






Maandblad Oud-Utrecht 1992. - Dl.65 doordat het ijs in een latere fase de top afgevlaktheeft. We spreken dan van een overreden stuw-wal. De overige twee stuwwallen zijn verdwenenonder de bebouwde kom van Veenendaal. Aan het einde van het Saalien, ongeveer 100.000jaar geleden, verbeterde het klimaat snel. Detemperatuur in de tussenijstijd die nu aanbrak,het Eemien, was ongeveer twee graden hogerdan tegenwoordig. De ijskappen smolten af enhierdoor steeg de zeespiegel. De zeespiegel stondzelfs zo hoog dat de zee de Vallei, nu het legetongbekken, kon binnendringen. In de Vallei wer-den zo door de zee kleien en zanden afgezet. DeMaas vervolgde in het Eemien haar koers naarhet westen. De Rijn stroomde door het dal van deGelderse IJssel naar het noorden. Ongeveer 70.000 jaar geleden verslechterde hetklimaat opnieuw. De laatste ijstijd, het Weichse-lien, brak aan. Net als in het Saalien, de voorlaat-ste ijstijd, daalde de zeespiegel. De zee trok zichterug uit de Vallei. Grote delen van de

Noordzeekwamen droog te liggen. De tocht naar Engelandzou in die tijd te voet gedaan kunnen worden. Inhet koudste deel van het Weichselien stond dezeespiegel ruim 100 meter lager dan tegenwoor-dig. Het landijs bereikte ons land niet, maar ineen groot gedeelte van deze ijstijd was de bodemwel bevroren. In Nederland heersten in die tijdomstandigheden vergelijkbaar met nu eens eentoendra en dan weer met een poolwoestijn. Indeze woestenij was nauwelijks vegetatie aanwe-zig. Door het nagenoeg ontbreken van vegetatiekon de overheersend westelijke wind fijne zan-den transporteren. Deze dekzanden vulden deVallei voor een groot gedeelte op. In de laatstekoude fase van het Weichselien, het Jonge Dryas-stadiaal, werden in de Vallei dekzandruggen ge-vormd. Deze duinachtige welvingen vertonenveelal een paraboolvorm. Ongeveer 10.000 jaar geleden verbeterde het kli-maat wederom; het Holoceen, de periode waarinwe nu leven, diende zich aan. Onder invloed vande temperatuurstijging steeg de

zeespiegel envestigden zich in het eerste deel van het Holo-ceen, het Preboreaal en Boreaal, berken- en den-nenbossen op de Heuvelrug en in de Vallei. Daar-na, in het warme en vochtige Atlanticum maak-ten deze bossen plaats voor loofbossen. In deVallei zorgden beken voor de waterafvoer De be-ken stroomden van oost naar west en mondden uit in het riviertje de Eem. In de Vallei begon veente groeien op plaatsen waar water vanuit deHeuvelrug opwelde. Het plaatsje Veenendaaldankt zijn ontstaan aan het voorkomen van ditveen. In het huidige Eemland, het noordelijk deelvan de Vallei, begon eveneens de veengroei.Doordat de vegetatie zich herstelde kwam er eeneinde aan het transport en de afzetting van dedekzanden. Op de Heuvelrug echter traden in deloop van het Holoceen opnieuw verstuivingen op.De belangrijkste oorzaak hiervoor was ditmaal demens. Vanaf het Neolithicum, de nieuwe steen-tijd, zette hij door overbeweiding en ontbossingde vorming van stuifzandgebieden in gang. Vanafde

middeleeuwen namen de verstuivingen grotevormen aan. De vroegste bewoning Laten we, nu in grote lijnen de ontwikkeling vanhet landschap is geschetst, eens kijken naar demens; in het bijzonder de mens in de steentijd.De steentijd wordt door de archeologen en pre-historici onderverdeeld in de oude, midden ennieuwe steentijd. Meestal wordt gesproken vanhet Paleo-, Meso- en Neolithicum. Deze periodenzijn elk onderverdeeld in een vroeg, midden enlate fase. De grenzen tussen deze verschillendeperioden zijn met altijd even scherp. De periodenzijn onderscheiden op basis van variaties in devuursteentechnologie. Het IS van belang ons te realiseren dat het beelddat we nu bij de verschillende archeologische perlo-den hebben, niet volledig is. Op veel plaatsen wor-den geen vondsten gedaan, wat echter niet in-houdt dat er geen bewoning is geweest. De bewo-ningssporen kunnen verdwenen zijn, hetzij doornatuurlijke processen, of als gevolg van verstorin-gen door de mens. Het is ook mogelijk dat door

