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De afwatering van de Bijleveldse landen in de late middeleeuwen (I) 

door J.A. Storm van Leeuwen 

De tussen De Meern en Harmeien gelegen landen, die later vrijwel het gehele gebied van het 
Grootwaterschap Bijleveld en De Meerndijk zouden gaan vormen, hebben voor wat de af
watering betreft een opmerkelijke geschiedenis gehad. Deze is niet alleen bepaald geweest 
door interne waterschapszaken, maar vooral door zich wijzigende omstandigheden buiten 
de streek. Als gevolg daarvan heeft men het overschot aan water telkens in een andere rich
ting moeten afvoeren. 
In deze bijdrage zal de auteur iets vertellen over de wijze waarop de ingelanden van de Bij
leveldse landen in de periode van rond 1100 tot rond 1500 het overtollige water uit hun pol
ders kwijtraakten. 

Inleiding 
De afwatering van het gebied dat wordt begrensd door de Meerndijk, de noordelijke IJsseldijk 
(Achthovensedijk en Mastwijkerdijk), de Hollandsekade en de Leidse Rijn werd aanvankelijk 
geregeld door elk van de daarbinnen gelegen gerechten. Dat waren Bijleveld en Reyerscop in het 
noordelijke gedeelte en Achthoven en Mastwijk in het zuidelijke. Een gerecht was de kleinste 
rechterlijke en bestuurlijke eenheid op het Utrechtse platteland; in Holland sprak men van een 
schoutambacht. 
De gronden die binnen de twee eerstgenoemde gerechten lagen waterden af op de tegenwoordige 
Leidse Rijn, oudtijds Oude Rijn geheten; de gronden binnen de twee laatstgenoemde gerechten 
deden dat op de Hollandse IJssel. 
Door verschillende oorzaken onderging het afwateringssysteem telkens veranderingen. Daarvan 
waren er twee voor deze streek belangrijk. De eerste betrof het lozen van het overtollige water uit 
een gedeelte van de noordelijke gerechten op de Hollandse IJssel nadat deze omstreeks 1285 aan 
de bovenmond was afgedamd. De tweede verandering had plaats toen de Bijleveld tussen de 
Oude Rijn en de Amstel omstreeks 1413 werd aangelegd om het overtollige water van alle vier 
gerechten naar het IJ en naar de Zuiderzee af te voeren. 
In 1413 verleende de graaf van Holland aan de vier gerechten in het bovengenoemd gebied, dat 
om waterstaatkundige redenen werd uitgebreid met de Harmelerwaard ten noorden van de Oude 
Rijn, het recht om het overtollig water gezamenlijk door Hollands territoir naar de Amstel te lei
den. In 1414gaf de bisschop van Utrecht een schouwbrief aan de voor dit doel ingestelde organi
satie, zodat het bevoegdheden op publiekrechtelijk niveau kreeg. 
Het lichaam droeg de zorg voor de afvoer van het water door de aanleg en de instandhouding van 
een speciaal voor dit doel aangelegde watergang. Deze werd later de Bijleveldsewetering of kort
weg de Bijleveld genoemd naar het gerecht van die naam, waar het beginpunt lag. Voorts hield de 
nieuwe organisatie toezicht op de Meerndijk als belangrijke waterkering voor de op de Amstel 
afwaterende landen, zowel in Utrecht als in Holland. Uit dit lichaam is het Grootwaterschap Bij
leveld en de Meerndijk voortgekomen. Deze naam stamt uit 1867, maar wordt hier duidelijk-
heidshalve gebruikt voor het in 1413 opgerichte hoofdwaterschap. In 1912 kreeg dit de titel van 
grootwaterschap ter onderscheiding van de inliggende lokale waterschappen. 
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Overigens duidde men in latere tijden met Bijleveld ook het gehele gebied aan dat door de water
gang de Bijleveld afwaterde naar het buitenwater. Dit was het zogeheten Waterschap van Bijle
veld. Aan deze naam en aan die van de Meerndijk is de naam van het Grootwaterschap ontleend. 
De waterstaatkundige geschiedenis van dit gebied, dat ik in de titel en hier en daar in de tekst van 
dit artikel heb aangeduid als de Bijleveldse landen, gaat terug tot de ontginningstijd van het wes
telijke veengebied in de 1 leen 12e eeuw. De toen gevormde ontginningsblokken zijn de voorlo
pers geweest van de verschillende lokale waterschappen binnen het latere Grootwaterschap. 
In deze bijdrage zullen in het kort de wederwaardigheden van waterstaatkundige aard worden be
schreven van de Bijleveldse landen vanaf de ontginningstijd tot aan de invoering van de gemeen
schappelijke windbemaling van de polders aan het einde van de 15e eeuw. Het geheel is verdeeld 
in twee stukken. Het eerste stuk handelt over de periode van rond 1100 tot 1413, in het tweede 
stuk komt de tijd tussen 1413 en rond 1500 aan de orde. 

