
Tussen Rijn en Lek 1968 2. - Dl.2 2 -9- De ontginning van de polder Vuyicop. In tegenstelling tot de bewoning van de hogere gronden in hetKrommerijngebied, die zeker reeds in de Romeinse tijd een be-duidende omvang had, is die in het lage land van Schalkwijk enTuil en 't Waal eerst van betrekkelijk jonge datum (al worden ookdaar sporadisch enkele resten van oudere bewoning aangetroffen).De ontginning van deze gronden werd nl. eerst kort na 1100systematisch ter hand genomen. Tot dan toe was het overgrotedeel van het gebied tussen de Lek en de stroomrug, waarop't Goij en Houten liggen, een moerassige wildernis gebleven.Het gebied bestaat grotendeels uit komgronden: tussen de rivier-beddingen gelegen gronden, die eeuwenlang met moerasbossenbegroeid waren en die eerst na het treffen van maatregelen totontwatering, dat wil zeggen door het graven van weteringen ensloten,

voor agrarisch gebruik geschikt gemaakt konden worden. Het gebied werd in enkele gedeelten opengelegd. De wijzevan ontginning is nog duidelijk uit het landschap, en dus nogduidelijker uit topografische kaarten van het gebied, af te lezen.Vast staat dat in die tijd de Schalkwijksewetering is gegraven.Merkwaardig is daarbij dat in het centrale deel van de ontgin-ning, dat is ten oosten van de Uitweg, een aantal sloten dezewetering passeren zonder merkbaar van richting te veranderen,terwijl in de westelijke en oostelijke gedeelten de richting vande verkaveling ter hoogte van deze watergang verspringt. Ken-nelijk is de ontginning in het midden begonnen en heeft men dewetering eerst gegraven toen men tot openlegging van de terweerszijden daarvan gelegen gronden overging. Tot het westelijke gedeelte behoren de gronden die thansdeel uitmaken van de huidige polder Vuyicop. De grenzen

vandit gebied worden gevormd door de Houtensewetering, de Uit-weg en de Schalkwijksewetering. Het is duidelijk een restont-ontginning: het zijn de res-terende veengronden, die na de ontginning van de ten oostenen ten zuiden daarvan gelegen gronden waren overgebleven. De beschikkingsmacht over de niet in cultuur gebrachte




