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Rijnlandsche roeden in Achterberg
Een pleidooi voor een goed behoud en beheer van een zeer uniek stukje oud  
agrarisch cultuurlandschap

M. J. Kooistra 

Introductie

Het gebied ten noorden van Achterberg staat bekend als ‘De Kampen’ (figuur 1). 
Zo staat het ook op de topografische kaart 1: 25.000 blad 39 E Rhenen vermeld. 
Het begrip ‘De Kampen’ verwijst naar oude, zogenaamde kampontginningen die 
op de dekzandruggen van de Gelderse Vallei voorkomen. Deze worden beschreven 
als een karakteristiek oriëntatieloos landschap van door houtwallen omgeven onre-
gelmatige akkers met verspreide bebouwing (Blijdensteijn, 2005).
Als je echter vanaf de Snijdersteeg naar het noorden toe gaat kom je een aantal 
regelmatige smalle kavels tegen. Als je daarvan de breedte nameet, valt op dat veel 

kavels ca. 37,6 m breed 
zijn. Dat is opmerkelijk 
want dat is precies 10x 
de oude Middeleeuwse 
maat die bekend staat 
als Rijnlandsche roede, 
die 3,767358 m bedraagt. 
Deze Middeleeuwse 
maat, die na de 
Romeinse tijd door de 
Hollandse gewesten is 
ingevoerd, komt veel in 
West Nederland voor, 
maar bijna niet in dit 
deel van Nederland. 
Hier is dus iets bijzon-
ders aan de hand. Aan 
de hand van veld- en 

literatuuronderzoek komt een unieke ontginningsgeschiedenis naar voren, die niet 
als zodanig in de literatuur vermeld staat. In de volgende paragrafen wordt eerst 
een beeld geschetst van de geologische- en bodemkundige situering van dit gebied 
omdat dit veel verklaart over de ontginningsmogelijkheden die er vroeger waren. 
Daarna volgen de reconstructie van de ontginningsgeschiedenis van dit gebied en 
de ontwikkelingen tot het huidige agrarische landschap. 

Fig. 1. Luchtfoto op topografische kaart van het gebied met 

Rijnlandsche roeden in Achterberg Noord. Middenonder bebouwing 

Achterberg. (schaal ca. 1: 8.890; breedte hele figuur 2289 m) 
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Dit artikel is bedoeld om te attenderen op dit unieke stukje agrarisch cultuurland-
schap, zodat dit gebied de aandacht krijgt die het verdient en het zo goed mogelijk 
voor de toekomst behouden kan worden. 
Het gebied van ‘De Kampen’ waarover het hier gaat wordt als volgt begrensd 
(zie ook figuur 3): de spoorbaan en Cuneraweg in het westen, de Snijdersteeg, 
verlengd tot de Weteringsteeg in het zuiden, de Weteringsteeg tot de knik, onge-
veer 250 m voor de Zuidelijke Meentsteeg en vanaf deze knik parallel aan de 
Zuidelijke Meentsteeg naar de spoorbaan. Een strook van ca. 250 meter breed aan 
de zuidkant van de Zuidelijke Meentsteeg is op een andere manier, op een later 
tijdstip, ontgonnen.

Geologische en bodemkundige geschiedenis 

Het onderzochte gebied ligt aan de oostkant van de Utrechtse heuvelrug in de 
Gelderse Vallei. De Utrechtse heuvelrug is een stuwwal die gevormd is in de voor-
laatste ijstijd, het Saalien of Riss genoemd. In die periode, circa 370.000-130.000 
jaar geleden, was half Nederland bedekt met landijs en een vooruitgeschoven 
grote ijslob, een soort gletsjer, drong de Gelderse Vallei binnen en duwde de 
aanwezige grondlagen omhoog tot stuwwallen. 
Tijdens de laatste ijstijd bereikte het landijs Nederland niet, maar was het wel zo 
koud dat er geen vegetatie meer kon groeien. Daardoor werd er tijdens hevige 
stormen veel zand en loess verplaatst. In de Gelderse Vallei is zo een meters dik 
dekzandpakket terecht gekomen. Op het eind van deze laatste ijstijd trad er nog 
een korte koude periode op (jonge Dryastijd). Daarin is langs de flanken van de 
Utrechtse heuvelrug nog een zone met stuifzand afgezet. Op deze dekzanden ligt 
het bestudeerde gebied. Het dekzand heeft hier een licht golvend reliëf met enkele 
ruggen en gaat in het 
oosten met een steil-
randje over naar de 
lagere delen van de 
Gelderse Vallei. Het 
gebied ligt vrijwel 
geheel tussen 7 en 
8,5 m + NAP.
Deze dekzanden, die 
net voor het begin 
van het Holoceen, 
dat ca. 10.000 jaar 
geleden begon, zijn 
afgezet, bestaan uit 
goed gesorteerd, fijn 

