteveengronden.Deoeverwallen waren oorspronkelijk met een essen-iepenbos bedekt (type 10).
Karakteristiek vandeoudsteontginningenbewoning: Indezeregio tussen Angstel
enVecht, waardeindeVroege Middeleeuwen potentieel bewoonbare plekken zich
in eerste instantie beperkten tot de in het veen verzompende oeverwallen, zijn de
oudstebelangrijke bewoningslocaties Abcoude(1174vervalst:Abbenkewolde),Baambrugge en Aetsveld en de oevers langs de Vecht. Hoewel al in de Ijzertijd in deze
strekenbewoningaanwezigwas-zoweldearcheologische vondsten,alsookdeouderdomvandenamenvoorraad indit mondingsgebied vandeVecht,wijzen indierichting180wijzen delatere archeologische vondsten opeen sterkeafname vandebewoning in de Vroege Middeleeuwen. Ook de schriftelijke bronnen lijken dit tebevestigen.Deveengroei isindezetijd aanzienlijk toegenomen.PasindeHogeenvooral
in de Late Middeleeuwen blijkt er (weer) van een redelijk omvangrijke bewoning
sprakete zijn. Dezebewoningislangsdeoevers vandeVechtendeAnsgtel gesitueerd.Delaatmiddeleeuwse ontginningvandetussendeVechtendeAngstelliggende
pseudokomheeft eensystematisch karaktergehad.Ditduidtopeen(welvanzelfsprekend) nat karakter van deze kom. De ontginning is nog het best vergelijkbaar met
deontginningen vandemeestoostelijk gelegenklei-op-veengebiedeninhetrivierengebied. De ontginningsbases lagen bij beide riviertjes.

179

Hierbij wordt gerefereerd aan de zienswijze van Vervloet en Mulder (1983,pag. 13-24, i.h.b. pag. 19)dat
de aanwezige rivierklei oorspronkelijk grotendeels was afgedekt door bosveen. Mogelijk is deze voorstelling
van zaken wat te venig ingekleurd.
180
Vervloet en Mulder 1983,p. 25-38; Van Zweden 1985.
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Karakteristiek vande veranderingen totcirca1840: Door een toenemende invloed
van de Zuiderzee (de Vecht is pas door de aanleg van de zeesluis in Muiden in de
17e eeuw een binnenwater geworden), dus opstuwing van afstromend water onder
invloed van eb en vloed hebben zich op steeds grotere schaal kleiafzettingen voorgedaan.Ditkon destegemakkelijker, daardevenenindezeregio (alszealtotenige
hoogte hebben kunnen doorgroeien) door klink en oxidatie181 lager waren komen
teliggen.Dekleiafzettingen werdenalshetwarehierdooruitgenodigd.Debewoning
is gebonden gebleven aan de oevers of oeverwalletjes. De pseudokom bleef onbewoond.Dezemaaktedeeluitvanhetvanoorsprong 18e-eeuwseinundatiegebied van
de zogenaamde Oude Stelling van Amsterdam182.
Veranderingen vanafcirca 1840:Ondanks de dreigende nabijheid van de AmsterdamsenieuwbouwishetgebiedrondomAbcoudequaverkavelingsstructuur delaatste
150jaar niet erg veranderd. Alleen de uitloper van deze regio ten oosten van het
Amsterdam-Rijnkanaal is,dooreenverbeteringvandewaterhuishouding,meerveranderd (voornamelijk kavelvergroting). Ook de natte en droge infrastructuur183, de
structuur van de oude bebouwing en de mate van openheid zijn vanaf het midden
van de 19e eeuw nauwelijks aangetast.
Waardering:Degaafheid ishoog. Het 1990-landschapverschilt niet wezenlijk van
het 1840-landschap.Het 1840-landschapbevatveelinformatie (quaverkavelingsstructuur,natteendrogeinfratsructuur enoudebebouwing)overdemiddeleeuwse ontginningvanhetgebied.Dekarakteristiekvandeoudsteontginningenbewoningishoog.
Ook dekarakteristiek van deveranderingen tot 1840,veranderingen diehierniet al
te veel zijn voorgekomen, ishoog.Concluderend: dehistorisch-geografische informatiewaarde van dit gebied is hoog.

4.5 Het klei-op-veenlandschap
Hetklei-op-veenlandschap lijkt ineenaantalopzichten veelopdebeschrevenveenvlakte. Vaak betreft het oorspronkelijke moerassige of venige gebieden, die in de
loop van de tijd zijn afgedekt met klei, die vanuit de rivieren of de zee is afgezet.
Hetisniet altijd duidelijk ofertentijde vandeontginningsprakewasvaneenveenlandschap of eenklei-op-veenlandschap. Met anderewoorden, enkele vande onder
4.4 beschreven veenlandschappen hebben pasnadeontginning,ennadedalingvan
het oorspronkelijke maaiveld een kleidek gekregen. Dit geldt bijvoorbeeld voor de
subregio's 25 en 26, Eemnes en Bunschoten. Ook is het mogelijk dat ten tijde van
de ontginning in het zuidelijk deel van het zogenaamde cope-gebied (subregio 30)
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Datdemaaivelddaling dooroxydatienietonderschatmagwordenheeft Bording (1983,p.21)opovertuigende
wijze aangetoond. Hijkwambijvoorbeeld voordenet tennoordenvandezeregio gelegenRonde Hoepspolder
tot een zeker maaivelddaling gedurende drieëneenhalve eeuw molenbemaling van 2 meter. Dit gegeven zou
eenswatvakermoetenwordendoorgetrokkennaarvoorgenomenhedendaagseingrepenindeveenweidegebieden!
182
Akihary en Behagel 1982, p. 82-110, i.h.b. p. 100-107.
183
Natuurlijk isdedoorsnijding vanhetAmsterdam-Rijnkanaal van groteinvloed geweestopeen verandering
in de locale enregionale waterhuishouding en op verandering inde verkaveling direct langs ditnieuwe tracé.
Maar daarbij is de oude natte infrastructuur goeddeels onveranderd gebleven.
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al een kleidek op het veen aanwezig was184. In dit onderzoek worden onder het
klei-op-veen landschap dié gebieden verstaan waarvan met een grootst mogelijke
waarschijnlijkheid magworden aangenomen dathet kleidek tentijde vandeontginning al aanwezig was.
Deze echte klei-op-veenlandschappen liggen voornamelijk in het rivierengebied in
het zuidelijke deelvan deprovincie Utrecht en langs deVecht.Hetbetreft dezogenaamdekommen dieeen onderdeel zijn vandetotale geomorfologische gesteldheid
vanhetrivierengebied enaltijd vergezeld gaanvanoeverwallen.Meernaarhetwesten
verzompte dit oeverwallen- en kommensysteem in het Hollandveen. In plaats van
kommenbestaathetklei-op-veenlandschapdaaruitwaarden.LangsdeVechtspeelde
hetzelfde verschijnsel: hetnoordelijke deel vandeVecht verzompte inhetHollandveen,het zuidelijke deel,paltennoorden vanUtrecht,hadnogoeverwallen enkommen.

4.5.1 Karakteristiek van de oudste ontginning en bewoning
Deontginning vandezegebieden isvrij simpel.Haaksopeenontginningsbasis(een
oeverwal, of andersoortige hogere grond, of soms een vaart die centraal in het te
ontginninengebiedalseersteontginningsactiviteit wasgegraven)werdenslotengegraveninontginningsblokken metgelijke diepte.Deafwatering geschieddeindemeeste
gevallen door grote doorgaande weteringen die in eerste instantie zo ver mogelijk
naar het westen (bijvoorbeeld Langbroek), of pas later (bijvoorbeeld depolder Bijleveldenomgeving)naarhetnoorden moestenuitwaterden.Steedswerdeenuitwateringspuntgezochtmeteenaanzienlijk lageregemiddelde waterstanddaninde afwateringsgebieden185. Demeestevandeklei-op-veenontginningenzijn indeze provincie
alseenlaatste opvulling vanpotentieelteontginnen landschapppen te beschouwen:
deze ontginningen dateren merendeels uit de Hoge en Late Middeleeuwen.

