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Het gebied van Breukelen aan de oostelijke 
Vechtoever tijdens de Middeleeuwen 

Arie A. Manten 
Oud Aa 37, 3621 LA Breukelen 

In de hier volgende bladzijden wil ik kort stilstaan bij de oudste bewo-
ningsgeschiedenis van het deel van Breukelen dat gelegen is langs de 
oostelijke oever van de Vecht. 

Gedurende een groot deel van de Middeleeuwen was alleen de strook 
land langs de Vecht voor de mens toegankelijk. In geologisch opzicht 
bestond dat gebied van west naar oost uit eerst een smalle gordel 

klei klei opveen 

Dorp 
Broeclede 

klei klei opveen 

veenwildernis 

Dorp 
Breukele 

V 

BREUKELEVEEN 

V 

t 
V 

Afb. 1. De situatie ten oosten van de 
Vecht bij Breukelen in de vroege 
Middeleeuwen. Tussen de rivier en de 
veenwildernis lag een smalle strook 
bewoonbaar land. Van beide kanten had 
die strook van tijd tot tijd te lijden onder 
wateroverlast. 

Afb 2 Om de wateroverlast uit de achter
liggende hoogveenwildernis te beper
ken groeven de boeren al vroeg sloten, 
die met elkaar in verbinding gebracht 
een achterwetering gingen vormen. In 
latere documenten werd deze ais de 
Proosdijse wetering aangeduid. 
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stroomruggrond, direct langs de rivieroever, vervolgens een strook komklei 
en tenslotte een strook klei-op-veengrond (Afbeelding 1 ). Op de stroomrug 
waren in ieder geval reeds in de 10de eeuw boeren woonachtig, en 
mogelijk ook ai veel eerder. 

Proosdijse wetering 

Ten oosten van de klei-op-veen begon een uitgestrekte hoogveen-
wildernis, het Broecklederveen of Breukeieveen. Doordat het veenmos veel 
water kon opslaan groeide het veenmosveen uit tot aanmerkelijk boven de 
omgeving. Vooral in zeer natte tijden zal dat de bewoners van de Vecht
oever problemen hebben gegeven. Het overvloedige water stroomde dan 
over hun woongebied af in de richting van de rivier. 

Daarom is al vroeg geprobeerd om die wateroverlast enigszins onder 
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Afb 3 In de 12de eeuw strekte de cul
tuurgrond zich uit tot aan de Zog-
wetering, is de Ütterspoordam met Otter-
spoorsluis er, en omvat het Proosdij
gerecht ook een gedeelte land aan de 
westzijde van de Vecht. 
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controle ie brengen. Daartoe groeven de boeren aan de achterzijde van hun 
cultuurland sloten die het afstromende water konden opvangen. Ver moe-
deiijk hebben zij dat werk op verschillende plaatsen onafhankelijk van 
elkaar ter hand genomen. De diverse rechte hoeken die in het tracé van de 
zo ontstane achterwetering waar te nemen zijn, getuigen daarvan 
'Afbeelding 2). 

Zogwetering 

Na verloop van tijd zal de behoefte aan een vergroting van het beschik
bare land gevoeld zijn. Er werd een tweede wetering gegraven, verder naar 
het oosten gelegen. Dat werd de Zogwetering, met daarnaast de Zogdijk of 
Zouwendijk, ter hoogte van de tegenwoordige Scheendijk, op of nabij de 
veenscheijdinge"; het woord zog, zouwe of zuwe duidde een pad aan dat 

door een moeras liep. Deze Zogwetering kwam duidelijk meer planmatig tot 
stand dan de oude achterwetering. Hoewel niet strak in een rechte lijn 
aangelegd, volgde de Zogwetering onmiskenbaar een aaneengesloten tracé 
'Afbeelding 3). Ze reikte verder dan het gebied van Breukelen; ook langs 
het ten zuiden van het Breukeleveen gelegen Maarsseveen (Tienhoven was 
daar toen nog niet van afgesplitst) strekte de Zogwetering zich uit. 

Mogelijk gebeurde er rond de tijd van het graven van de Zogwetering 
nog iets belangrijks in dit gebied. Tussen de Vecht en de Zogdijk is het land 
opmerkelijk regelmatig verkaveld, in tegenstelling met de zeer onregel
matige verkaveling in het eveneens reeds vroeg bewoonde gebied van hel 
Bisschopsgerecht aan de overkant van de Vecht. Misschien is er, toen de 
nieuwe landbouwgronden tussen de Proosdijse wetering en de Zogwetering 
verdeeld moesten worden, tevens sprake geweest van enige herinrichting 
van het oude gebied, waar nodig gepaard met grondruil. De praktijk
ervaringen met de inrichting en het gebruik van het land in de regelmatig 
verkavelde oude veenontginningen ten westen van de Vecht zouden 
daarbij ais voorbeeld gediend kunnen hebben. 

Met de uitvoering van de hiervoor genoemde werken had het gebied 
tussen Vecht en Scheendijk in grote lijnen de vorm gekregen die het nu nog 
heeft. 