Fig. 2. De Utrechtse heuvelrug vanuit ‘De Achterbergse slagen’ gezien, 

met houtwal op de voorgrond en Koerheuvel in Rhenen op de achtergrond.
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zand met doorsnedes tussen 150-250 μm. Dit zand bestaat voornamelijk uit kwarts, 
waardoor het arme zanden zijn. In het Holoceen werd het klimaat warmer en voch-
tiger. Het licht golvende dekzandlandschap raakte begroeid met een toendra vege-
tatie die al snel overging in bos. Uit pollenanalyses blijkt dat al die tijd tot in de 
Middeleeuwen voornamelijk bos gegroeid heeft op deze arme dekzandgronden. In 
de Bronstijd, IJzertijd en Romeinse tijd zijn incidenteel plekken in het bos ontgon-
nen voor zowel veehouderij als landbouw, maar daar is weinig van terug te vinden. 
Pas na 1000 na Chr. vinden hier onomkeerbare ontginningen plaats ten behoeve 
van de landbouw (zie volgende paragraaf). 
De grondwaterstanden in dit gebied liggen relatief hoog en variëren over korte 
afstand. Dat komt niet alleen door de lage dekzandruggen, maar ook door de kwel 
vanuit de Utrechtse heuvelrug (figuur 2). Daarnaast is de capillaire opstijging van 
water in de onverzadigde zone hoog, omdat de bodem bestaat uit fijn zand met een 
uniforme samenstelling. Aan de andere kant geeft dit ook problemen in droge peri-
oden, want als er eenmaal lucht tussen deze fijne korrels zit, gaat het er moeilijk 
uit. Het water infiltreert slecht en stroomt snel langs het oppervlak af naar lagere 
delen. De ondergrond blijft zo lang stofdroog en neemt pas weer vocht op na lang-
durige natte perioden. 