4.5.2 Karakteristiek van de veranderingen tot 1840
Hetmeestkarakteristieke vandeveranderingen tot 1840indeklei-op-veengebieden
is dat er zo weinig is veranderd na de ontginning. De veranderingen die hebben
plaatsgevonden,hingenpraktisch allemaalsamenmetverbeteringen enaanpassingen
vandewaterhuishouding,methetplaatsenvanpoldermolensen(zonodig)hetgraven
van het bijbehorende stelsel van poldervaarten.

184

In dehiernavolgende subregiobeschrijvingen is indevoorkomende gevallen steeds eenuitspraak over het
oorspronkelijke landschap tentijde vandeontginning gedaan.Daarbij moetindegaten wordengehouden dat,
in geval van zeer oude vermeldingen van deze ontginningen, het mogelijk dat dit een aanwijzing is voor een
oorspronkelijke eutrofe veenontginning, die pas later, na oxydatie en klink, met klei is afgedekt.
185
Ditverschijnsel isookbekendindeBetuwe(Linge),inhetLandvanMaasenWaalenindeBommelerwaard
en in de Noordbrabantse Maaskant (Hertogswetering).
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4.5.3 Subregio 30 Kamerik - Kockengen en omgeving II
Oorspronkelijk landschap:Oorspronkelijk was er hier sprake van een veenvlakte,
bestaand uit eutroof veen. Het is (nog)niet duidelijk of hieralregelmatig kleiafzetting vanuit de Oude Rijn had plaatsgevonden. Mogelijk dateert dit verschijnsel pas
van nâ de middeleeuwse ontginning186.
Oorspronkelijke vegetatie:In het geval dat er vóór de ontginningen nog geen klei
op het veen was afgezet zal de oorspronkelijke vegetatie hebben bestaan uit elzenbroekbos (type 5), anders uit ruigt-elzenbos (type 9).
Karakteristiek vande oudste ontginning en bewoning:aan het onderscheid tussen
deze regio en de vorige, ligt de onzekerheid over het oorspronkelijk substraat ten
tijde van de ontginning ten grondslag. Toch lijkt dit eventuele kleidek ophet veen
de ontginning niet noemenswaardig tehebben laten verschillen met het noordelijke
deelvandeveenvlakte.Welgrenzendezogenaamdecope-ontginningen (ziedevorige
regiobeschrijving) directaandeoudsterandveenontginningen vanaf de oeverwallen
van de Oude Rijn. Wat in Kamerik Mijzijde als veronderstelling is geuit, namelijk
een vóórfase indeontginningen, ishiernogmeerwaarschijnlijk. Indepolder Klein
Houtdijk looptnogsteedseenpraktisch doorgaande slootopcirca6voorling afstand
vandebasisvandeveenontginning,vlaklangsdeRijnoever. Hierisduidelijk tezien
dat de overhoek pas later, als gevolg van een totale bemeting van dit gebied bij het
ontginningsblok Houtdijk is getrokken. Voor het overige zie paragraaf 4.4.12.
Karakteristiek van de veranderingen tot circa 1840: zie paragraaf 4.4.12.
Veranderingenvanafcirca1840: Ditzuidelijke deelvanhetzogenaamdecope-gebied
isgedurendedelaatste 150jaarnauwelijks veranderd.Nochde verkavelingsstructuur,
nochdenatteendrogeinfrastructuur, nochdeoudebebouwingendematevanopenheid zijn aangetast.
Waardering:Het 1990-landschap is praktisch identiek aan het 1840-landschap: de
gaafheid is hoog. Het 1840-landschap vormt een perfecte afspiegeling van de oorspronkelijke, zeer specifieke veenontginning. Ook deoudebewoning weerspiegelt,
ondankslocaleverdichting,goeddemiddeleeuwsesituatie.Hetgebiedheeft hetoorspronkelijk openkaraktergoedbehouden.Dekarakteristiek vandeoudsteontginning
enbewoningishoog.Ookdekarakteristiek vanveranderingen tot 1840,inditgeval
vooralingrepenvanwaterstaatkundige aard,isinhet 1840-landschapgoedherkenbaar
gebleven. Concluderend: de historisch-geografische informatiewaarde is eveneens
hoog.

186

Over de samenhang tussen de oorspronkelijke veenmorfologie ten tijde van de ontginning en de structuur
van deze oude ontginningen De Bont (i.V.).
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4.5.4 Subregio 31 Tussen Rijn en IJssel
Oorspronkelijk landschap: Hoewel al is opgemerkt dat er niet met zekerheid een
uitspraak over is tedoen, isbijhet bepalen van het oorspronkelijke natuurlijke substraat vóórdeontginningrekeninggehoudenmetzoweldemogelijkheid vandeaanwezigheid van veen zonder, en veen met een kleidek187. In het eerste geval betreft
het bosveen en eutroof broekveen, in het tweede geval bosveen met een kleidek.
Oorspronkelijke vegetatie: Dezetweemogelijkheden komen ookterugindeoorspronkelijke begroeiing. Inheteerste geval wasdat vooral elzenbroekbos (type 5),inhet
tweede gevalruigt-elzenbos (type 9).De overgangszone naar de oeverwallen werd
gemarkeerd door een elzenrijke essen-iepenbegroeiing (type 11).
Karakteristiekvandeoudsteontginningenbewoning: Debelangrijkste karakteristiek
vandeoudste ontginningswijze vandezeregioisdeijzeren regelmaat vandeverkavelingsstructuur, diedan ookalszodanig opdeHistorische Landschapskaart is aangegeven. Het betreft hier een verzameling cope-ontginningen, die allemaal uit de
Hoge Middeleeuwen dateren188. In deze regio komt een behoorlijk aantal copenamen(-kop)voor.Nogonduidelijk isinhoeverredeontginningsrichting een afspiegeling geeft van de oorspronkelijke morfologie van het veen-, ofklei-op-veenlandschaptentijde vandeontginning189.Doordezetelkens omslaande verkavelingsrichting ontstonden ertussen Rijn enIJsselrestontginningen diepas intweede instantie
in ontginning werden genomen.
Karakteristiekvandeveranderingen totcirca1840: Deafwatering vandeze ontginningen geschiedde in eerste instantie op een natuurlijke wijze. Het pas-ontgonnen
land lag in het begin nog hoog genoeg om een natuurlijke afwatering op de Oude
Rijn, maarmeernogopdeHollandseIJsselmogelijk temaken.Doorklinkenoxidatie daalde het maaiveld, waarbij door het gewicht van de kleiafzettingen vanuit de
Hollandse IJssel -de Rijn was immers in het begin van de 12e eeuw bij Wijk bij
Duurstede afgedamd- de ondergrond zich extra ging zetten190. Dit had tot gevolg
datdeafwatering vandeontginningen opdeHollandseIJsselnietlangervianatuurlijke afstroming kon geschieden: de inmiddels bedijkte Hollandse IJssel was relatief
te hoog komen te liggen.
De enige mogelijkheid die over bleef was de afwatering in noordelijke richting te
verleggen. Aleerderisbeschreven hoedepolders Bijleveld enHeikop,viaeenpro187