se-dimentatie bewoningssporen bedekt zijn met jon-gere afzettingen of dat er geen vondsten gedaanworden omdat er simpelweg niet gezocht wordt.De oudste sporen van menselijke aanwezigheid inhet gebied stammen uit het Midden-Paleolithi-cum (ca. 250.000-35.000 v. Chr.). Het zijn desporen van enkele van de eerste Nederlanders.Alleen in Zuid-Limburg zijn sporen van 'oudere'Nederlanders gevonden. In de door het ijs ge-stuwde rivierafzettingen van de Utrechtse Heuvel-rug bij Rhenen troffen amateurarcheologen in dejaren zeventig vuurstenen voorwerpen aan. Hetbetrof onder meer vuistbijlen, spitsen en afslagen.De zandlaag die de vondsten bevatte, bleek na



Maandblad Oud-Utrecht 1992. - Dl.65 den in het al eerder genoemde Jonge Dryas-stadiaal, verslechterde het klimaat voor de laatstemaal. De jagers die toen het gebied bevolktenwaren wederom afhankelijk van de rendieren. Werekenen deze jagers tot de AhrensburgcultuurLaat-paleolithische kampementjes zijn aangetrof-fen bij Amersfoort en bij Rhenen. Het einde van het Weichselien betekende tevenshet einde van het paleolithicum, Het Holoceen be-gint met de midden-steentijd, het Mesolithicum.De klimaatsverbetering, die nu definitief was,deed de zeespiegel wederom stijgen. De toendramaakte plaats voor berken- en dennenbossen enlater in het Alanticum, ongeveer 8.000 jaar gele-den, maakten ook deze bossen geleidelijk aanplaats voor loofbossen. In deze bossen groeidenonder ander eiken, elzen, linden en hazelaars.Als gevolg van het warmere en vochtiger klimaatnam de verscheidenheid aan flora en fauna toe.De mesolithische mens maakte hier dankbaar ge-bruik van; naast het aloude jagen

namen de visse-rij en het verzamelen van vruchten, noten en knol-len een steeds belangrijker plaats in. Om deze re-den worden deze mensen jagers/verzamelaarsgenoemd. Zij leefden in kleine groepen en door-dat ze niet meer met de rendierkudden mee hoef-den te trekken nam de mobiliteit af. ledere groepvan jagers/verzamelaars had enkele basiskampenwaar men jaarlijks in een vast patroon langs trok.Op deze wijze wisten ze de natuurlijke rijkdom-men in de daarvoor meest gunstige jaargetijden teexploiteren. Als basiskamp bleken de hoge dek-zandruggen in de Vallei een geschikte plaats. onderzoek door de Rijn te zijn afgezet voor dekomst van het ijs in het Saalien. De vondsten be-vonden zich niet meer op de plaats waar ze doormensen waren achtergelaten. Het is aannemelijkdat de rivier bij verlegging van zijn loop de oeversheeft opgeruimd. Op deze oevers waren de kam-pementjes gelegen, zodat deze in de beddingvan de rivier terecht kwamen. Veel is er niet be-kend over deze eerste Utrechters,

maar het ismogelijk dat vroeg of laat meer vondsten gedaanzullen worden. Op het Midden-Paleolithicum volgde het Laat-Pa-leolithicum dat duurde van ongeveer 35.000 tot9.000 V. Chr De Laat-paleolithische vondsten diein Nederland zijn gedaan dateren alle uit de laat-ste 4.000 jaar van deze periode. Zo'n 14.000 jaargeleden, in het B0lling-interstadiaal, verbeterdehet klimaat iets en verschenen rendierjagers inhet gebied. Deze mensen behoorden tot de zo-genaamde Hamburgcultuur. Familieleden van henzijn de mensen die in Frankrijk enkele grotten,zoals de grotten van Lascaux, op kunstzinnigewijze versierden. Zij volgden de rendierkudden ophun jaarlijkse trek door de toendra. Enige hon-derden jaren later, in het Allerod-interstadiaal,werd het klimaat zo zacht dat de toendra plaatsmaakte voor een landschap met berken- en den-nenbossen. De jagers uit die tijd worden gerekend tot deTjongercultuur en zij waren voor de voedselvoor-ziening niet meer afhankelijk van rendieren, maarleefden van boswild zoals

wild zwijn, hert en oer-rund. Vlak voor het Holoceen, 12.000 jaar gele- De nieuwe steentijd, het Neolithicum (5.300-2.100 V. Chr) luidde en omwenteling in het leef-patroon van de mensen in. Terwijl in de voor-gaande perioden het jagen en verzamelen de eni-ge middelen van bestaan waren, kwamen in hetNeolithicum landbouw en veeteelt op. De over-gang naar het boerenbestaan verliep geleidelijk,waarbij de jacht en het verzamelen een belangrij-ke plaats innamen. Toch werden de mensensteeds minder afhankelijk van de natuurlijke hulp-bronnen. Dit had een aantal gevolgen.In de eerste plaats nam de mobiliteit verder af; deeerste nederzettingen verschenen.In de tweede plaats werden voor de aanleg vanakkers en het bouwen van huizen de oerbossenontgonnen. Dit vereiste zwaar stenen gereed-schap zoals bijlen en dissels. Als laatste deed inhet Neolithicum het aardewerk zijn intrede; er Archeologischeperiode Tl ld gem,3uli Vegetatii5 1.0 15 ? C ? l Subat lanticLim ( < 1 DenBerk Berk .'Den Berk Pool

