
Verveningen in Westbroek 
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In het bosarme en dichtbevolkte westen van 
ons land vormde turf enkele eeuwen lang de 
belangrijkste energiebron. De grondstof 
daarvoor bestond uit niets meer dan veen. 
Vooral als gevolg van de opkomst van de 
steden in de 13e eeuw nam de turfwinning 
in omvang toe. De turfwinning was een 
aantrekkelijke bedrijfstak, omdat de grond
stof bijna letterlijk voor het opscheppen 
lag. Bovendien kon men bij het vervoer van 
de turf gebruik maken van het reeds aanwe
zige afwateringsstelsel van sloten en wete
ringen. Het bestaande verkavelingspatroon 
maakte tevens een systematische aanpak 
van de vervening mogelijk, waardoor het 
strooksgewijs kon worden gedolven. 
Vooral in het Vechtplassengebied, onder 
meer bij Westbroek, vond op deze wijze een 
grootschalige turfwinning plaats. Een gun
stige omstandigheid was verder, dat twee 
grote, nabijgelegen afzetmarkten, de steden 
Utrecht en Amsterdam, bereikbaar waren 
via de Vecht. Een groot bezwaar van de 
turfwinning was, dat het veen werd afge
graven tot op het grondwaterpeil, zodat de 
ontgraven percelen land nagenoeg alle 
waarde voor een eventueel hergebruik als 
bouwland verloren. Met diverse maatrege
len, zoals exportbeperkingen en uitvoerbe-
lasting op turf naar andere gewesten, wil
den de Staten van Utrecht een al te snelle 
vervening afremmen. Een andere maatre
gel was het "toemaken" van ontgraven per
celen. Daarbij werden de percelen opge
vuld met zand en bagger, waarna een be
planting met elzen ter versteviging van de 
bodem werd aangebracht. 
Enkele ontwikkelingen in de 16c eeuw de
den de vraag naar turf opnieuw sterk stij
gen. Bij stadsuitbreidingen bouwde men 
veel nieuwe huizen met het oog op brand
gevaar in baksteen in plaats van het daar
voor gebruikelijke hout. 
Daarnaast vereisten zware stadsmuren en 
bolwerken een veelvoud aan bakstenen. 
Het waren bijgevolg vooral steenfabrieken, 
waar turf als brandstof werd gebruikt, die 
de vraag aanzienlijk deden stijgen. Niet 
zonder reden lagen in het verleden langs de 
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Vecht, onder meer bij Maarssen en Zuilen, 
meerdere steenfabrieken en pannenbakke-
rijen. Tenslotte betekenden groeiende in
woneraantallen van steden een toenemende 
vraag naar turf als huisbrand. Aan deze 
groeiende vraag naar turf kon worden vol
daan dankzij een technische vinding, de 
baggerbeugel, die omstreeks 1530 in ge
bruik werd genomen. Metdebaggerbeugel, 
een soort schoffel voorzien van een scherpe 
rand aan een lange steel, kon het veen tot 
diep onder de waterspiegel worden wegge-
baggerd. Het weggebaggerde veen werd 
vervolgens gelijkmatig over een legakker 
verspreid en aangestampt. Als het vol
doende gedroogd was, kon het in turfblok-
ken worden gestoken. Tenslotte legde men 
de turven in hopen, om verder te drogen. Bij 
deze winningsmethode, ook wel het slag-
turven genoemd, volgde men het bestaande 
verkavelingspatroon, zodat geleidelijk een 
gebied ontstond van brede sloten, de zgn. 
trekgaten. waaruit het veen weggebaggerd 
was en smalle legakkers, waarop het te dr
ogen werd gelegd. Vanzelfsprekend was 
het onmogelijk, de diepe trekgaten "toe te 
maken" en dit verveningsproces leidde dan 
ook tot veel landverlies. Tegen het einde 
van de 16e eeuw had het landverlies dusda
nige vormen aangenomen, dat overheids
maatregelen niet konden uitblijven. Zo 
werd voorgeschreven, dat legakkers een 
minimale breedte en trekgaten een maxi

male breedte moesten hebben. De voor
schriften werden echter regelmatig ontdo
ken. Door illegale vervening ontstonden 
namelijk te smalle legakkers, die door golf
slag verder ondermijnd raakten, zodat er 
uiteindelijk grote plassen ontstonden. Op 
de "Kaarte der Heerlijkheid van West
broek" uit ca. 1770 zijn de gevolgen van het 
slagturven in de polder Binnenweg en de 
Molenpolder (grotendeels gelegen in de ge
meente Maarssen) duidelijk te zien. De 
donkere blokken, die nauwkeurig samen
vallen met de verkavelingsstroken, ter 
weerszijden van de Binnenweg, zijn geheel 
uitgeveend. In een later stadium ontstond 
hier een groot plassengebied met hier en 
daar restanten van smalle legakkers. Tegen
woordig is de Molenpolder een uniek na
tuurreservaat. De nabijgelegen Maarsse-
veensche Plassen zijn overigens geen ge
volg van een eeuwenoud verveningspro
ces. De plassen dateren uit de jaren zestig 
en zeventig en zijn het resultaat van een uit
gebreid zandwinningsproces ten behoeve 
van de aanleg van de Utrechtse wijk Over-
vecht. 
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