Ook Henderikx 1987waagt zichniet aaneenbindendeuitspraak overdeze materie.Ookhijhoudtdemogelijkheid van een veen-, maar ook een klei-op-veenontginning open.
188
Inditonderzoek ishetnietzozeervanbelang inwelkjaarprecieseenbepaaldecope-ontginning heeftplaatsgevonden, maar dàt ercope-ontginningen hebben plaatsgehad. Zoals aleerder aande orde is gekomen betreft
het hier voornamelijk variaties op één thema: ontginning van het veen, of klei-op-veen, binnen van te voren
bepaaldeontginningsblokkenvan6voorling (± 1250à1300meter)diep.Vooreenoverzichtvande uitgiftejaren
van de zogenaamde copebrieven wordt verwezen naar Van der Linden 19812.
189
Inieder gevalblijkt uithetnu alvoorhandenzijnde bodemkundigemateriaal,dateenomslag indeverkavelingsrichting ruimtelijk lijkt samen te hangen met een omslag in bodemtype. Maar ruimtelijke correllatie op
zichvormtnu eenmaal geenbewijs.Pas alshetmechanisme water(mogelijk) achter zitkan worden verwoord
kan lijkt worden vervangen door blijkt (De Bont i.V.).
190
De oxydatie werd door het kleidek geremd, maar de klink nam toe.
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bleemloze oversteek vande Oude Rijn, hun water afvoerden naarrespectievelijk de
Amstel(dusdoorHollands gebied)endeVecht.Uiteindelijk isvoorhethelecopegebied benoorden de Hollandse IJssel de afwatering in noordelijke richting geregeld.
ZolagindeIJdijk bij Spaarndam bijvoorbeeld eenWoerdense sluis,diemoest wordenonderhouden doorhet waterschap GrootWoerden.Metdeinvoeringvandemolenbemaling en de afdamming van de Hollandse IJssel bij Gouda in de 19e eeuw
met behulp van een zogenaamde waaiersluis191, verviel de noodzaak om noordwaarts af te wateren.
Hoewelhethiernietdeplaatsisombijelkecope-ontginning apartstiltestaan,moet
eenuitzondering gemaakt worden voordeontginning Kattenbroek bijWoerden.De
ontwikkeling vandeze ontginning is zeer gedetailleerd beschreven192. Hieruit blijkt
dateensystematischeveenontginning,zolanghetnatuurlijk substraatmaarnat blijft,
in wezen praktisch onveranderd een groot aantal eeuwen kan overleven.
Veranderingenvanafcirca1840: Hetcultuurlandschap indeuiterstregelmatigingerichtepolders (dekommen)tussen Rijn enistussen 1840en 1990quaverkavelingsstructuur(regelmatige strokenverkaveling metgelijke strooklengte en-richting)niet
of nauwelijks veranderd. Ook de infrastructuur is grotendeels intakt gebleven. De
oudebebouwingsstructuur isbinnendebehoorlijk gegroeidebebouwdekommennog
goed herkenbaar193. Dit geldt eveneens voor de mate van openheid.
Waardering:Degaafheid van dit gebied is hoog:het huidige landschap is identiek
aan het 1840-landschap. Het 1840-landschap is opgebouwd uit een middeleeuwse
verkavelings- en infrastructuur. Zelfs de structuur van de oude bebouwing is hier
nog goed waarneembaar. Ook de mate van openheid is vanaf de oudste bewoning
nietveranderd.Dekarakteristiekvandeoudsteontginningenbewoningishoog.Ook
deveranderingen,diezichvoornamelijk ophetgebied vandewaterhuishoudinghebbenvoltrokken, zijn inhet 1840-landschapnoggoed zichtbaar.Dekarakteristiekvan
deveranderingentot 1840isderhalvehoog.Concluderend:de historisch-geografische
informatiewaarde is hoog.

4.5.5. Subregio 32 Tussen IJssel en Lek
Oorspronkelijk landschap:Hoewel al is opgemerkt dat er niet met zekerheid een
uitspraak over is te doen, is bij het bepalen van het oorspronkelijke natuurlijk substraatvóórdeontginningrekeninggehoudenmetzoweldemogelijkheid vandeaan-

191
Deze door de ingenieur Jan Blanken ontwikkelde sluizen waren zeer bijzonder. Blanken maakte van het
gegeven dathetbuitenwater (inditgeval deopenverbinding metde zee)hoger konstaan danhet binnenwater
juist gebruik: de druk van buitenaf werd met behulp van een ingenieus hydraulisch systeem aangewend om
de sluisdeuren te openen.
192
Gegevens naar Horsten en Van der Linden 1977, p. 388-398.
193
Deuitbreiding vandeoudebebouwdekommendieopdeoeverwallen langsRijn enIJssel liggenheeft zich,
nadatdemeest geschiktegrondenópdeoeverwallenvolwarengebouwd,deelsvoltrokkenindekommen.Daar
is de uitbreiding natuurlijk ten koste gegaan van de aanwezige oude verkaveling.
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wezigheid van veen zonder, en veen met een kleidek.In het eerste geval betreft het
bosveen en eutroof broekveen, in het tweede geval bosveen met een kleidek.
Oorspronkelijke vegetatie: Dezetweemogelijkheden komenookterugindeoorspronkelijke begroeiing. Inhet eerste geval wasdat vooralelzenbroekbos (type 5),inhet
tweede geval ruigt-elzenbos (type 9).De overgangszone naar de oeverwallen werd
gemarkeerd door een elzenrijke essen-iepenbegroeiing (type 11).
Karakteristiekvandeoudsteontginningenbewoning: Debelangrijkste karakteristiek
van de oudste ontginningswijze van deze regio is, evenals in de vorige regio, de
ijzeren regelmaat van de verkavelingsstructuur,die dan ook als zodanig opdeHistorischeLandschapskaartisaangegeven.Hetbetreft hiereenverzamelingcope-ontginningen, die allemaal uit de Hoge Middeleeuwen dateren194. In deze regio komt een
behoorlijk aantal cope-namen (-kop) voor.
Eenverschilmetdevorigeregioisdathierduidelijk verschillende soortenuitgangspunten,ofbetergezegduitgangslijnen, voordeontginningssystematiek zijn teonderkennen.DeHollandse IJsselheeft alsontginningsbasis voordeontginningenWilleskop enHeeswijk gediend. De op6voorling afstand gelegen achterkade volgt exact
dekrommingen in de Hollandse Ussel. De oeverwal van Eiteren-IJsselstein diende
als ontginningsbasis voor de ontginningen Hoge en Lage Biezen en Het Broek. De
ontginningen die opde Lek zijn georiënteerd hebben een,qua inrichting, rommelig
karakter. Het grote tussenliggende gebied met Benschop enLopik, is zeer systematischontgonnen.Inhoeverreeendeelsnatuurlijk systeemvanwaterlopeninvergraven
toestand debasisvoordezeontginningenisgeweestismedeafhankelijk vandeidee,
die over het natuurlijk substraat ten tijde van de ontginning wordt gevolgd195. Ten
noorden van Benschop bleef nog een stuk restveen over. Deze ontginning kreeg de
naam Blokland, zoals vaak het geval was met restontginningen.
Karakteristiek vandeveranderingentotcirca1840: Deafwatering vanhet middengebied geschiedde inwestelijke richting.Derandgebieden hebben oorspronkelijk op
deHollandseIJsselendeLekuitgewaterd,maarditwerdgaandeweg steedsmoeilijker. Pas met de komst van de molenbemaling is voor dit gebied, maar meer in het
algemeen voordeheleregio,hetafwateringsprobleem hanteerbaardergeworden.Niet
alleen opdegrenzen vandeoudeontginingseenheden werdenmolenvlieten gegraven,
zoals de Benschopper Molenvliet, maar ook er dwars door heen, zoals de Eerste en
Tweede Wetering ten noorden van Lopik.
Veranderingenvanafcirca1840: Hetcultuurlandschap indeuiterstregelmatigingerichtepolderstussenIJsselenLekistussen 1840en 1990qua verkavelingsstructuur
(regelmatigestrokenverkavelingmetgelijke strooklengteen-richting)nietofnauwe194
Inditonderzoekishetnietzozeervanbelanginwelkjaarprecies eenbepaaldecope-ontginning heeftplaatsgevonden,maardàtercope-ontginningenhebbenplaatsgehad.Zoalsaleerdervermeldbetreft hethiervoornamelijkvariatiesopéénthema:ontginning vanhetveen,ofklei-op-veen,binnenvantevorenbepaaldeontginningsblokkenvan6voorling (± 12500à 1300meter)diep.Vooreenoverzichtvandeuitgiftejaren vandezogenaamde
copebrieven wordt verwezen naar Van der Linden 19812.
195
DenaamLopik (1155:Lobeké)zoukunnensamenhangenmeteenoudewaterloop(Moerman 1956,p.32-33).
Blok (1977, p. 400) spreekt zijn twijfel uit,
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lijksveranderd.Ookdeinfrastructuur enzelfs destructuurvandeoude lintbebouwing
is grotendeels intakt gebleven. Dit geldt eveneens voor de mate van openheid.
Waardering:De gaafheid van dit gebied is hoog: het huidige landschap is identiek
aan het 1840-landschap. Het 1840-landschap is opgebouwd uit een middeleeuwse
verkavelings- en infrastructuur. Zelfs de structuur van de oude bebouwing is hier
nog goed waarneembaar. Ook de mate van openheid is vanaf de oudste bewoning
nietveranderd.Dekarakteristiek vandeoudsteontginningenbewoningishoog.Ook
deveranderingen,diezichvoornamelijk ophetgebied vandewaterhuishoudinghebbenvoltrokken, zijn inhet 1840-landschapnoggoed zichtbaar. Dekarakteristiek van
deveranderingentot 1840isderhalvehoog.Concluderend:de historisch-geografische
informatiewaarde is hoog.