Proosdijgerechl 

Uit de 12de eeuw stammen de oudste gegevens waaruit het bestaan van 
het Proosdijgerecht van Breukelen blijkt. Het was toen een heerlijkheid in 
het bezit van de proost van Sint Pieter te Utrecht. Het gerecht omvatte het 
oude land tussen de Vecht en de veenwildernis. De Weer vormde de noord
grens. De Zogwetering werd de vanzelfsprekende oostelijke grens van het 
gerecht Proosdij te Breukelen (in later eeuwen geleidelijk vaker als 
Proostdij gespeld). 

De zuidgrens van het gerecht liep anders dan men bij eerste indruk zou 
hebben verwacht. Het zou eigenlijk heel logisch zijn geweest indien het 
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veenwatertje dat daar in de buurt lag (en wat zich heden ten dage uitstrekt 
langs de Nieuwe Weg, tussen Fort Tienhoven en het Kraaiennest) als een 
natuurlijke grens was genomen. Maar dat gebeurde niet. De grens kwam, 
vanaf ongeveer de plaats waar de Proosdijse wetering in die beek kwam, in 
een meer zuidwestelijke richting te lopen. Ook een stuk land ten zuiden van 
de beek kwam zo bij Proosdij. Nog opmerkelijker was dat de grens ook aan 
de overkant van de Vecht nog een eindje werd doorgetrokken, om pas bij 
de Otterspoorbroeksedijk naar het noordwesten te buigen en vervolgens 
weer terug naar de Vecht, ongeveer ter hoogte van waar in de 13de eeuw 
het huis Oudaen zou worden gebouwd (Afbeelding 3). 

De verklaring van deze opmerkelijke gebiedstoedeling aan de zuidzijde 
van het Proosdijgerecht school in de aanwezigheid van de Otterspoordam, 

PROVINCIE UTRECHT. GEMEEKTE BREUKELEIY S* PIETERS. 

(Steekend door J.h'uiiper 

/f??*! Jfun-t/ers. 7S0 Jn/vorLcrs' 
Uitgave van Hugo Sunngar te Leeuwarden 

Afb. 4 Kaart van de gemeente Breukelen-St. Pieters, getekend door J. Kuijper in 1866 
en opgenomen in de Gemeente-atlas van Nederland, een meerdelig boekwerk, dat in 
de jaren 1865 -1882 verschenen is bij Hugo Suringar te Leeuwarden. Bij Breukelen-St. 
Pieters behoorde nog steeds ook een gebiedsdeel aan de overzijde van de Vecht, een 
erfenis uit de Middeleeuwen 
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ter plaatse van de Vecht onderbroken door de Otterspoorsluis. Die dam, 
welke zich tot op flinke afstanden oost- en westwaarts van de Vecht 
uitstrekte, was aangelegd om de wateroverlast die Utrecht regelmatig 
ondervond van de getijderivier de Vecht te beperken. De zuidgrens van het 
gerecht Proosdij volgde de loop van de Otter spoor dam. 

De Vecht was in het midden van de Middeleeuwen de hoofd-handelsweg 
van de stad Utrecht. Door de beperking in de bevaarbaarheid van die rivier 
tengevolge van de Otterspoorsluis kwam daar ter plekke een van de 
eindpunten te liggen van de Utrechtse overzeese scheepvaart en handel. 
Daardoor ontstond, naar we mogen aannemen, daar een dorp van enig 
belang, Ottterspoor geheten. Vermoedelijk hebben aan beide zijden van de 
Vecht nabij de sluis mensen gewoond. De dam en sluis vormden de 
verbinding tussen beide oevers. Het was in bestuurlijk opzicht gewenst de 
totale nederzetting binnen één gerecht te hebben. Vandaar de lob die het 
Proosdijgerecht kreeg aan de westkant van de Vecht. 

Wanneer de Otterspoordam en het dorpje Otterspoor zijn gebouwd is niet 
met zekerheid bekend; in de literatuur wordt voor de dam de periode van 
omstreeks 1140 - 1150 ais mogelijkheid genoemd2 Maar in 1139 was er 
reeds een geschil over de rechten op de tienden (een belasting) van het 
dorp Otterspoor,-'' hetgeen op een hogere ouderdom zou kunnen wijzen. 

Nadat in 1327 een Vechtdam met sluis was aangelegd ter hoogte van 
Vreeland, konden de Otterspoordam en -sluis worden opgeruimd4 Maar 
het Proosdijgerecht behield zijn gebied aan de westzijde van de Vecht. Dat 
bleef ook zo toen in 1815 de gerechten Proostdij en Breukeieveen werden 
samengevoegd tot de gemeente Breukelen-St. Pieters. Tot op de laatste dag 
van zijn bestaan, 31 december 1949, behield die gemeente de lob aan de 
overkant van de Vecht. Een Middeleeuwse situatie, die destijds heel logisch 
was, had nog meer dan zes eeuwen lang nadat de grondslag daaraan 
ontvallen was, stand weten te houden ! 

Bij dit alles komt de vraag op of het gerecht Proosdij pas tot stand kwam 
na de aanleg van de Otterspoordam, of dat dat gerecht ouder was en tijdens 
of na de aanleg van die dam aan de zuidkant een grenswijziging heeft 
ondergaan. Ik acht dit laatste het meest aannemelijk, maar kan het bewijs 
uit oude archiefstukken niet leveren. 

Noten 
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De tekeningen in de afbeeldingen 1 - 3 konden worden gemaakt dank zij financiële 
steun van de Watersportvereniging de Vierde en Vijfde Plas. 
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