DE PERIODE VAN CIRCA 1100 TOT 1413 

Ontginningen in het veengebied 
De Hollands-Utrechtse laagvlakte, die tegenwoordig met de nogal dichterlijke naam "het Groene 
Hart van Holland" wordt aangeduid, was oorspronkelijk een vrijwel onbewoond gebied dat met 
moeilijk toegankelijke broekbossen was begroeid. De bodem bestond uit veengrond, die soms 
was bedekt met een laagje klei (klei-op-veengrond). De gronden lagen hoger dan de rivieren en 
andere waterlopen, die door de streek stroomden: hoe verder af van het water, hoe hoger het op
pervlak lag. Deze zogenaamde wildernissen werden grotendeels in de 1 le en 12e eeuw ontgon
nen tot landbouwgrond. 
De zeggenschap over de woeste gronden berustte bij de landsheren, in casu de Hollandse graaf en 
de Utrechtse bisschop. Door schenkingen beschikten ook verschillende Utrechtse kapittelkerken 
over grote gedeelten van de veenwildernis. 
Bij de openlegging ervan volgde men een vast systeem, dat overal in het Hollands-Utrechtse 
veengebied (en ook elders) werd toegepast. In navolging van H. van der Linden (1956) noemt 
men die soort ontginningen tegenwoordig cope-ontginningen. De gronden werden meestal met 
inschakeling van een tussenpersoon onder zekere voorwaarden in blokken uitgegeven aan groe
pen van ontginners. De begrenzingen zullen door landmeters zijn uitgezet. Indien de ruimte dat 
toeliet kregen de blokken een regelmatige, vierhoekige vorm. De ontginners zorgden gezamen
lijk voor de totstandkoming van de gemeenschappelijke afwatering, omkading en ontsluiting. 
Daartoe groef men aan de voorzijde van het blok een wetering die in de regel door middel van een 
vliet met een uitwateringssluisje in verbinding kwam te staan met de rivier of waterloop van 
waaruit de kolonisten de venen waren binnengetrokken. Om op een zo laag mogelijk punt bij de 
rivier, dat wil zeggen zoveel mogelijk stroomafwaarts, uit te komen moest de wetering daaraan 
evenwijdig lopen. Men was in die tijd namelijk geheel afhankelijk van de waterstanden van het 
buitenwater, omdat de lozing van het overschot aan water uit de ontginningen op natuurlijke 
wijze, dus zonder bemaling, geschiedde. Met de uit de wetering komende grond maakte men een 
onverharde weg, die dijk werd genoemd en de zogenaamde ontginningsbasis vormde. Deze 
stond met een uitweg of meent in verbinding met de bewoonde wereld. Dwars op de wetering 
groef men op de grenzen van de toekomstige kavels onderling evenwijdig lopende sloten (stro
kenverkaveling). De kavels kwamen hier dus dwars op de ontginningsbasis en daardoor ook 
dwars op de rivier te liggen. De gebouwen - nog simpel van constructie -plaatsten de ontginners 
aan de overzijde van de wetering. 
Wanneer de achterzijde van het blok (de bovenzijde, zoals de boeren in sommige polders wel 
zeggen) bij voldoende plaatsruimte parallel aan de basis was uitgezet werden de kavelsloten en 
dus ook de kavels of "weren" even lang. De standaardlengte bedroeg 1250 tot 1300 meter, maar 
daarvan komen veel afwijkingen voor door bepaalde situaties in het terrein waarmee bij het uit-
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meten van het blok rekening gehouden moest worden. Een voorbeeld daarvan is de aanwezigheid 
van oudere ontginningen. 
Veelal is de wetering naderhand om uiteenlopende redenen naar het midden of naar de achter
zijde van het ontginningsblok verplaatst, zodat de oorspronkelijke inrichting onduidelijk is ge
worden. Zoals wij later zullen zien is dat onder andere gebeurd in de blokken Bijleveld, Reyers
cop, Achthoven en Mastwijk. Toch zijn deze middeleeuwse ontginningen op de moderne topo
grafische kaarten nog makkelijk terug te vinden. 
De kavelsloten deden niet alleen dienst als kavelscheidingen en als veekeringen, maar waren in 
de eerste plaats bedoeld om het nieuwe land te kunnen ontwateren. Het is nu eenmaal noodzake
lijk dat de grondwaterspiegel gedurende het groeiseizoen van de gewassen voldoende laag bene
den het maaiveld wordt gehouden. Dat gold ten tijde van de ingebruikneming van de veenwilder-
nissen des te meer, omdat de boeren aanvankelijk niet alleen veeteelt bedreven, maar ook akker
bouwgewassen (hoofdzakelijk graan) verbouwden. Zoals bekend wortelen deze laatste dieper 
dan weidegrassen. 
Het ontginningsblok was al dadelijk een waterstaatkundige eenheid, anders gezegd, een polder. 
Deze was rondom door waterkeringen van de omgeving afgesloten, behalve op de plaats waar het 
overtollige water (het overschot aan water afkomstig van de neerslag) naar het buitenwater moest 
worden geleid en waar in droge tijden water moest worden ingelaten. 