-woestijn Middeleeuwen RnniPinR»; tl ld Ijzertijd Bronstijd Suhbor'^aa 1 Neoiithirum Atlanticum Meaol ithicurr Boredal Preboreoa! l Jonge Dryas Paleolithicum Allerad Ba 1 11 ncT Pleniglociaal 5.000 v.Chr, 0.000 v.Chr, Overzicht laat-Pleistoceen en Holoceen



Maandblad Oud-Utrecht 1992. - Dl.65 werden potten, pannen en ander gerei van ge-maakt. De verschillen in het aardewerk zijn debasis voor de indeling van het Neolithicum in ver-schillende cultuurfasen In ons studiegebied zijn relatief weinig vondstengedaan uit het Vroeg- en Midden-Neolithicum.De belangrijkste reden was dat de neolithischemens een voorkeur had voor de lager gelegen,vochtiger gebieden. Een andere reden voor hetontbreken van veel vondsten kan echter gezochtworden in de slechte conservering van vondstenop de zandgronden. De vondsten die gedaan zijn behoren vrijwel allentot de Trechterbekercultuur. Het zijn de mensenvan deze cultuur die bekend zijn geworden doorde bouw van hunnebedden in Drenthe. Deze'trechterbekers' woonden op de dekzandruggenin de Vallei en aan de randen van de stuwwallen.In de laatste duizend jaar van het Neolithicum be-gonnen de mensen met het begraven van hundoden in zogenaamde grafheuvels. Deze graf-heuvels zijn op veel plaatsen op de Heuvelrug

ge-vonden, onder meer bij Leersum. Het moge duidelijk zijn dat de nieuwe leefwijzesterker ingreep in het landschap dan het gevalwas in het Mesolithicum. Terwijl de mesolithischemens gebaat was bij een natuurlijk evenwicht,werd in het Neolithicum een begin gemaakt metde verstoring ervan. Bossen werden gekapt, wa-terputten geslagen en afval- en paalkuilen gegra-ven. Door het kappen van de stukken bos kon-den op sommige plaatsen de droge zanden gaanstuiven. Deze verstuivingen vonden op de Heuvel-rug plaats. De heide begon zich langzaamaan teontwikkelen. We kunnen zeggen dat tot aan hetNeolithicum de mens zich aanpaste aan denatuurlijke omstandigheden. De neolithischemens was de eerste mens die, zij het op kleineschaal, de natuur naar zijn hand probeerde tezetten. Onder de druk van een gestagebevolkingsgroei en met steeds betere techniekenontgon de mens zijn natuurlijke omgeving. Ge-bieden werden geschikt gemaakt voor de land-bouw en het lukte de mens onbewoonbare ge-bieden

bewoonbaar te maken. Met name in hetlaatste millennium drukte de mens zijn stempelop het landschap. R. Isarin W. Schuyienburglaan 78 3571 SL Utrecht Literatuur: Berendsen, H.J.A., Fysische Geografie vanNederland. Voorlopige uitgave (collegedictaatVakgroep Fysische Geografie,. R.U. Utrecht),1989. Berendsen, H.J.A. en RC. Beukenkamp, EenFysisch-Geografische Excursie in de Omge-ving van Utrecht. Berichten 15. Vakgroep Fysi-sche Geografie, R.U. Utrecht, 1983. Bloemers, J.H.F, L.R Louwe Kooijmans en H.Sarfatij, Verleden Land. Archeologische op-gravingen in Nederland. Amsferdam, 1981. Es, W. van, H. Sarfatij en RJ. Woltering (red.).Archeologie in Nederland. De rijkdom vanhet bodemarchief. Amsterdam/ Amersfoort,1988. Roebroeks, W., Oermensen in Nederland.De archeologie van de oude steentijd. Am-sterdam, 1990. Zonneveld, J.I.S., Tussen de Bergen en deZee. De wordingsgeschiedenis der lage lan-den. Utrecht, 1980. Verantwoording afbeeldingen: -  kaartjes situatie Holsteinien, Saalien en
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