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De ontginningen 

HET UTRECHTSE VEENGEBIED TEN N.O. VAN DE VECHT 

1339 = jaartal waarop 
de nederzetting langs 
de betreffende dwars-

dijk blijkt te liggen. 
( 1350) = globale tijd, 

waarop de betreffende 
dwarsdijk werd be- 

reikt 

Kaart uit: M.K.E. 
Gottschalk, De ont
ginning der Stichtse 

venen ten oosten van 
de Vecht. 

In: Tijdschrift van het 
Koninklijk 

Nederlandsch 
Aardrijkskundig 

Genootschap, Tweede 
Reeks. Deel LXX1II. 

1956. p. 207-222. 

De streek ten oosten van de Vecht, waarin 
qua landschapstype een groot gedeelte van 
de huidige gemeente Maartensdijk is gele
gen, bestond van oorsprong uit een moeras
sig veengebied. Bewoning was hiernauwe-
lijks mogelijk. In het begin van de 8e eeuw 
kwam het gebied in handen van de Utrecht
se bisschoppen. Met het land werd ook het 
daaraan verbonden rechterlijk en bestuur
lijk gezag aan de bisschoppen overgedra
gen. Aanvankelijk lieten de bisschoppen 

het onherbergzame gebied ongemoeid, 
maar de sterke bevolkingstoename in de 
lie en 12e eeuw maakte een uitbreiding 
van het landbouwareaal noodzakelijk. 
Daarom gaven de bisschoppen in de loop 
van de 12e eeuw voor grote stukken land 
ontginningsrechten uit aan geestelijke in
stellingen en leenmannen, inclusief het be
stuur, de rechtspraak en andere rechten. 
Deze combinatie legde de basis voor het 
ontstaan van de later gevormde gerechten. 
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R.A.U., archief 
Domkapittel 1491. 
Kaart van percelen 
land tussen 
Blauwkapel en 
Groenekan (detail). 
HugoRuysch. 1678. 
Pen, gedeeltelijk in
gekleurd: afm. detail: 
21x62 cm. 

Vermoedelijk begin 13e eeuw werd een 
aanvang gemaakt met de ontginningen in 
dit gebied. 
Vanaf de bestaande wegen langs de Vecht, 
die als ontginningsbasis fungeerden, werk
te men op systematische wijze in noordoos
telijke richting. De voortgang in dit ontgin
ningsproces is ingetekend op de recon-
structiekaart. Pas in de loop van de 16e 
eeuw zijn de ontginningen bij de Holland-
sche Rading en De Vuursche afgesloten. 
Veengrond kan veel water opnemen en een 
eerste voorwaarde voor de toepassing daar
van als bouwland was een goede afwate
ring. Daartoe werd loodrecht op de ontgin
ningsbasis een dicht patroon van evenwij
dige dwarssloten gegraven. De dwarsslo-
ten, die tevens als perceelsgrenzen dienden, 
kwamen uit op een bredere sloot, de wete
ring. Het stelsel van weteringen waterde 
uiteindelijk op de Vecht af. 
De ontwatering leidde tot inklinking en 
oxydatie van het veen, dat steeds lager en 
daardoor vochtiger kwam te liggen. Eerst 
probeerde men door het uitdiepen van be
staande sloten en weteringen, alsmede het 
graven van nieuwe watergangen, de water
stand te verlagen. Een andere methode was 
de aanleg van dijkjes om de percelen, met 
schutjes erin, waardoor het water bij een 
lage waterstand van de Vecht kon wegstro
men. Maar tevergeefs, want elke verlaging 
van het waterpeil ging gepaard met een ver
dere daling van het maaiveld. Met als resul
taat, dat het bouwland te drassig werd en de 
oogsten verminderden. Vanaf die tijd waren 
de landerijen alleen nog maar bruikbaar als 
weiland en hooiland. Geleidelijk vond als 
gevolg hiervan een verschuiving plaats van 
het gemengde bedrijf naar overwegend 
veeteeltbedrijven. 

De kaart uit 1678 van een boerderij met lan
derijen langs het Zwarte Water laat een 
overgangssituatie zien. Nog maar twee 
kleine percelen bestaan uit bouwland (B en 
D), de overige zijn in gebruik als weiland. 
Opmerkelijk is, dat perceel B ten behoeve 
van een betere afwatering in de lengte door
sneden is door twee slootjes. Beide perce
len hebben voor dat doel overigens naast el
kaar liggende greppels. In een latere pe
riode zijn ook deze percelen omgezet in 
weiland. 
De boerderij met de bijbehorende lande
rijen, gelegen tussen de Gageldijk en de 
Ruigenhoeksedijk, was eigendom van het 
Domkapittel te Utrecht en verpacht aan een 
particulier. De bestemming en oppervlak
ten van de percelen zijn in de legenda opge
nomen. Voor het berekenen van oppervlak
ten hanteerde men daarbij Stichtse maten. 
Een morgen (in de legenda mer)= 0,8464 
ha. en een vierkante roede = 14,1068 m2. 
De boerderij was gelegen op het kruispunt 
van de Wittevrouwendijk (huidige Kon. 
Wilhelminaweg/Kapel weg) en de Gagel-
dijk/Voordorpsedijk. Rond dit strategisch 
gelegen punt, waar de dijkwegen in het in
undatiegebied samenkwamen, zou in 1817-
1818 fort Blauwkapel worden aangelegd. 
De fortgracht en wallen doorsneden de per
celen in de breedte, maar de boerderij kon 
behouden blijven, omdat het verdedigings
werk om het dorpje Blauwkapel heen werd 
aangelegd. 
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