De vorming van lokale waterschappen 
Hoewel niet kan worden gesproken van waterschappen in de betekenis die wij er tegenwoordig 
aan hechten was er toch sprake van een bestuurslichaam dat was belast met de waterstaatszorg in 
de ontginning. Zoals gebruikelijk op het Utrechtse platteland vormden de ontginningsblokken 
elk een afzonderlijk gerecht of (naar Hollands voorbeeld) een ambacht. De gerechtsheer be
noemde voor het nieuwe gebied een schout. Deze vormde tezamen met enige inwoners, buren ge
noemd, en later met gekozen schepenen een college dat zowel verordeningen uitvaardigde als 
recht sprak bij lichte vergrijpen. Daarbij trad de schout op als rechtsvorderaar namens de ge
rechtsheer of ambachtsheer. Dit college duidde men aan als het gerecht, maar ook het ambtsge
bied van de schout noemde men gerecht of ambacht. 
De waterstaatszaken daarbinnen werden behartigd door dezelfde schout met enige heemraden. 
Of deze laatsten tevens schepenen waren is niet zeker. Na 1413 noemde men deze heemraden wel 
binnenlandse of lage heemraden, soms kroosheemraden, dit ter onderscheiding van de heemra
den van het toen opgerichte Grootwaterschap Bijleveld en de Meerndijk. De grenzen van deze 
gerechten vielen samen met die van de latere lokale waterschappen. 
Binnen het gebied van dit Grootwaterschap bevonden zich ten zuiden van de Oude Rijn (nu 
Leidse Rijn) vier gerechten, in ons geval te vereenzelvigen met lokale waterschappen. Dat waren 
Bijleveld, Reyerscop, Achthoven en Mastwijk. Ten noorden daarvan lag de Harmelerwaard, die 
pas in 1413 om waterstaatkundige redenen bij deze groep werd gevoegd. Er moet op gewezen 
worden, dat het aantal gerechten later groter was, maar hier wordt de opsomming aangehouden 
zoals die voorkomt in een later te noemen handvest uit 1413. 
Bijleveld en Reyerscop zijn (in deze volgorde) vanuit de Oude Rijn opengelegd en gingen mits
dien daarop afwateren. Achthoven en Mastwijk kwamen in een later stadium aan de beurt en wer
den vanuit de Hollandse IJssel opengelegd. Het benoorden de IJssel gelegen deel van het Oude-
land van IJsselstein bestond toen al; het kwam na 1413 waterstaatkundig binnen Achthoven te 
liggen. Oorspronkelijk zijn er meer kleine ontginningen geweest, maar gedurende vele eeuwen 
zijn in de nog bewaard gebleven jaarrekeningen van de kameraar van het Grootwaterschap (de 
man die de geldmiddelen beheerde en de technische zaken regelde en controleerde) alleen deze 
vier namen genoemd. Deze oude en goede gewoonte wordt in het vervolg overgenomen. 
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De Oude Rijn 
De Oude Rijn, met welke naam ik in dit artikel volgens het oude gebruik de tegenwoordige 
Leidse Rijn tussen Papendorp (bij het huidige Amsterdam-Rijnkanaal) en Harmeien aanduid, is 
grotendeels een gegraven watergang. 
Voor het ten oosten van De Meern gelegen gedeelte heeft men vermoedelijk een reeds aanwezig, 
licht slingerend waterloopje recht getrokken. Daarentegen is het tracé van het westelijke gedeelte 

Gezicht op de Oude Rijn/Leidse Rijn in Harmeien vanuit het westen, juli 1958. Op de rechteroever (links op 
de foto) loopt het jaagpad, dat in 1664 door de steden Utrecht, Woerden en Leiden werd aangelegd ten be
hoeve van een geregelde trekschuitendienst tussen deze steden en ten gerieve van de overige scheepvaart in 
de Leidse Rijn. 
Foto: J.A. Storm van Leeuwen. 