Ontginningsgeschiedenis

Tot rond 1000 na Christus waren de dekzanden waarop ‘De Kampen’ ligt voorna-
melijk woeste gronden, die bebost waren. De akkers uit de voorgaande periode, de 
IJzertijd en Romeinse tijd lagen op de flanken van de stuwwal bij de Grebbeberg, 
Laarsenberg en Remmersteinsche bossen. 
Deze complexen van prehistorische akkertjes, Celtic fields genoemd, hebben 
tot na de Romeinse tijd gefunctioneerd. Na het vertrek van de Romeinen in de 
vierde eeuw tot de elfde eeuw was het onrustig in dit gebied. Vanuit het oosten 
binnenvallende stammen namen de macht van de Romeinen over. Begin 7e eeuw 
wordt de Rijn conflictzone tussen opdringende Franken en invallende Friezen. 
Het gebied komt in de 8ste eeuw bij het Karolingische Rijk. De Frankische 
koning Dagobert introduceert hier het Christendom en Willibrord sticht in Utrecht 
de eerste kerk. Dan volgen de invallen van de Noormannen waarbij Dorestad 
verwoest wordt. Pas in de tiende eeuw komt er rust als het grote Karolingische 
Rijk verdeeld is en ons land onder het gezag van het Duitse Rijk komt. 
In de negende en tiende eeuw neemt de bevolking sterk toe en zijn nieuwe land-
bouwgebieden noodzakelijk. De bisschop van Utrecht, die veel woeste grond bezit, 
start in de elfde eeuw met systematische ontginningen met grootschalig karakter. 
De ontwikkelingen rond Achterberg komen in een stroomversnelling als in de 
twaalfde eeuw de spanning tussen Het Sticht en Gelre toeneemt. Achterberg ligt 
aan de oostgrens van Het Sticht. In 1163 ging hier een houten versterking, een 
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castrum, door de strijd met Gelre in vlammen op. Deze houten versterking was 
gebouwd door de vader van de toenmalige bisschop van Utrecht, Godfried van 
Rhenen (1156-1178). De bisschop laat direct hierna op dezelfde strategische plaats 
een bisschoppelijke burcht, opgetrokken uit tufsteen, bouwen. Dit is Ter Horst, dat 
niet alleen diende als militair steunpunt maar ook als verblijfplaats van de bisschop 
en zijn gevolg (Olde Meijerink, 1995). Hierdoor nam de vraag naar landbouwgrond 
toe. Deze gronden zocht men niet richting Rijn, omdat deze juist die tijd door hoge 
waterstanden zijn loop aan het verleggen was, dat met overstromingen gepaard ging 
(Van Iterson, 1932). Deze zocht men aan de noordkant van de puinwaaier waar 
Achterberg op ligt. Het is bekend dat het gebied ten noorden van Achterberg in 
deze tijd, voor de dertiende eeuw, in cultuur is gebracht (Blijdensteijn, 2005). De 
ontginning die hier aangetroffen wordt, is echter geen onregelmatige, maar juist 
een systematische verkaveling, die bestaat uit langgerekte, smalle kavels. Het kan 
dus geen kampontginning zijn, waar de naam op zou wijzen. Nauwkeurige analyse 
van topografische kaarten, luchtfoto’s en veldmetingen laat het volgende beeld zien 
(figuur 3). De oorspronkelijke ontginning bestond waarschijnlijk uit 25 kavels van 
37,6 meter breed en ca. 1480 meter lang, die begonnen bij de Cuneraweg of moge-
lijk de Bovenweg. De kavels waren van elkaar gescheiden door parallel aan elkaar 
verlopende sloten. Op het eind lag een afsluitende achterkade met een wetering. Nu 
ligt daar nog steeds de huidige Weteringsteeg. 
Een systematische 
ontginning is 
vrijwel altijd door 
monniken van een 
klooster of kapittel 
uitgevoerd. Hun 
standaard verkave-
ling was ongeveer 
110 m breed en 
1250 m diep. De 
hier gebruikte 
smalle kavelmaat 
met langgerekte 
ontwaterings-
sloten wijkt daar 
aanzienlijk van 
af. Op zich is een 
smallere kavel-
maat verklaarbaar, 
want door de kwel 

Fig. �. Topografische kaart van de systematische ontginning in Rijnlandsche 

roeden in Achterberg Noord. In het midden zijn de oorspronkelijke ontgin-

ningskavels genummerd en in rood de nog steeds aanwezige oorspronkelijke 

landschapselementen. 
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vanuit de Utrechtse heuvelrug gecombineerd met de lage ligging en het fijne zand, 
zouden brede percelen te nat zijn gebleven. Het gebruik van juist Rijnlandsche 
roeden voor de kavelbreedte, een maat die hier nauwelijks voorkomt, wijst naar de 
monniken van het klooster in Oostbroek, De Bilt. 
De monniken van Oostbroek wisten hoe ze deze gronden moesten ontginnen. 
Zij hadden kort daarvoor het gebied bij hun klooster tussen Utrecht en De Bilt 
ontgonnen. Dit gebied aan de andere kant van de Utrechtse heuvelrug heeft 
dezelfde positie ten opzichte van de stuwwal wat hydrologie betreft en bestaat uit 
hetzelfde type dekzand als het gebied ten noorden van Achterberg. Zij hadden bij 
hun ontginning Rijnlandsche roeden als verkavelingsmaat gebruikt (Stichting Het 
Utrechts Landschap et al., 2005). Het werk van deze monniken was bekend bij de 
bisschop van Utrecht. De oudste bestrate weg in Nederland , de ‘Oude Steenweg’, 
aangelegd rond 1125, liep vanaf het bisschoppelijke centrum in de stad Utrecht 
naar het klooster Oostbroek. Daar sloot deze weg aan op de oude heerweg, de via 
regia, langs de zuidflank van de Utrechtse heuvelrug naar Rhenen en Ter Horst 
in Achterberg. De bisschop verbleef niet alleen regelmatig op deze locaties, maar 
gebruikte ze ook als overnachtingsplaatsen wanneer hij voor overleg met de Duitse 
keizer naar Keulen moest reizen (Blijdensteijn, 2005). De route van Utrecht naar 
Keulen liep over Oostbroek, langs de via regia naar Rhenen/Ter Horst en vandaar 
via Nijmegen naar Keulen. Gezien de overeenkomsten en de connecties ligt het 
voor de hand dat de monniken van Oostbroek deze ontginning in Rijnlandsche 
roeden in Achterberg-Noord kort na 1163 hebben uitgevoerd. 