4.5.6 Subregio 33 Langbroek
Oorspronkelijklandschap: HetLangbroek was,zoalsdenaamalaangeeft, eenmoerassig gebied, ontstaan tussen deoeverwal vandeKromme Rijn endeHeuvelrug196.
VanHeuvelrugnaaroeverwal lopenheden tendageneenviertalsmalle evenwijdige
landschapszones, namelijk eenmatigvruchtbare nattedekzandvlakte waarkweloptreedt, een vochtig tot nat overgangsgebied waarop nog een smalle strook bosveen
met kleiafdekking is gelegen, een langwerpige kom en, het gebied afsluitend, de
noordelijke oeverwal vandeKrommeRijn. Tentijde vandeontginning zalhethele
gebied veniger van karakter zijn geweest dan nu het geval is.
Oorspronkelijke vegetatie: Het is een moeilijk te begrenzen venigere situatie197,
diealsuitgangssituatie voordeoorspronkelijke vegetatiemoetdienen.Debegroeiing
zalhebben bestaanuiteenelzen-eikenbos(type4),overgaandineenelzenrijk esseniepenbos (type 11), overgaand in een ruigt-elzenbos (type 9).
Karakteristiek vande oudsteontginning enbewoning19*: Pas nade afdamming van
de Kromme Rijn bij Wijk bij Duurstede in 1122199konden de stroomafwaarts gelegen moerassen (voornamelijk klei en klei op veen) tussen Heuvelrug en Kromme
Rijn ontgonnen worden.Dezegrondenhoorden vanoudsgrotendeelsaandedomeinen
Amerongen, Doorn en Cothen, die aan de voet van de Heuvelrug lagen. Vóór de
ontginning liepen vanuit deze kernen al paden door het broek die de kernen op de
oeverwallen van de Kromme Rijn met de genoemde bewoning aan de voet van de
Heuvelrug verbonden. Het broek zelf was ook al extensief in gebruik.
Er bestaat onzekerheid over de aard van het ontginningsverdrag dat is gesloten om
de moerassige gebieden systematisch te ontsluiten. Of het een cope-ontginning ge196

Dit veen was (mogelijk) deels lithotroof.
Hetisnietgeoorloofd deontginningsgrenzen vanhetLangbroek gelijk testellen aaneenmet (eutroof) veen
bedekt areaal.
198
DehistorischegegevenszijngrotendeelsgebaseerdopDekker 1983,i.h.b.p.188-200,waarnaarookverwezen
wordt voor een meer gedetailleerde beschrijving van de ontginningsgeschiedenis.
199
Dekker 1980.
197
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weest is inclusief het gehele juridische pakket is de vraag, maar is voor de ontginningssystematiek zelfnietbijster interessant.Overduidelijk geeft deverkavelingsstructuur weer,dat defeitelijke ontginning welvolgens het cope-stramien isuitgevoerd.
De ontginning van het Langbroek is in 12e eeuw in fasen tot stand gekomen. Als
eerste is het centrale deel van het broek ten oosten van de Cothenseweg ontgonnen200. De ontwatering geschiedde door de gegraven Langbroekerwetering. Door
dezewetering werdhetwaterzovermogelijk stroomafwaarts (ineenlagergedeelte)
opdeKrommeRijn afgevoerd. Aanweerszijden vandezewetering warendeontginningsblokken uitgemeten met een diepte van 6 voorling201. De ontginningen die
directvanuitdedorpen aandevoetvandeHeuvelrugwarengeëntameerd (demeeste
dateren van nâ de ontginning van Langbroek) waren door de Goyerswetering van
de Langbroeker ontginningen gescheiden.
In snel tempo is het totale gebied ontgonnen. De spie in de verkavelingsstructuur
bij kasteel Sterkenburg is een restontginning, waarvan niet duidelijk is of de heer
van Sterkenburg,alslocator(organisator) vandeontginningvanLangbroek,metdit
stuk werd beleend/beloond. Het werd naderhand juridisch niet tot het Langbroek
gerekend.
Karakteristiek van de veranderingen tot circa 1840:In de loop van de tijd zijn er
enkele kasteelachtige gebouwen langs de Langbroekerwetering verrezen, die weer
zijn verdwenen, of tot hun restauratie waren ingebouwd in boerderijen. Hun defensieve functie is twijfelachtig: de zogenaamde donjons werden meer uit statusoverwegingen gebouwd. Van dejongere kastelen is Sandenburg (sic) bijzonder, omdat
dit bouwwerk is gesitueerd op de uitloper van een dekzandrug in de ondergrond.
Verder zijn deveranderingen vanaf de ontginningtot circa 1840indezeregiominimaal te noemen.
Veranderingenvanafcirca1840: Deveranderingen indeverkavelingsstructuur van
deregioLangbroek weerspiegelen detweeslachtigheid vandestrijd tegenhetbinnenwater. In het zuidelijke deel geeft de kavelverkleining aan dat er sprake was van
wateroverlast:hetwaterbergend vermogen isdoorhetgravenvannieuwesloten ver-

200

..metdewegals richtinggevend element voor dekaveluitzetting (Dekker 1983,p. 192).Deze aanname gaat
voorbij aan het belangrijkste aspect dat bij een moerasontginning speelt, namelijk het optimaliseren van de
afwatering. Hetisonwaarschijnlijk datdepadendievanvoordeontginningdaterenkaarsrechtdoorhetmoerasgebied hebben gelopen. Dan zou deze Cothense weg zijn te vergelijken met de Soestdijk, een zanddijk, die
slechtswasopgeworpen ommetdrogevoetendoorhetmoerastekunnen lopen.Hiervoorzijn geen aanwijzingen
gevonden. Meestal volgden deze paden kleine verhogingen en de droogste delen in hetmoeras: zezullen dus
hebbengeslingerd.DeontginningvanLangbroekkanontginningstechnischwordenvergelekenmetdeontginning
vanNijbroek in 1328(VanderLinden 19812)tenwestenvandeIJssel.Hetmoerassigegebied tussenalbestaande bewoning is in één keer uitgemeten om te worden ontgonnen. In Nijbroek ging dit zelfs ten koste van de
oudererechten opwaterstaatkundig gebied die deomliggende dorpen hadden.Immers, eenontginning zonder
gewaarborgde afwatering was bij voorbaat gedoemd te mislukken.
201
Dekkerspreektsteedsvan 12voorling,maardeLangbroekerwetering istochduidelijkeengrensindeontginning,dievanhetbegin af aan aanwezig isgeweest. Enhoewelhijbijvoorbeeld hetFriezenland eventen oosten
van de kern Langbroek doortekent óver de Langbroeker Wetering, lijkt het tochbeter om te spreken van een
ontginning van2x6voorling,met eengemiddelde totalelengtevan±2600meter.Ookdebewoninglijkt vanaf
hetbeginvandeontginning aanbeidezijdenvandeLangbroekerWeteringgelegentehebben.Men onderscheiddedelanderijen Goywaarts enRijnwaarts,noordelijk enzuidelijk opstrekkendvanuitvandeLangbroekerWetering (Dekker 1983,p. 194, afb. 28 en p. 200).
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groot. In het midden en noorden daarentegen duidt de opgetreden kavelvergroting
op verdroging. Hier speelt de aard van de ondergrond een belangrijke rol.
Waardering: Degaafheid overdeperiode 1840-1990isgemiddeld, wegensdeopgetredenkavelvergrotingen-verkleining.Het 1990-landschapisdusslechts gedeeltelijk
eenafspiegeling vande 1840-situatie.De1840-situatiegafweleengoedeweerspiegelingte zienvandemiddeleeuwse ontginning.Zoweldekarakteristiek vandeoudste
ontginningenbewoning,alsookdeniet altegrote veranderingen tot 1840(karakteristiek vanveranderingen tot 1840)zijn hooggewaardeerd. Concluderend: dehistorisch-geografische informatiewaarde isgemiddeld tothoog.Deinrichtingdietot1840
niet al te veel veranderde was, is nadien wel aan enkele veranderingen onderhevig
geweest, echter met behoud van de hoofdstructuur.
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5 DE KAARTEN