(ten zuiden van de Harmelerwaard) gebogen. We mogen wel aannemen, dat dit laatste stuk oor
spronkelijk een natuurlijke waterloop is geweest, die werd vergraven. Deze natuurlijke water
loop mondde bij Harmeien als een zijgeul uit in het restwater van de Oude Rijn, dat door Vleuten 
stroomde en door mij indertijd (1985) de Vleutense Oude Rijn werd genoemd. De meer voorde 
hand liggende naam Vleutense Rijn heb ik niet gebruikt aangezien men daarmee vroeger onder 
meer het oostelijke gedeelte van de Vleutensewetering in de Hogeweide bij Utrecht bedoelde. 
Afgezien van een knik ten oosten van De Meern (waarover later meer) is het middengedeelte ge
heel recht. De middeleeuwse landmeters hielden er nu eenmaal van, evenals hun moderne vakge
noten, overal rechte lijnen te trekken waar dat mogelijk was. 
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Gezicht vanuit het zuiden op de Kerkvliet tussen de Rijksweg 12 (thans A12) en het dorp Harmeien, juni 
1959. Naast de Kerkvliet loopt de Kerkweg, nu een fietspad. De vervangende nieuwe Kerkweg (niet op de 
foto) werd later aan de oostzijde van de oude Kerkweg aangelegd. 
Foto: J.A. Storm van Leeuwen. 
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Voorbeeld van een zogenaamde tuin, vervaardigd van gevlochten wilgetenen en dikkere wilgetakken. Der
gelijke vlechtwerken werden oudtijds gebruikt in de vorm van horden, die zowel als tijdelijke verstevigingen 
van brugdekken als voor het maken van tijdelijke afdammingen werden toegepast. Deze tuin bevond zich in 
1965 in Willige Langerak. 
Foto: J.A. Storm van Leeuwen. 
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De Oude Rijn wordt in het algemeen beschouwd als de basis, van waaruit de ontginningen Ou-
denrijn ten oosten van de Meerndijk en Bijleveld ten westen daarvan zijn uitgevoerd; de Oude 
Rijn zou daarvan de gemeenschappelijke wetering zijn. Tegen deze opvatting behoeft geen be
zwaar te bestaan mits men ervan uit gaat, dat deze blokken als één geheel zijn uitgevoerd. Het 
kwam in het veengebied in West-Utrecht zeer zelden voor. dat het overtollige water uit de cope-
ontginningen werd afgevoerd door de weteringen van naastgelegen oudere blokken. In hoeverre 
de tegenwoordige Zandweg die langs de noordelijke oever van de Oude Rijn loopt tot de ontgin
ningsbasis heeft behoord is niet duidelijk. Waarschijnlijk is dat niet: deze weg was van oudsher in 
onderhoud bij de eigenaars van de aan de noordzijde grenzende gronden. 
Er is echter een ander bezwaar tegen een gemeenschappelijke wetering. Het is mijns inziens vol
strekt onmogelijk geweest dat de achterliggende jongere blokken Heycop en Reyerscop even
eens daarop afwaterden. Deze moeten het water met eigen vlieten op het buitenwater hebben ge
bracht en niet op de wetering van oudere ontginningen. 
De verschillende bezwaren kunnen worden ondervangen wanneer ervan wordt uitgegaan, dat de 
Oude Rijn tussen Papendorp en Harmeien reeds bestond voordat er sprake was van de occupatie 
van de ten zuiden daarvan gelegen veenwildernis. Deze watergang kan indertijd niet anders ge
graven zijn dan als een afsnijding van de sterk slingerende Vleutense Oude Rijn ten behoeve van 
de scheepvaart van Utrecht (Tolsteeg) naar Harmeien en verder westwaarts vice versa. Daarmee 
is tevens het vraagstuk opgelost of de Zandweg ooit een onderdeel vormde van een ontginnings
basis; dat is dan niet het geval geweest. 
We moeten wel aannemen, dat de ontginningsblokken Oudenrijn en Bijleveld aanvankelijk 
rechtstreeks afwaterden op de Oude Rijn met behulp van een aantal uitwateringssluisjes of 
wachtdeuren. Pas later zijn er aan de achterzijde weteringen aangelegd; voor Oudenrijn was dat 
de Oudenrijnsewetering en voor Bijleveld de wetering langs de noordzijde van de Reyerscopse-
dijk. Dergelijke verplaatsingen van de wetering naar de achterzijde kwamen in het veengebied 
vaker voor, onder andere als de voorzijde uit minder inklinkende kleigrond bestond; voorbeelden 
dicht bij huis zijn Themaat (de Ouwenaar en de Uitschuit) en Achthoven-Mastwijk (de Oudewe-
tering). 
Voor Heycop en Reyerscop waren er voor wat hun weteringen betreft geen problemen. Deze pol
ders konden van meet af aan op de Oude Rijn afwateren door middel van hun vlieten. 
Over de knik in de Oude Rijn ten oosten van het dorp De Meern kan ik kort zijn. Die moet vol
gens mij veroorzaakt zijn door het feit, dat tussen het oostelijke aansluitpunt met de Vleutense 
Oude Rijn bij Papendorp en het begin van de zijgeul langs de Harmelerwaard (bij de latere Hei-
dam) geen rechte lijn kon worden gevolgd. De hoge gronden bij De Meern (Hoge Woerd) moest 
men omzeilen. Bovendien speelde waarschijnlijk de aanwezigheid van het rechtgetrokken water
loopje hierbij een belangrijke rol. 
Dekker ( 1990), die de Leidse Rijn wel beschouwt als de gemeenschappelijke wetering van de ten 
zuiden daarvan gelegen cope-ontginningen, geeft voor de knik in deze watergang een andere ver
klaring. Deze berust op landmeetkundige overwegingen bij het bepalen van de voor- en achter-
grens van het ontginningsblok Oudenrijn. 