Ontwikkelingen tot het huidige agrarische landschap

Deze systematische ontginning in Rijnlandsche roeden van ca. 135 ha is door de 
eeuwen heen in gebruik gebleven. De structuur van deze oude ontginning, ontwa-
teringssloten en smalle kavels met een afsluitende wetering, heeft vanaf het begin 
richting gegeven aan de landschappelijke ontwikkeling en is nu nog duidelijk 
herkenbaar. Door het kwelwater uit de Utrechtse heuvelrug en door de snelle 
oppervlakkige afstroming moesten de afwateringssloten regelmatig geschoond 
worden. Langs de ontwateringssloten kwamen zo wallen te liggen, die al snel 
begroeid werden door de boomsoorten die van oorsprong in deze gebieden voor-
kwamen: eiken en berken op de hogere delen, en elzen en wilgen op de lagere 
gebieden, met zo nu en dan een vlier, meidoorn, hulst en Gelderse roos ertussen. 
Zo ontstonden langs deze sloten de karakteristieke houtwallen en houtsingels, die 
we nu nog op meerdere plaatsen in het huidige landschap kunnen zien (figuur 4). 
Deze houtwallen voorzagen de boeren eeuwenlang van brand- en geriefhout. Ook 
nu gebeurt dat nog. In deze houtwallen zijn lokaal nog oude hakhoutstoven van 
els, eik en wilg aanwezig. Waar deze houtwallen verdwenen zijn verwijst vaak een 
enkele solitaire boom nog naar de oorspronkelijke houtwal. Lokaal, waar de kwel 
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sterk is, ligt de 
houtwal tussen 
een dubbele 
afwaterings-
sloot. Dit is 
vooral goed 
te zien in het 
middendeel bij 
de percelen 6, 
7, 8 en 9 (zie 
figuur 3).

Het reliëf van 
de percelen 
is in de loop 
der eeuwen 
wat veranderd. Delen van hogere dekzandkopjes, vooral in het middendeel van 
dit gebied zijn afgegraven voor plaggenbemesting in potstallen. Na aanrijking 
met mest werd deze vruchtbare grond weer uitgereden op de hoogste akkers, die 
het dichtst bij de flanken van de Heuvelrug liggen. Daar ontstonden door deze 
ophoging enkeerdgronden, die als bouwland in gebruik waren. In het middendeel 
werd het reliëf op de kavels in de loop der eeuwen zodoende wat vlakker. Op de 
overgebleven ruggen in het middendeel ontstonden natte podzolen en in de lagere 
gebieden beekeerdgronden (Buringh, 1951). De podzolen zijn lang als bouwland 
in gebruik geweest; de lagere gebieden zijn waarschijnlijk al snel veranderd in 
weiland en hooiland. Op de topografische kaart 1:50.000 blad 39, uitgave 1850 
staat het bodemgebruik aangegeven. De enkeerdgronden waren toen in gebruik 
als bouwland, de rest voornamelijk als wei- en hooiland. Waarschijnlijk zijn in de 
loop der tijd delen van percelen tijdelijk niet in gebruik geweest voor de landbouw. 
Hier groeide dan spontaan bos op, bestaande uit berken, elzen, eik en wilg. Dit 
waren hakhoutbosjes, die gebruikt werden voor brand- en geriefhout. Ook nu zijn 
er nog een aantal van deze bosjes aanwezig (zie figuur 1). 
In de loop der eeuwen zijn regelmatig kavelsloten dichtgegooid. Dit gebeurde 
op plaatsen waar de kwel geringer is, of nadat de (externe) afwatering verbeterd 
was. Een aantal malen zijn zo twee percelen samengevoegd tot één perceel (zie 
bijvoorbeeld perceel 5 en 6, fig. 3). Ook zijn wel eens drie kavels samengevoegd 
en daarna weer in tweeën gedeeld met een nieuwe afwatering om het overtollige 
water af te kunnen voeren (zie perceel 18, 19, 20, fig 3 en 1). Door deze samen-
voegingen zijn veel houtwallen verdwenen. Als er dubbele afwateringssloten 
lagen met in het midden een houtwal is soms aan een kant een sloot dichtgegooid. 