5.1 De relictenkaart
Opde relictenkaart is aangegeven waar de verkavelingsstructuur vanaf ca. 1840in
meer of mindere mate aan veranderingen onderhevig is geweest. Zoals al eerder is
opgemerktzijnveranderingen indeverkavelingsstructuur (verkavelingsvormenderichting)beschouwd alshetbelangrijkste aspectbijhetbepalen vandegaafheid gedurende de laatste 150jaar. Immers, het meer gedetailleerde historisch-geografische
onderzoek wordt in het kader vanhet M.I.P.-project uitgevoerd. Daarnaast is opde
relictenkaart aangegeven welkehistorischestructuurlijnen (teruggaand totdeoudste
ontginningofderesultanten vanlatereingrepeninhetcultuurlandschap) inhethuidige cultuurlandschap van belang zijn. De historische structuurlijnen vormen skelet
van het historische landschap, de verkavelingsstructuur het vlees.
Deinventarisatie vande mate van verandering vanaf ca. 1840heeft plaatsgevonden
op schaal 1:25.000.De mate van gaafheid is uitgedrukt in termen van verandering.
Daarbijiseendriedelingopeenglijdende schaalgehanteerd,namelijk gaaf ->minder
gaaf -> niet of ampergaaf, oftewel een onveranderde -> matig veranderde -> sterk
veranderde verkavelingsstructuur. De begrippen kavelverkleining, kavelvergroting
enkavelverandering ofherverkaveling,wordengehanteerd alsde veranderingsindicatoren. Als zodanig vragen deze begrippen enige uitleg.
Vaneen onveranderde verkaveling issprake alszowelderichting,alsdekaveldichtheid gedurende delaatste 150jaar praktisch onveranderd isgebleven.Het gaat om
kavelverkleining alsbinnendeoudeverkavelingsstructuur hetareaalcultuurlandverder door sloten, heggen of houtwallen is opgedeeld, maar de oude structuurlijnen
van de verkaveling in takt zijn gebleven202. Het begrip kavelvergroting in de zin
van het vervallen van enkele kavelgrenzen, maar met handhaving van die grenzen
die (grotendeels) terug gaan op de oude verkaveling203 is moeilijk af te bakenen
ten opzichte van een totale herverkaveling. Dââr is sprake van een nieuw of vernieuwd 20e eeuws landschap.
Deopderelictenkaart aangegeven (vermoedelijke) historischestructuurlijnen fungereninhethuidigelandschapniet alleen alskapstokvoordehistorische ontwikkelingen, zij vormen als het ware er het historische geraamte van, maar dienen ook als
traitd'union tussenderelictenkaartendehistorischelandschapskaart. Opdezelaatste
kaartzijndehistorischestructuurlijnen (alofnietingereconstrueerdevorm)allemaal
opgenomen.Hunrelevantie isbijdebeschrijvingen vandegenesevande subregio's
naar voren gekomen.
202

Deversnipperingvanoudekavelsdoorkassenbouw wordthiernietonderverstaan;deopdelingvandezogenaamde oude open akkercomplexen wordt wel totdekavelverkleining gerekend. Dit laatsteverschijnsel vond
gedurende de laatste 150jaar plaats op de open akkers op de oeverwallen. Door de kavelverkleining zijn ze
wel een deel van hun specifieke karakter, namelijk de openheid, kwijtgeraakt.
203
Niet altijd duidelijk is of deze (aldan niet gehandhaafde) grenzen als historische structuurlijnen of hoofdstructuurlijnen zijn aan te merken.
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5.2 De historische landschapskaart
In het kader van dit onderzoek204 fungeert de historische landschapskaart van
Utrechtalshistorische contextvandeopderelictenkaart aangegeven oudeelementen
in het huidige Utrechtse cultuurlandschap.
Alseersteingangiseenfysisch-geografische benaderinggekozen.Deonderscheiden
landschapppen zijn benoemd naarhun historische morfologie enhun historisch-bodemkundige samenstelling. Hierdoor is een beeld geschetst van de natuurlijke omgeving rond 1000205.
Aangegeven iswelkegrondenvóór 1000alintensief doordemenswerden(ofkonden
worden)gebruikt.Hetbetreft delenvandeUtrechtse Heuvelrug,enkelehogeredekzandkoppen en ruggen in de Gelderse Vallei en de oeverwallen. Hierbij is het niet
van belang uit welkeperiode deverschillende stelsels oeverwallen, of oeverwalrestantendateren.Alleinhetlandschapvanrond 1000hogergelegen oeverwal(restanten)
kwamen voorintensief gebruik inaanmerking.Alleoverigegronden,lageredekzandkoppen,kommen,deverschillende venen,inclusief debroekenenmoerassen,werden
rond 1000niet, of slechts extensief gebruikt. Permanente bewoning vond hier niet
plaats.
De op de kaart opgenomen oude vermeldingen van vóór 1200206 (Tabel 3) ondersteunengrotendeelsditbeeld.Dezevermeldingen zijnonderverdeeld invermeldingen
vanvóór 1000envermeldingentussen 1000en 1200.Daarbijisonderscheid gemaakt
tussen (plaats)namen, waternamen en gebiedsnamen. Deze laatste categorie bevat
zowel enkele gouwnamen, als ook bosnamen. Is de identificatie niet geheel zeker,
of wordt de locatie in de literatuur omschreven als in de omgeving van...201 dan
isachterdenaameen?geplaatst.Meerderenamenvooréénbewoond oordzijn door
/aangegeven. Destad Utrecht (Traiecto)kent een tiental vermeldingen tussen 1000
en 1200. Deze zijn in een apart kader aangegeven. Dit geld ook voor al die oude
vermeldingen die mogelijk inde provincie Utrecht of in het Sticht zijn te plaatsen,
maardie(nog)niet zijn geïdentificeerd engelocaliseerd. Denamen opdekaart omvattendusdetotalenamenvoorraad,relevantvoorhetgebiedvandeprovincieUtrecht
vóór 1200208.
Deoverige onderscheidingen opdehistorische landschapskaart, de(vermoedelijke)
historischestructuurlijnenende vermoedelijkmiddeleeuwseverkavelingsrestanten
204

Uiteindelijk zaldekaartonderdeeluitmakenvaneenpublicatieoverdehistorische geografie vandeprovincie
Utrecht, waarin de historische morfologie ten tijde van de ontginning nader zal worden uitgewerkt.
205
Eenaanvullingopditbeeldgeeft debeschrijvingvandeoorspronkelijke vegetatieindeverschillendesubregio's Eengedetailleerdebeschrijving vandehistorischelandschappenistevindeninderegio-ensubregiobeschrijvingen in hoofdstuk 4.
206
DeselectievandezeoudetoponiemenisgeheelgebaseerdopKünzel 1988.Ookderelevante naamsverklaringen berusten op dit boek. Voor het identificeren en localiseren van deze oude vermeldingen isverder gebruik
gemaakt van Dekker 1983,Henderikx 1987 en enkele meer locaal georiënteerde literatuur. Zie hiervoor de
genoemde literatuur in deze drie boeken en in de betreffende sub-regiobeschrijvingen in dit onderzoek.
207
Künzel 1988.
208
Eénoudevermelding heeft dekaartniet gehaald. Hetbetreft het in 1137vermeldevernoemingsnaamBetlehem, de andere naam voor het verdwenen klooster Oostbroek bij De Bilt (Künzel 1988,p. 87).
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inhuidigbosgebied, zijn opgenomen omdevergelijking metderelictenkaart te vergemakkelijken. Opdehistorische landschapskaart komenechtermeervandeze lijnen
voor dan opde relictenkaart. Immers, gedurende de laatste anderhalve eeuw zijn er
nogal wat, vooral onder nieuwbouw, verdwenen.