Aanleg van de Meerndijk 
Betrekkelijk kort nadat de ontginningsblokken Bijleveld, Reyerscop, Achthoven en Mastwijk 
waren voltooid legde het Land van Woerden de Meerndijk aan tussen De Meern en de Hollandse 
IJssel. Naar mijn mening gebeurde dat in het kader van andere waterstaatkundige maatregelen 
omstreeks 1226. Blok (1977) en Dekker (1990) stellen dit tijdstip op grond van naamkundige 
overwegingen in de 12e eeuw. 
Na de aanleg vormde deze dijk, die oudtijds ook andere namen heeft gedragen, zoals Marendijk. 
Marnedijk of kortweg Marne, de oostelijke grens van het toenmalige heemraadschap van Woer
den, één van de voorlopers van het Groot-Waterschap van Woerden. Deze waterkering be-
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schermde het ten westen daarvan gelegen gebied tegen uit het oosten komend water, dat afkom
stig was van de daar uitgevoerde ontginningen, maar ook tegen eventueel overstromingswater uit 
de Lek bij dijkdoorbraken. In zekere zin was deze dwarsdijk een slaperdijk. 
Het is opmerkelijk dat deze waterkering niet werd aangelegd op de bestaande zijkaden van Bijle-
veld en van Reyerscop zoals men zou verwachten, maar dat men een tracé koos dat verschillende 
kavels op een zeer schadelijke manier schuin doorsneed. Uit recente onderzoekingen is gebleken, 
dat men indertijd zeer waarschijnlijk gebruik heeft gemaakt van de aanwezigheid van een dicht
geslibde watergang, die na de sterkere inklinking van de omringende klei-op-veengronden als 
een lichte verhevenheid in het terrein zichtbaar was geworden. Dit tracé was tevens korter dan dat 
over de bestaande zijkaden. Uit een oogpunt van stevigheid en onderhoud genoot deze variant ui
teraard de voorkeur. 
De van Bijleveld (Veldhuizen) en Reyerscop afgesneden stukken land vormden nadien een eigen 
waterstaatkundige eenheid met de naam Rosweide. Dit waterschap loosde het overtollige water 
na 1385 op de Heycop, die het tezamen met het water uit verschillende beoosten de Meerndijk 
gelegen waterschappen afvoerde naar de Vecht bij Breukelen. 
Na de grenswijziging in 1363 van het Groot-Waterschap van Woerden, waarover later meer, 
vormde de Meerndijk het oostelijk gedeelte van de waterkeringen, die de Bijleveldse landen om
ringden. Het onderhoud ervan en het toezicht daarop was toen evenwel nog niet goed geregeld. 

De IJsseldam 
Door de voortdurende ontwatering van de klei-op-veengronden ging het boven de grondwater
spiegel liggende veen krimpen, terwijl het tevens verteerde door de toetreding van zuurstof. Bo
vendien verminderde de opwaartse druk, zodat het gewicht van de bovenliggende grondlagen 
toenam en in de ondergrond samenpersingen optraden. Dit verschijnsel, dat nog steeds voort
duurt, duidt men aan met de term inklinking. Een andere nadelige omstandigheid was de geleide
lijke stijging van de zeespiegel, waardoor relatief hogere standen van het buitenwater gingen op
treden. Deze processen gingen bij de afwatering van de betrekkelijk jonge landbouwgebieden in 
het westelijke veengebied een steeds groter probleem vormen, zowel in Utrecht als in Holland. 
Dit was voor de Hollandse graaf Floris V één van de redenen om een plan tot afsluiting van de 
bovenmond van de Hollandse IJssel bij de uiterwaard Hoppenesse aan de Lek te laten opstellen. 
Ondanks de tegenwerking van de Utrechtse kapittels wist Floris V de Utrechtse bisschop (elect) 
Jan van Nassau - ongetwijfeld met de nodige aandrang - ervan te overtuigen dat deze afdamming 
zowel een Hollands als een Utrechts belang was. Bovendien zou Holland het werk voor een groot 
gedeelte financieren. Het project werd omstreeks 1285 uitgevoerd. 
Door deze ingreep was het gevaar voor overstromingen van de landen langs de IJssel aanzienlijk 
verminderd: de waterstanden waren niet meer afhankelijk van het uit de Lek toestromende water. 
Er konden zelfs tot ver stroomopwaarts in de IJssel lagere ebstanden optreden. Volgens de 16e-
eeuwse historicus Lambertus Hortensius (zie Fockema Andreae, 1930) was de werking van eb en 
vloed op de IJssel nog merkbaar bij het Gein, ten zuiden van Jutphaas. 
Deze omstandigheid verschafte de langs de IJssel gelegen gerechten en ambachten de mogelijk
heid hun afwatering te verbeteren. Jutphaas maakte voor het zuidelijk deel van het Nedereind het 
eerst gebruik van de nieuwe lozingsmogelijkheid, namelijk reeds in 1287. In de loop der tijd 
volgden er meer van de tussen de Oude Rijn en de IJssel gelegen gerechten en ambachten in 
Utrecht en het Land van Woerden dit voorbeeld. Maar ook particulieren waren van de partij. 
De geërfden in Achthoven en Mastwijk konden zonder meer profiteren van de nieuwe toestand, 
omdat zij het overtollige water reeds op de IJssel loosden. Die in Bijleveld en Reyerscop moesten 
het water echter in omgekeerde richting gaan leiden. Dit gebeurde niet gerechtsgewijs, maar door 
de individuele grondeigenaars of groepen daarvan. 
De Johannieters (Orde van Sint Jan) van het convent St. Catharijne te Utrecht bezaten in deze 
omgeving veel landerijen, welke door de commandeur te Harmeien werden beheerd. Zij hadden 
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aan het westelijke gedeelte van de Reyerscopsedijk een uithof, die in 1507 "Sunte Katrijnen uut-
hoff ' werd genoemd. Een kronkel in de weg geeft nog steeds de plaats aan waar de gebouwen 
hebben gestaan. Hier werd de oogst van de in eigen exploitatie zijnde landerijen heen gebracht, 
werden eventuele tienden in natura verzameld en de pachten en andere gelden geïnd. 
In 1292 kochten de Johannieters van Willem, de zoon van Gerard Taets, het recht om voor hun 
gronden in Reyerscop en in het aangrenzende Haanwijk een watergang met een uitwateringssluis 
naar de IJssel te maken. Deze vliet begon waarschijnlijk bij de brug in het westelijke deel van de 
Reyerscopsedijk naast de uithof van het Catharijneconvent van de Johannieters en liep zuid
waarts door het smalle gedeelte van Reyerscop tot aan de voorloper van de Hollandsekade. Van 
daar af volgde de watergang de oostzijde van die kade tot aan de noordelijke IJsseldijk (Mastwij-
kerdijk). Deze vliet kreeg weldra de naam Heerenvliet of Catharijnevliet; het eerste stuk werd la
ter, toen deze uitwatering al lang geen dienst meer deed, de Moddersloot genoemd. 
Ter verduidelijking wordt opgemerkt, dat men oudtijds onder Reyerscop meestal de gerechten 
Reyerscop en Bijleveld tezamen verstond. Na 1413 duidde men daar zelfs de vier gezamenlijke 
gerechten ten zuiden van de Oude Rijn met de Harmelerwaard mee aan, die door de Bijleveld af-
waterden. 
De oriëntering op de Hollandse IJssel werd plotseling onderbroken door een catastrofale over
stroming ten gevolge van doorbraken van de Lekdijk bij Vreeswijk. 

