
Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1986 Modderen in de Vecht en toemaak van het land Het ophalen van modder uit de Vecht is eeuwenlang een belangrijke activiteitgeweest die verscheidene doeleinden kon dienen. Enerzijds werd de rivier hierdoorop diepte gehouden maar anderzijds was ook de substantie zelf van belang alsmeststof. Al in het midden van de 16de eeuw werd dit door de overheid gereguleerd.Men wilde voorkomen dat de &quot;modderluyden&quot; te dicht bij de oever hun werkverrichtten en verder diende men er op toe te zien dat alleen de streek zelf vandeze bagger profiteren zou. In het Groot Placaatboek van Utrecht, gepubliceerd in 1729 zijn de regels die menstelde, de &quot;modderplacaten&quot; uitgebracht tussen 1555 en 1716, opgenomen. Uit detekst hiervan is op te maken wat de gevolgen van dit modderen (ook wel &quot;trecken&quot;genoemd) konden zijn voor &quot;Geerfdens, van

wiens landen en wallen sulcke modderbij dage ende bij nagte gehaalt wordt, waardoor haar landen vermindert ende seerverkleynt worden en noch meer sullen, tenzij hierinne worde voorsien&quot;. Een kwalijke zaak dus waarmee ook de overheid te maken kreeg na het aanleggenvan het Zandpad (een jaagpad langs de oostelijke Vechtoever) ca. 1600 omdat debeschoeiingen aan de waterkant gevaar hepen. De constatering dat &quot;seekere quan-titeit van den selven modder werd verbracht op andere plaatsen, buyten den landevan Utrecht &quot;leverde op dat men ook over de bestemming van de opgehaaldebagger steeds strengere regels ging stellen. De manier waarop de modderaars tewerkgingen is in de loop van de eeuwennauwelijks veranderd. Men voer in kleine schepen (schouwen) en gebruikte bag-gerbeugels om de bagger van de rivierbodem te schrapen. Waarschijnlijk vond het uitdiepen van de rivier al plaats in de romeinse

tijd. DeVecht was een vrijstromende Rijnarm tot 1323 toen er bij Otterspoor ten zuidenvan Breukelen een dam werd gelegd. Voordien stroomde de rivier nogal grilligdoor de streek zoals op de geologische kaart duidelijk te zien is. De Vecht maakteeen grote bocht tussen Breukelen en het noordelijker gelegen Nieuwersluis enkwam mede via de bedding van de Aa en de Angstel tenslotte uit bij Muiden. JanWagenaar, de 18de eeuwse secretaris van de vroedschap van Amsterdam,beschouwde de Vecht als een &quot;aflekkinge uit de hoge venen ten oosten en westenvan de rivier&quot; voordat de verbinding met de Rijn tot stand kwam. Toestand in de Middeleeuwen Het landschap langs de Vecht waar zich de bewoningskernen begonnen te ontwik-kelen was in de vroege tijden volkomen verschillend van het tegenwoordige. Vanafde rivier strekten zich aan weerszijden oeverwallen uit bestaande uit lichte en 25



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1986 zandige klei met daarachter zware klei. Vooral in de buurt van de rivier bevondenzich zware oeverbossen; iets verder de bosvenen, die zoveel hout bevatten datdeze niet voor ontginning in aanmerking kwamen en, (zie fig. 1) tegen de hogegronden van het Gooi, hoogveen. Om de exploitatie van de hoge venen mogelijk te maken werden reeds in deMiddeleeuwen vaarten en weteringen gegraven voor de ontwatering en het trans-port naar de Vecht. Vandaar de merkwaardige verkavelingen die op de kaartvoorkomen. Bij Loosdrecht vormde de Drecht al een natuurlijke afwatering vanhet hoge veen al duidt de naam op zijn minst op uitdieping zo niet uitgraving. Erwerd in die tijd al op beperkte wijze veen af-gegraven of gedolven. Let wel,gedolven en niet gebaggerd. Dat begon pas na 1500. Om het land te kunnen bewerken en beweiden moest het door verbetering vande,

natuurlijke, afwatering inklinken waardoor het steviger werd.Maar dan was er nog niet veel met het land te beginnen; de volgende stap terverbetering was het opbrengen van grond, het &quot;toemaken&quot;. Toemaken &quot;Toemaken&quot; of &quot;aanmaken&quot; was in alle veenstreken eertijds een heel bekendeterm. Ouderen uit de agrarische bevolking kennen de uitdrukking nog wel.Het woord toemaken, ook wel &quot;vullen&quot; genoemd, betekent niet anders dan hetgeschikt maken van het land tot &quot;zaailand&quot; of &quot;korenland&quot; zoals in oude stukkente lezen is, en zelfs (met de toenemende houtschaarste) tot &quot;houtland&quot;. Hoe zuinigmen met het land moest omspringen blijkt o.a. uit de voorwaarde die vaak gesteldwerd bij het verlenen van een vergunning om een stuk veen af te graven: Menkreeg toestemming mits men b.v. een deel van een morgen land &quot;toemaakte&quot;.Waar zand en klei in de