Fig. �. Karakteristieke houtwallen in ‘De Kampen’
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Daardoor wijkt soms de breedte van een perceel iets af. Waar de oorspronkelijke 
smalle percelen nog aanwezig zijn is het land voornamelijk in gebruik als wei- en 
hooiland; daar waar percelen tot grotere eenheden zijn samengevoegd komen ook 
bouwlanden voor. Op deze percelen is het land meestal gevlakt, waardoor het 
oorspronkelijke dekzandreliëf verdwenen is. Ondanks al deze veranderingen is het 
oorspronkelijke karakter nog op veel plaatsen goed in het landschap te herkennen.
De afsluitende afwatering is nog volledig intact. Aan de knik in het verloop van 
de Weteringsteeg is precies te zien waar deze oude ontginning in Rijnlandsche 
roeden aan de noordkant ophoudt. Aan de zuidkant van de Weteringsteeg net voor 
het eind van de Snijdersteeg is de oude ontsluitingswijze met één dam per twee 
percelen nog goed te zien (figuur 5). Al met al is dit een heel karakteristiek agra-
risch gebied met een unieke cultuurhistorie, dat nog op veel plaatsen gaaf bewaard 
is gebleven. 
Naast deze landschappelijke waarden heeft dit gebied ook belangrijke ecologische 
waarden. Deze worden hier alleen even aangestipt. Op kwelplaatsen in de ontwa-
teringssloten komen een aantal specifieke plantensoorten voor, o.a. de watervi-
olier, holpijp en bittere veldkers. Deze kunnen hier nog groeien omdat er weinig 
meststoffen in het water zitten. De 
houtwallen hebben lokaal nog een 
prachtig ontwikkelde onderbegroei-
ing, met veel varens, specifieke 
mossoorten en biezen. Ook in een 
aantal weilanden met een oorspron-
kelijk reliëf komen nog zeldzamere 
plantensoorten voor, o.a. grassen. 
Behalve planten is er in afwaterings-
sloten een rijke macrofauna aanwe-
zig. In de houtwallen komen veel 
vogelsoorten voor, zowel zangvogels 
als roofvogels, die er ook broeden. 
Meerdere soorten vleermuizen en 
libellen vliegen langs en boven de 
houtwallen en het water. Reeën, 
vossen, hazen en waarschijnlijk 
marters vinden hier hun leefruimte.

Aanbeveling

De cultuurhistorische en gebieds-
eigen bijzonderheden van ‘De 

Fig. �. Oude ontsluiting van 1 dam per 2 percelen bij 

Weteringsteeg.
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Achterbergse slagen’ zijn uniek voor de Gelderse Vallei en zijn ‘over het hoofd 
gezien’ in het veld en de literatuur. Daardoor heeft dit gebied geen bijbehorende 
status en is er bij het reconstructieplan Gelderse Vallei/Utrecht-Oost geen rekening 
mee gehouden. Het is belangrijk dat er in dit kleine gebied geen verdere aantastin-
gen van het bijzondere karakter plaatsvinden. Dat waar mogelijk het oude karakter 
hersteld wordt en aangepast beheer van deze gebieden bevorderd, omdat rendabele 
landbouw hier maar beperkt mogelijk is. Aan de andere kant van de Utrechtse 
heuvelrug tussen Utrecht en De Bilt is voor het vergelijkbare gebied een integrale 
planontwikkeling gemaakt, vastgelegd in een boekje onder de titel ‘Slagen in het 
groen’. In dit masterplan bevelen de initiatiefnemers een integrale benadering 
en lange termijn visie aan. Het gebied van ‘De Achterbergse slagen’ ligt meer 
afgelegen, is daardoor gaver. Daarom is juist voor dit unieke gebied een dergelijk 
masterplan zeer op zijn plaats. De afgelopen drie jaar zijn al verschillende karak-
teristieke elementen in dit landschap verdwenen, door onwetendheid. Dit moet in 
de toekomst niet meer mogelijk zijn. 
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