Het (oude) Groot-Waterschap van Woerden 
In 1321 en 1322 brak de Lekdijk tweemaal door bij Vreeswijk. Hierdoor ontstond grote schade, 
niet alleen in Utrecht, maar vooral in Holland benoorden de IJssel. Dit was voor de Hollandse 
graaf Willem III aanleiding om nog in 1322 een college van dijkgraaf en heemraden in te stellen 
voor het gehele gebied tussen de Meerndijk en Zwammerdam. Dit heemraadschap omvatte dus 
ook Stichts gebied, maar de Utrechtse bisschop Frederik van Sierck miste de doortastendheid van 
graaf Willem: hij kon niet anders dan accoord gaan met deze maatregel van Hollandse zijde. 
Ook stond de bisschop in 1323 aan de graaf toe om een "middeldijk" (dwarsdijk) aan te leggen 
tussen de IJssel en de Vecht, dus geheel op Stichts grondgebied. Deze moest dienen om "opwa-
ter" te keren. De Meerndijk werd daar een onderdeel van . Of deze slaperdijk ooit volledig is aan
gelegd is niet zeker. Het is mijns inziens niet uitgesloten, dat toen een "droge" (niet aan het water 
grenzende) dijk is opgeworpen door de Utrechtse Hogeweide. Daarvan sloot het zuidelijk deel, 
dat later Hogeweidsdijk heette, aan op de Groenedijk bij het Huis te Voorn. Het noordelijk stuk, 
dat geen publieke weg was, eindigde bij de voormalige hofstede Leeuwenstein aan de Vleutense-
wetering. Op die plaats heeft tot 1630 een dam in deze wetering gelegen. Hoe dan ook, in 1323 
werd de Meerndijk versterkt en opgehoogd. 
Deze tweede bemoeienis van een Hollandse graaf met Utrechtse waterstaatszaken (de eerste keer 
had plaats in 1285 met betrekking tot de IJsseldam) kwam hoofdzakelijk voort uit de omstandig
heid, dat het Hollandse veengebied lager lag (en nog altijd ligt) dan dat in het Sticht en dus kwets
baarder was voor uit het oosten afstromend water. Maar er dient wel bij te worden gezegd, dat in 
beide gevallen de bisschop tegenover een sterkere figuur stond, die zijn invloed in Utrechts terri
toir wilde vergroten. We zullen zien dat deze gebeurtenissen verstrekkende gevolgen hebben ge
had voor de Bijleveldse landen, die binnen dit zogenaamde "oude Groot-Waterschap van Woer
den" kwamen te liggen. Na dit intermezzo keren we terug naar de Hollandse IJssel. 