5.3 De historisch-geografische informatiewaardenkaart
Op deze kaart zijn de volgende waarderingsgradaties aangegeven:
Hoog:Landschapmethogehistorisch-geografische informatiewaarde:landschappen
die in de periode 1840-1990 niet of nauwelijks zijn veranderd en die veel relicten
bevatten van zowel de oudste ontginning en bewoning, als ook vaneventuele latere
ingrepen.
Gemiddeld tot hoog: Landschap met gemiddelde tot hoge historisch-geografische
informatiewaarde:landschappen dieindeperiode 1840-1990welaanveranderingen
onderhevig zijn geweest, maar die nog steeds veel relicten bevatten van zowel de
oudste ontginning en bewoning, als van eventuele latere ingrepen
Gemiddeld: Landschapmeteengemiddeldehistorisch-geografische informatiewaarde:
landschappen die in de periode 1840-1990 wel aan veranderingen onderhevig zijn
geweest, maar niet onherkenbaar veranderd zijn en die een aantal relicten bevatten
van zowel de oudste ontginning en bewoning, als van eventuele latere ingrepen.
Laag:Landschap met een geringe historisch-geografische informatiewaarde: landschappen dieindeperiode 1840-1990grotendeels veranderd zijn; waarbijhetechter
niet uitgesloten isdat zijnog enkele relicten vande oudste ontginning en bewoning
en/of eventuele latere ingrepen bevatten.
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6 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

Terugkijkend ophetonderzoekkunneneenpaarconclusieswordengetrokken.Enkele
hangen direkt samen met de gekozen onderzoeksopzet en -uitwerking. Andere zijn
hetgevolgvaninhoudelijke afwegingen enhebben duidelijk consequenties voorhet
te kiezen ruimtelijk beleid.
Getrachtisaantesluiten bijvragendiedoordeopdrachtgever vanuitdiens ruimtelijk
beleid zijn geformuleerd209. Het gaat om inzicht in de zogenaamde cultuurhistorische gegevenheden, zoals ..hetoccupatiepatroonofwelde wijzewaarophet gebied
ontsloten,bebouwdenincultuurgebrachtis(..) desamenhangtussenwegen, boerderijen, verkaveling, bodemgebruiken opgaande beplanting endit alles inrelatie
tot bodem en water™.Een deel van het hier beschrevene is onderzocht door de
archeologen, ofinhetkadervandeMIP.Derelatietussendemensenzijn omgeving,
waardooreennatuurlandschaptoteencultuurlandschap werd,vormtde belangrijkste
invalshoek van dit onderzoek.
Dit onderzoek isvan het begin af aan als complement gezien vanhet zeer gedetailleerde onderzoek ten behoeve van deprovinciale monumenteninventarisatie (MIP).
Dit uitgangspunt dwong de onderzoeker om zichniet (of beter gezegd niet te veel)
metdetails bezigtehouden.Eriseenschetsgegeven vande historisch-geografische
ontwikkelingen vanhetnogresterende Utrechtsecultuurlandschap,opdatookopeen
hogerabstractieniveau danwaarophetMIP-project werkt,sneltotuitsprakengekomen
kan worden over de cultuurhistorische waarden in het Utrechtse landschap. In een
aantal regio's is de beschrijving wat ruim uitgevallen, in andere misschien op het
eerstegezicht watmager.Inbeidegevallen isaangegeven waaromditzoisgebeurd.
Weliselkesubregiobeschrijving afgesloten methetaangevenvandehistorisch-geografische informatiewaarde, die zo goed mogelijk werd beredeneerd.
Ondanks de rijkdom aan historische gegevens is het niet altijd mogelijk gebleken
vlakdekkend elke regio op gelijk niveau te beschrijven. Dit gegeven impliceert de
noodzaak voor verder historisch-geografisch onderzoek.
Misschien welhetbelangrijkste resultaatvanhetonderzoekisdat,ondankshetwegvallenvangrotearealencultuurland doorgrootschaligestads-en dorpsuitbreidingen
gedurende de laatste 150en speciaal de laatste 40jaar, een groot deel van het nog
resterende cultuurland relatief grote historisch-landschappelijke informatiewaarden
bezit.Ditbetreft voornamelijk deveenweidegebieden aanbeidezijden vandeUtrechtseHeuvelrugendeklei-enklei-op-veengebiedeninhetrivierengebied.DeHeuvelrug
isvanuithistorisch-geografisch gezichtspuntinz'n algemeenheidnietergwaardevol.
De daar zeker wel aanwezige natuurwaarden vallen buiten hetkader vandit onderzoek. Vanouds als interessant en waardevol aangeduide gebieden, zoals de Vechtstreek ende Stichtse Lustwarande aan de voet van de Heuvelrug, dreigen onder de

209
210

Streekplan 1986 deel 1, p. 46-48, deel 2, p. 128-141.
Streekplan 1986 deel 1, p. 47.
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steeds grotere (verstedelijkings)druk te bezwijken. De Vechtstreek kent nog enkele
zeerfraaie plekken.Dewaarde vandeStichtseLustwarande eneensteedsgroterdeel
vandeVechtstreek wordt steedsmeeruitsluitend bepaald totdemonumentale waarde
van individuele bouwwerken die het contact met hun historische omgeving allang
verloren hebben.
Verdeling van de historisch-geografischeinformatiewaardeover
totaal 33 subregio's en het hierdoor beslagen oppervlak.
Historisch-geografische informatiewaarde

Aantal subregio's

Percentage oppervlak provincie
Utrecht

Hoog

9

31

Gemiddeld-hoog

13

40

Gemiddeld

6

9

Laag

5

10

Niet gewaardeerd211

10

Het blijkt dathet merendeel van desubregio's (22vande 33)metintotaal 71% van
hetoppervlak,zichkenmerktdooreenhogehistorisch-geografische informatiewaarde.
Ditduidteropdatookindetoekomst zurgvuldigmetdeUtrechtse cultuurlandschappenmoetworden omgegaan. Vooraleengoedeafweging metdeMIP-resultaten lijkt
daarbij van groot belang.

211

Grotere bebouwde kommen in 1990 I buitendijks land.De kleinere bebouwde kommen zijn als integraal
onderdelen van de betreffende subregio's opgevat en dus niet apart onderscheiden.
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TABEL 1HISTORISCHE VEGETATIETYPEN (zie noot 14)
+++
++
+

dominerende soort
veel voorkomende soort
in kleine aantallen voorkomende soort

Bostype

Boomsoort

1. Droog Wintereiken-Beukenbos
(Fago-Quercetum petraeae)

beuk +++
wintereik ++
zomereik +

2. Droog Berken-Zomereikenbos
(Betulo-Quercetum roboris)

zomereik +++
ruwe berk ++
zachte berk +
grove den +

3. Vochtig Berken-Zomereikenbos
(Betulo-Quercetum roboris molinietosum)

zomereik ++
ruwe berk ++
zachte berk ++
zwarte els +

4. Elzen-Eikenbos
(Lysimachio-Quercetum)

zomereik ++
zwarte els ++
zachte berk ++
ruwe berk +
esp +
es +

5. Gewoon Elzenbroek
(Carici elongatae-Alnetum)

zwarte els +++
zachte berk +

6. Korstmossen-Dennenbos
(Cladionia-Pinetum)

grove den ++

7. Berkenbroekbos
(Periclymeno-Betuletum pubescentis)

zachte berk +++
grove den +

8. Berken-Elzenbroekbos
(Alno-Betuletum pubescentis)

zachte berk

9. Ruigt-Elzenbos
(Filipendulo-Alnetum)

zwarte els ++
gewone es ++
zachte berk +
schietwilg +

10. Droog Essen-Iepenbos
(Fraxino-Ulmetum ulmetosum)

gladde iep ++
gewone es ++
zoete kers +
zomerlinde +
schietwilg +
vogelkers +

11. Elzenrijk Essen-Iepenbos
(Fraxino-Ulmetum alnetosum)

gewone es +++
zwarte els ++
schietwilg +
gladde iep +

12. Schietwilgenbos
(Salicetum albi-fragilis)

schietwilg +++
kraakwilg +
zwarte populier +
zwarte els +
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TABEL 2 HISTORISCH-GEOGRAFISCHE INFORMATIEWAARDEN
(zie Kaart 4)
Regio

Gaafheid

Karakteristiek van de
oudste ontginning en
bewoning

Karakteristiek van de
veranderingen tot 1840

Historisch-geografische informatiewaarde

1

laag

n.v.t.

n.v.t.

laag

2

laag

n.v.t.

n.v.t.

laag

3

laag

n.v.t.

n.v.t.

laag

4

laag

n.v.t.

n.v.t.

laag

5

gemiddeld

n.v.t.

n.v.t.

gemiddeld-hoog

6

gemiddeld

gemiddeld

gemiddeld

gemiddeld

7

laag

n.v.t.

n.v.t.