buurt waren werd dit volop voor dit doel gebruikt.Zandruggen kwamen op vele plaatsen voor vooral ten oosten van de Vecht in hetLoosdrechtse en Kortenhoefse gebied. Geregelde ophoging van het land was noodzakelijk door de steeds voortschrijdendeinklinking van de veengronden en de stijging van de waterstand door het dalenvan de bodem van Nederland. Al heel vroeg heeft men het belang van de bagger vooral als meststof ingezien.Op, zure, veengrond groeien de meeste gewassen niet erg goed mede omdat erslechts weinig mineralen in voorkomen. De hoge mosvenen hebben hun ontstaanalleen te danken aan de mineralen die door de neerslag van regen of sneeuw terbeschikking kwamen. Toen door afwatering een verbinding ontstond met voedsel-rijk rivierwater kregen allerlei water- en oeverplanten echter een kans zodat bag-geren noodzakelijk werd. De waarneming dat een hoop bagger snel begroeide metallerlei planten zal wel

de aanleiding geweest zijn om deze substantie voor bemes-ting te gebruiken. 26





Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1986 de bagger gedurende een winterseizoen &quot;op staal gezet&quot; d. w.z. tussen kleine dijkjesopgeslagen en vermengd met stalmest en andere beschikbare materialen als b.v.huisafval. Op deze wijze werd een bruikbare meststof bereid die dan over het landverspreid werd. In het westen van de provincie was de uitdrukking hiervoor: &quot;eenkaal kampje onder de aard rijden&quot;. De situatie in de Vechtstreek Het is aannemelijk dat ook in de Vechtstreek al vroeg in de Middeleeuwen demodder voor het toemaken van het land werd gebruikt; het systeem was immersbekend. Dat het soms om enorme hoeveelheden materiaal ging blijkt o.a. uithetgeen Bloed, Mur en Van Soest schrijven over Wilnis waar &quot;het toemaakdekop het onverveende land een dikte van meer dan een meter heeft&quot;. Naast de oostzijde waar de venen in de richting van het Gooi steeds dunner

wordenzijn de venen na turfdelving ook steeds &quot;toegemaakt&quot;. Men moet niet vergetendat de plassen er nog niet waren, afgezien van enkele meren als Horster en Naar-dermeer. Pas na 1500 kwam de &quot;natte&quot; vervening op gang. Langs de westzijde van het Gooi bevond zich een brede strook grond die al in deMiddeleeuwen onder het beheer van de Naarderkerk was gekomen. Nu is diestrook voor een groot deel nog bekend als de Kerkelanden, een Hilversumsewoonwijk. Ook het terrein van het vliegveld Hilversum hoorde hierbij. Op oudekaarten wordt dit gebied betiteld met &quot;vullinglanden&quot; of &quot;vergraven hoge venen&quot;.VuUinglanden betekent hetzelfde als toegemaakte landen. Eeuwenlang zijn deze Kerkelanden gepacht door Loosdrechtse boeren die er hungewassen verbouwden en vee weidden. In de pachtcontracten werd de bepalingopgenomen dat de boeren voor het instandhouden van de

vruchtbaarheid van degrond verphcht waren gebruik te maken van modder. Om die modder, afkomstiguit de Vecht, op de Kerkelanden te krijgen was geen geringe opgave, gezien deafstand. Het transport van de bootjes met modder ging via de Drecht bij Mijndendoor een brede sloot die naast het Loosdrechtse gemeentehuis uitkwam en verdernaar de Kerkelanden liep. Ook via de Weersloot die vanaf de Weersluis naar hetoosten liep vond dit transport plaats. Dit ging door totdat er ca. 1560 moeilijkheden ontstonden met als achtergrondhet eerste Stichtse modderplaccaat van 1555 dat als doel had de kostbare baggerbinnen de grenzen van het Sticht te houden. De tekst van dit placcaat geeft netals de andere placcaten aan hoe de modderluiden tewerk gingen en hoe men ditaan banden dacht te leggen. Een verbod voor &quot;iegelijck uytter Vechte ofte anderewateren binnen deezen lande van Utrecht, eenige modder voortaan en haele, danbij

lichten dage, staande metten rugge ten naasten landwaart, ende tusschen dieschouwen ende land geen modder opte halen, ende dieselve modder ook nietuytten lande van Utrecht te brengen&quot;. 28



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1986 Voor de Loosdrechtse boeren betekende dit dat de modder uit de Vecht voortaanniet meer voor hun beschikbaar was - Loosdrecht stond onder het Hollandse gezagbuiten de in het placcaat aangegeven grenzen. Toen ca. 1560 de Kerkvoogdij van Naarden de pachtsom wilde verhogen verzettende boeren zich hiertegen. Een proces tegen de Naarder Kerkvoogdij vanwege depachtverhoging duurde negen jaar. Tenslotte slaagden de pastoors van Loosdrechten Naarden er in om tot een voor partijen aanvaardbaar compromis te komenwaardoor de moeihjkheden werden overwonnen. Waarschijnhjk speelde het feit dat de &quot;natte&quot; vervening na 1560 sterk toenam eenrol omdat daardoor het aantal watergangen waaruit men kon modderen zo toenamdat men in de behoefte kon voorzien. Men was niet meer alleen op de rivieraangewezen. Ook nam het gebruik van

&quot;stratendrek&quot; en van huisvuil na 1600 sterktoe. De verbetering van het transport over het water maakte het mogelijk op groteschaal steigeraarde, huisvuil en &quot;stratendrek&quot; naar de dorpen te brengen. Devondsten van talloze oude tabakspijpen en andere resten van aardewerk, glas enz.getuigen hier overal nog van. De bepalingen in de modderplaccaten waren streng ook voor de boeren in het Modderen in de Vecht bij het dorp Zuylen. 29