Afscheiding van de Bijleveldse landen van Woerden 
In 1363 verwierf het kapittel van Sint Pieter te Utrecht van de commandeur en broeders van het 
convent van Sint Catharijne (dat waren dus de Johannieters) het recht om 20 morgen land in Rey
erscop af te doen wateren op de IJssel met gebruikmaking van de Catharijnevliet en de uitwate
ringssluis. Uiteraard moest het kapittel dan bijdragen in de kosten van het onderhoud van deze 
vliet en sluis. 
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Gezicht vanuit het noordwesten op de voormalige Kerkwegbrug en de Vlietbrug op de driesprong Kerkweg 
(links) en de Reyerscopsedijk (later Reyerscopse Buurtweg geheten), juni 1959. De Kerkwegbrug lag over 
de Reyerscopse wetering, de Vlietbrug verbond de Kerkvliet (links op de voorgrond) en de Achtermolenvliet 
(aan de andere zijde van de Vlietbrug). Foto: J.A. Storm van Leeuwen 

De Woerdersluis, één van de uitwateringssluizen te Spaarndam van het Hoogheemraadschap Rijnland, 
1978. Deze in 1611 vernieuwde sluis was krachtens enige overeenkomsten tussen de Hollandse graaf en de 
Utrechtse bisschop in 1220/1226 en verschillende latere regelingen in onderhoud bij het vroegere Groot-
Waterschap van Woerden. 
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Het is niet bekend welke andere eigenaars van gronden in Bijleveld en Reyerscop intussen had
den besloten niet meer op de Oude Rijn af te wateren, maar 1363 is wel een cruciaal jaar geweest 
voor de streek. Vrijwel alle gerechten en ambachten binnen het oude Groot-Waterschap van 
Woerden, die tussen de Oude Rijn en de Hollandse IJssel lagen, scheidden zich toen af. Er diende 
wel een afkoopsom betaald te worden voor het vervallen van de onderhoudsplicht voor een deel 
van de Spaarndammer sluizen, toentertijd de enige plaats waar het Hoogheemraadschap Rijnland 
kon uitwateren op het buitenwater. De ten oosten van Zwammerdam gelegen gronden hadden tot 
dusver het overtollige water door de Oude Rijn op Rijnland geloosd. 
Waarschijnlijk waren de Kerkvliet bij Harmeien en eventuele andere vlieten, waardoor Bijleveld 
en Reyerscop hun overschot aan water op de Oude Rijn brachten, al eerder dan 1363 afgedamd, 
aangezien de Harmelerwaard steeds op die rivier was blijven afwateren. Voorts zal met het oog 
op de omkering van de stroomrichting van het polderwater al vóór 1363 een nieuwe wetering 
langs de noordzijde van de Reyerscopsedijk zijn gegraven. 
In hetzelfde jaar 1363 werd de Meerndijk, die toen geen deel meer uitmaakte van de ring (omrin
gende waterkering) van het oude Groot-Waterschap van Woerden, maar wel waardevol was voor 
de verbouw van graan, afgestoten. Vier heemraden in het Land van Woerden, te weten Dyderic 
van Zulen, ridder, Gheryt van Polanen. ridder, Johan Aerntssoen, knaap, en Vrese van der Mije. 
knaap, gaven in het belang van het Land van Woerden de "ewelicken bruucweer" (het onopzeg
bare gebruiksrecht) van de dijk met zijn toebehoren (dat waren onder andere de aan weerszijden 
gelegen stroken dijksland) tussen de Meernbrug en de noordelijke IJsseldijk aan Steven van Zu
len, ridder, heer van het nabijgelegen slot Nijvelt. Er waren wel voorwaarden aan deze gift ver
bonden. In de eerste plaats moest Steven van Zulen de Meerndijk in goede staat houden "buten 
cost des Lants van Woerden", tenzij de dijk door overmacht was doorgestoken of doorgebroken. 
Voorts behield het Land van Woerden het recht om ingeval de Lekdijk doorbrak en het gebied 
van Woerden schade zou ondervinden de Meerndijk te laten ophogen of verlagen op eigen kos
ten. 
Het Land van Woerden hield dus een vinger in de pap. Een nogal vreemde constructie die er on
getwijfeld toe heeft geleid, dat er weinig aan het onderhoud van de Meerndijk werd gedaan. 
Hierin kwam pas na ruim twee eeuwen een verandering ten goede. 
In 1598 kwam de dijk, met de aan weerszijden gelegen stroken grond voor aardhaling (het zoge
naamde dijksland), in het bezit van het in 1413 opgerichte Grootwaterschap Bijleveld en de 
Meerndijk. Driejaar tevoren, in 1595, was een schouwbrief voor de Meerndijk door de Staten 
's Lands van Utrecht vastgesteld. Daarin werd het onderhoud duidelijk geregeld. De dijk was 
verhoefslaagd (verdeeld) in vakken of slagen, die door de belanghebbende gerechten, ook die 
buiten het gebied van Bijleveld en de Meerndijk lagen en in de Oude Rijn uitwaterden, moesten 
worden onderhouden. Bovendien was voorzien in het oproepen van het dijkleger ingeval van een 
dreigende doorbraak van deze dijk. Vreemd genoeg was in de schouwbrief van 1595 uitsluitend 
sprake van Stichtse gerechten; de eveneens in het Groot-Waterschap van Woerden gelegen Hol
landse ambachten waren niet onderhoudsplichtig voor de Meerndijk. 
Bij al deze gebeurtenissen was de Harmelerwaard op de Oude Rijn blijven afwateren. Om de afs
troming naar het westen te kunnen waarborgen liet de toenmalige heer van het Land van Woer
den, Jan Aelman of Aleman, bastaard van Henegouwen (een zoon van graaf Willem III van Hol
land uit een buitenechtelijke verhouding) zeer waarschijnlijk omstreeks 1363 aan het oostelijke 
einde van deze waard een dam in de Oude Rijn leggen. Deze waterkering droeg aanvankelijk de 
(niet toevallige) naam Bastaertsdamme of Basterdam, in de wandeling de Dam bij Croenkenska-
mer (naar een in de nabijheid staande "steenen earner" van het Utrechtse geslacht Van Lants-
croon, dat drie kroontjes in zijn wapen voerde). Later sprak men van de Dam bij de Hel, nog later 
van Helsedam of Heldam. Deze dam, die vrij zeker van meet af aan een overtocht of overtoom 
had, kwam in 1413 in beheer en onderhoud bij het toen opgerichte Grootwaterschap Bijleveld en 
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de Meerndijk en werd in 1464 gerenoveerd. Nadat er in de 17e eeuw een schutsluis op deze plaats 
was gebouwd is de Heldam tenslotte in 1960 opgeruimd. 