laag

8

gemiddeld

gemiddeld

gemiddeld

gemiddeld

9

gemiddeld-laag

gemiddeld-hoog

gemiddeld-hoog

gemiddeld

10

gemiddeld

gemiddeld

gemiddeld

gemiddeld

11

gemiddeld-laag

gemiddeld

gemiddeld-hoog

gemiddeld

12

gemiddeld

n.v.t.

n.v.t.

gemiddeld-hoog

13

gemiddeld

gemiddeld-hoog

gemiddeld-hoog

gemiddeld-hoog

14

gemiddeld

gemiddeld-hoog

gemiddeld-hoog

gemiddeld-hoog

15

gemiddeld

gemiddeld

hoog

gemiddeld-hoog

16

hoog

n.v.t.

n.v.t.

gemiddeld-hoog

17

gemiddeld-hoog

gemiddeld

gemiddeld

gemiddeld-hoog

18

zie 13

zie 13

zie 13

zie 13

19

hoog

gemiddeld

hoog

hoog

20

gemiddeld

hoog

gemiddeld

gemiddeld-hoog

21

gemiddeld

gemiddeld

gemiddeld-hoog

gemiddeld-hoog

22

hoog

hoog

hoog

hoog

23

hoog

n.v.t.

n.v.t.

gemiddcld-hoog

24

gemiddeld-laag

gemiddeld-hoog

hoog

gemiddeld

25

hoog

hoog

hoog

hoog

26

hoog

hoog

hoog

hoog

27

gemiddeld

gemiddeld-hoog

gemiddeld-hoog

gemiddeld-hoog

28

hoog

hoog

hoog

hoog

29

hoog

hoog

hoog

hoog

30

hoog

hoog

hoog

hoog

31

hoog

hoog

hoog

hoog

32

hoog

hoog

hoog

hoog

33

gemiddeld

hoog

hoog

gemiddeld-hoog
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TABEL 3 TOPONIEMEN TOT 1200212
PN
XA
(v)
(v?)

Persoonsnaam
Eeuwaanduiding (eerste helft 10e eeuw)
Valse oorkonde
Mogelijk vervalste oorkonde

Oudste schrijfwijze

Oudste
vermelding

Naamkundige
bestanddelen

Naamkundige verklaring en
eventuele locatie

A
A

1156
1138

aha
aa

Abbenkewolde
Abbenstade

1174 (v)
ca. 1180

wald + PN
stade + PN

water
waterloopvanBreukelen tot
2 km ten nno van Nieuwer
Ter Aa; heet van daar af
aan Kromme Angstel
woud + Abbeke
oever,aanlegplaats +Abbo
(mogelijk abt)

Aiturnon
Alderdelle
Aldewic

X
1130-1161
1156

delle + aid
wie + aid

dal + laagte + oud
als nederzetting vaak met
bepaalde betekenis + oud

Algothesdorpe
Amersfoirde

1130-1161
1028

forde + Amer

Amerungon

1126

Attingahem
Axemer
Berchen
Berenwerde

na 786
1174 (v)
1119
1179

Bethlehem
Bredevelt
Bruke
Bruklede

ca. 1137
1174 (v)
1200 (v)
1130-1161

Bunninchem
Coppelwethe
Coten
Dalmersce

918-948
1159
1126
918-948

Denemarc

1138

Dorestade

VII-VIII

voorde (doorwaadbare
plaats) in de beek (?) de
Amer
afgeleid vaneen waternaam
middels het suffix -ung
woonplaats van Atto
meer
berg
land aan water, eiland +
Bere
vernoemingsnaam
breed veld
broekland
watergang in veengebied +
broekland
onechte -inghem naam
bosofweide+gemeneweide
klein huis
weiland aan het water +
laag
vernoemingsnaam (Denemarken)
deur,poort,vesting+ suffix
-ate

heem + PN
mere ?
berg
werde + PN

velt + brede

broke
lede + broke

wede + coppel
cote
merske + dal

'dworest

212

VolgensKünzel1988enO.B.U(Muller 1926).Dehiergegevennaamsverklaringenzijneensummiereweergave van de naamsverklaringen die in Künzel (1988) zijn gegeven.
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Oudste schrijfwijze

Oudste
vermelding

Naamkundige
bestanddelen

Naamkundige verklaring en
eventuele locatie

Eggerhove
Elbisge
Euerekestorpe

1178 (v?)
800-IX A
1085 (v)

hove

hof+ ?

thorpe + PN

Fectione

IIA

Fehta

na 786

pek

Fengrimahuson
Flethite
Floeten
Fornhese

918-948
111
1130-1161
111

hus + PN

dochternederzetting + Everik. Euerekestorpe que hodie Achtienhuuen vocatur
(E.dat tegenwoordig Achttienhoven wordt genoemd)
afleiding vande waternaam
Vecht
reinigen; waterloop van
Utrecht tot Muiden
woonplaats van Fengrim

Fresdore
Fresionouuic

918-948
918-948

Fresodurum
uuic + Fresia

Furs
Galana

1085 (v)
918-948

furs

Gengiloe
Germepi
Gestnipemutha

IX B
918-948
918-948

lo + gengi

Gheyn
Graueningo

flotina
hese + ?

stromen
kreupelhout; bos ten w van
Amersfoort
vesting der Friezen
nederzetting vaak met bepaalde functie + Fries
gaspeldoorn
waarschijnlijk oude waternaam; mogelijk gelegen bij
Galesloot, 5 km ten z van
Oudenrijn
begaanbaar bos

mutha

monding + waternaam op
-apo

1200
723

graven

sloot + suffix -ing in de
betekenis van door sloten
ontwaterd land;in de omgeving van Utrecht

Haldolle
Ham

1174 (v?)
918-948

ham

Hasehem
Heimmeberg
Helspenni
Hengistscoto

918-948
ca. 1015
918-948
777

hem + PN
berg + ?

hoek, bocht, landtong; bij
Wijk bij Duurstede
woonplaats van Haso
berg

Hesewiger
sichwinde

1165-'69?

Hesi

838

sidwinde +
Hesewik
hese
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scota + hengist

hoge hoek uitspringend in
laagland + hengst (of PN
Hengist) forestes..quorum
uocabulasunt Hengistscoto
(bossen die H. genoemd
worden)

Heeswijk(er) dwarsdijk
kreupelhout

Oudste schrijfwijze

Oudste
vermelding

Naamkundige
bestanddelen

Hlarashem

XI

hem + PN
of hlara

Naamkundige verklaring en
eventuele locatie

woonplaats + PN of intensief benut stuk bos
moerassige laagte
met bomen begroeide opvallendehoogte;oudenaam
van Heiligenberg
holle weg213; in de omgeving van Wijk bij Duurstede
huis + hout, bos
metbomenbegroeidehoogte
intensief benut bos
woonplaats + rein
rein; devormen met -i- zijn
beinvloed door de naam
van de Rijn
nederzetting vaak met bepaalde functie + Hund

Hnodi
Hohurst

855
1050 (v)

noda
hurst + ho

Holanuuegh

918-948

uuegh + hola

Holzhusen
Horst
Hrara
Hrenhem
Hreni

IX B
1178 (v?)
855
ca 1200
855

hus + holt
horst
lare
hem + (h)ren
hreni

Hundeswiic

ca 1200?

wiic + PN

Inferiori Tillo

1148 (v)

Insula Bertoldi

1145

insula PN

de waard van Bertold;
mogelijk identiek aan terra
que vocaturBertoldi (1178
OBU I 497)

918-948
IX A
1165
1131

eis-

stromen, oude waternaam

Laca

918-948

laca

Lacke et Isla
Lanthem

944
918-948

Levefano
Liethen
Lindescote

ca 365
1143
1172

Lindis

1131

Lisiduna
Lobeke

777
1155

ichem
i
ifax
merka

hem + PN
of lane

scote + linde

vernoemd naar Kamerijk/Cambrai in Frankrijk
waterloop; mogelijk identiek met de waterloop de
Oosterlaak ten novan Gooi
zie IJssel en Lek
woonplaats + Lant of lang
Bij Wijk bij Duurstede
hogehoekland uitspringend
inhetlaagland + lindeboom
of waternaam Linde
misschien Lienden (abl.
plur.)