1 Wi "3. . if™ i~*. * """" 

De Heldamsluis, gezien vanuit het oosten, in mei 1958. Rechts op de voorgrond de brug in de Zandweg over 
de Heycop, op de achtergrond in het midden de brug over de Leidse Rijn, links de oorspronkelijke sluis-
wachterswoning, waarin op dat moment een café was gevestigd. Rechts de latere sluiswachterswoning. 
Foto: J.A. Storm van Leeuwen. 

Niet meer terug naar de Oude Rijn 
Helaas ontstonden nieuwe problemen met betrekking tot de afwatering van de Bijleveldse lan
den. Deze geschiedde nog steeds op natuurlijke wijze. Omdat echter de IJssel begon dicht te slib
ben kon men het overschot aan water niet goed meer kwijt. Bovendien bleef het maaiveld binnen 
de polders door inklinking dalen. Het lag voor de hand de blik weer naar het noorden te wenden, 
naarde Oude Rijn. 
De geërfden (grondeigenaars) van Bijleveld en Reyerscop verzochten en verkregen in 1398 te
gen betaling van een zekere som gelds van de Hollandse graaf Albrecht van Beieren (bekend om 
zijn doortastend optreden in waterstaatszaken) vergunning om weer op de Oude Rijn af te wate
ren. Daartoe mochten ze een dam openen, die in de uitmonding van hun niet nader omschreven 
vliet (misschien de Kerkvliet te Harmeien?) naar de Oude Rijn eertijds was gelegd toen men naar 
de IJssel ging afwateren. 
Tegen deze regeling maakten Woerden en Rijnland bezwaar: zij zouden huns inziens schade on
dervinden door wateroverlast van de twee Stichtse gerechten. De graaf trok daarom reeds in 1399 
de vergunning weer in en verzocht de daarop betrekking hebbende brief terug te geven. De be-
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taalde penningen zouden dan worden terugbetaald. Bijleveld en Reyerscop weigerden echter aan 
dit verzoek te voldoen, waarop de graaf aan "onse goede luyden van de Lande van Woerden en 
Rhijnlant" toestond een dam in de Oude Rijn te leggen op een plaats waar deze niet makkelijk 
door de Stichtenaren zou kunnen worden doorgestoken. De in de bovenstrooms van de nieuwe 
dam gelegen gronden, die vanouds het recht hadden om op de Oude Rijn af te wateren, zouden 
door het "gemene land" van Woerden op eigen kosten moeten worden geholpen om hun water 
kwijt te raken. Daartoe behoorde onder meer de Harmelerwaard. 
Het is niet bekend of, en zo ja, waar de nieuwe dam in de Oude Rijn is gelegd. Gezien de vrees 
voor het doorsteken van die waterkering door de Stichtenaren zal de dam op enige afstand van de 
toenmalige grens tussen Holland en Utrecht zijn gemaakt. Een mogelijkheid die ik elders (1985) 
heb geopperd is de plaats waar de oude Kleinjanbrug bij de Putkop heeft gelegen, dus stroomaf
waarts van de Haan wij kerdam, die in 1413 zou worden aangebracht. 
Deze toestand kon natuurlijk niet voortduren. Toch verliepen er veertien jaren alvorens het pro
bleem werd opgelost! De manier waarop dat gebeurde zal in het tweede gedeelte aan de orde ko
men, (wordt vervolgd) 
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