213

Dezenaamsverklaring volgens Künzelis gezien de historisch-landschappelijke context niet waarschijnlijk.
Eerder valt te denken aan wilgenweg.
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Naamkundige
bestanddelen

Naamkundige verklaring en
eventuele locatie

Oudste schrijfwijze

Oudste
vermelding

Lokkia

777

Lona

953

Lonora laca

918-948

laca

Lorek

918-948

lôrica

Lote

918-948

Mandron
Manso Wereberti

1028
1145

mansus + PN

de hoeve van Werebert; zie
Insula Bertoldi

[Ma]rescalkerwerth

1159

werth + marscalk

Marre
Marsebroeck
Marsenrevene
Marsna
Meinlo
Merchishem
Merseberch
Mi

1173
1174 (v)
1174 (v)
918-948
1134 (v)
918-948
1134
1119

marne of merne
broc
vene

land aan het water, eiland
+ maarschalk(er)
waterloop
broekland van Maarsen
veenland van Maarsen

Midreth

1085 (v)

dreth + Mi

Mocoroth

777

Nesse

918-948

Nesseshort
Nifterlaco

918-948
723

lo + mein
hem + PN
berch + PN

nesse

lake + niftar
of niftara

Novum Fossatum

1127

nova fossa

Novum Renum

1174 (v)

novus Renus

Odenhoef

1174 (v?)

hof + PN of ôde
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waterloop van Wijk bij
Duurstede naar Krimpen
aan de Lek
mogelijk een waternaam;
zie ook UUerinon
waterloop; de Loenen(er)
waterloop
borstwering, verdedigingswerk; mogelijk vanuit het
latijn
het in 1309 vermelde Lottervelde is in de late ME
tendeleopgenomen in Wijk
bij Duurstede

groot (magin) bos?
woonplaats van Merki
berg van Meriso?
genoemd naar het water de
Mije
veer, waterloop (dreht) +
waternaam Mije
volgens Kunzel geen -rode
naam
inhet water uitstekend stuk
land

waterloop +achter, of donker gebied aan weerszijden
van de Vecht van Utrecht
tot Muiden
latijnse vertaling van
Nieuwe Gracht
nieuw Rijn; dit is de Vaartse Rijn van de Lek bij
Vreeswijk naar Utrecht
hof of hoeve van Odo of
verlaten hoeve?

Oudste schrijfwijze

Oudste
vermelding

Naamkundige
bestanddelen

Naamkundige verklaring en
eventuele locatie

Oistbroick

1122

brok + ost

broekland + oost

Oostwerde

ca 1200

werde + oost

Otterspore
Papenthorp

1139
1050 (v)

spore otter
thorp + PN?

Pascua
Perke
Platea Suburbana

1156
1169
1165

pascua
perk

Pontem Urbanum

1196

Pule
Pulmeri
Pulsebroch
Puueke
Quadraginta
houvas

1174 (v?)
X
1155
1108

land aan het water, eiland
+ oost
spoor + visotter
dochternederzetting van
Papo of (van een) geestelijke; Papendorp was in de
19e eeuw een gehucht en
een polder ten o van Oudenrijn
weide (lat.)
omheind terrein
latijnse vertaling voor straat
indevoorstad (van Utrecht)
brug van de burcht, oude
naam van de Maartensbrug
(in Utrecht)
poel
meer + poel
broekland + ?

Ree

918-948

ree? of rac

Reclo
Rhenum

996
52 v. Chr.

lo + ?
reinos, renos
of rinaz

Rimbrahti
Rothe
Rudinhem
Rugrufm]
Ru[m]pst

855
1108
918-948
918-948
918-948

Scalwiic

1130-1161

Seist
Simile

838
918-948

Sluodwethe
Spilmeri

1130-1161
X

pule
meri + pul
broch ?

1085 (v)

rothe
hem + PN

wie + schalk

veertighoeven; zie Wildernisse
recht gedeelte van een waterloop;omgeving van Wijk
bij Duurstede
bos + ?
stroom
plaats waar bos gerooid is
woonplaats van Rudo
1 km ten westen van Bunnik
nederzetting vaak met bepaalde funcie + knecht
terrein 3km ten w van Cothen

meri + spil

meer, breed water + spijl,
punt
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Oudste schrijfwijze

Oudste
vermelding

Naamkundige
bestanddelen

Stathe

1127

Stenre

1157-1164

Strunwikerbruc

1163

Suabsna

840-849

Suegon

918-948

Terram Bertoldi

1178

Thillo
Thorhem

1134 (v?)
918-948

Thornen
Thribergefn]
Thuerdic
Tiuli
Traiecto

1126 (v)?
1159 (v)
1166 (v?)
855
ca 300

Transreno

XI

Trenscoten
Turre

1085 (v)
918-948

scôte + tren

Ubburon
Uiltaburg

918-948
731

bur + up
burg Uilta

Uiuuuarflet

918-948

flet + viuwar

Ultra Veth

1165-'69?

ultra (juxta)
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Naamkundige verklaring en
eventuele locatie

stathe

oever in inferiore parte
civitatis que Stathe nominatur; verdwenen wijk in
Utrecht
mogelijk in het Sticht
Utrecht; misschien echter
Steenderen in Gelderland

bruc

broekland metafleiding van
eenonbekende plaatsnaam;
mogelijk inUtrecht,Noordholland, of Zuidholland
mogelijk identiek met Zuilen; zie ook Suegon
Indien SuesondanzieSwezen
latijnse vertaling van Bertoldsland; mogelijk identiek
met Insula Bertoldi (zie
daar);omgeving Werkhoven

hem + thor

woonplaats + dor; indien
identiek met Doorn dan
fout voor Dornem
doorn; zie ook Thorhem
drie bergen
dwarsdijk
ten zo van Doorn
overgang, mogelijk ter onderscheiding van Maastricht; later met ut stroomafwaarts gelegen
latijnse vertaling voor Overrijn
hogehoek,hoog land+drie
In de omgeving van de
Tuurdijk gemeente Houten
kleine woning + boven
burcht van de Wilten
(volksnaam) verdwenen
waarschijnlijk dubbelnaam
van Utrecht, later 2 km ten
w van Bunnik
waterloop in getijdegebied
+ vier
over (naast) de Vecht

thorn
dîc + dwer
traiectum + ut

Oudste schrijfwijze

Oudste
vermelding

Naamkundige
bestanddelen

Naamkundige verklaring en
eventuele locatie

Upgoa

X

go(i) + up

UUanbeke

1085 (v)

beke + uuan

UUefrisse

918-948

UUerken

918-948

werk

woongebied, gouw, koningsgoed + stroomopwaartsgelegen; 5kmten zo
van Houten
beek + ondeugdelijk, leeg;
mogelijk provincie Utrecht
of omgeving
waarschijnlijk in de provincie Utrecht
draaien, krommen; waarschijnlijk oude waternaam

UUik

948

wie

Veteri cymiterio

1173

Viam Lapideam

1196

Vpchirica

918-948

kirika + up

Vtweg

1165-1169?

weg + ut

VUidoc
Vulecope

777
ca 1200

cope + vule

Walde
Wedene

1172
1169

walde
wede ?

Werina

840-849

Wildenisse

1185

wildenisse

Wirda

na 786

uurth

Wluinne

1196

Woldekewerde

1130-1161

werde + PN

Nederzetting vaak met bepaalde functie; zieook Dorestad
latijnse vertaling voor oud
kerkhof; nu straat in
Utrecht
latijnse vertaling van Steenweg; straat in Utrecht
kerk + hoger gelegen,
stroomopwaarts gelegen;
gelegen bij Wijk bij
Duurstede
weg+uit;omgeving IJsselstein
bos bij de Eem
(overeenkomst waarbij
gronduitgifte voor) ontginning (geregeld wordt) +
smerig, ongunstig; nw van
Schalkwijk
woud
bos, kreupelhout; 2 km ten
nw van Houten
is identiek aan Loenen zie
daar of Nederhorst den
Berg
wildernis,woestegrond; zie
ook Quadraginta houvas
omheindgebied,tuin,hoogte e.d.
polder en voormalige buitenplaats ten wvan Houten
eiland land aan water van
Waldeke
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Oudste schrijfwijze

Oudste
vermelding

Zoys
Platea civitatis

1028
XII?

110

Naamkundige
bestanddelen

Naamkundigeverklaringen
eventuele locatie

latijnsevertalingvoorstraat
van de (bisschops)stad

