
19e jaargang no. 3 september 1983 

Het ontstaan van het Landschap in de omgeving van Montfoort 

door dr. H.J.A. Berendsen en drs. M.I.J.G. Cortenraad 
1. Inleiding 
Het landschap in de omgeving van Montfoort wordt gekenmerkt door een — op het eerste gezicht — 
vrij monotone grasvlakte, waarin slechts hier en daar enkele boomgaarden voorkomen. Een 
nauwkeuriger beschouwing van dit ogenschijnlijk volkomen vlakke gebied leert echter, dat er toch nog 
hoogteverschillen voorkomen van 1 à 2 meter. Bovendien blijkt, dat de oudste wegen, de dorpen en 
steden, en de boomgaarden en akkers niet willekeurig verspreid over het gebied voorkomen, maar 
overal op de hoogste delen liggen. Ook het verkavelingspatroon vertoont opmerkelijke verschillen: de 
hoge delen hebben een verkaveling die gekenmerkt wordt door grote blokken met een onregelmatige 
vorm (Fig. I) en relatief weinig (smalle) sloten, terwijl in de lage delen zeer langgerekte kavels van één 
bepaalde lengte (± 1250 m) en breedte (± 113 m) voorkomen (Fig. 2), die worden gescheiden door 
brede sloten. 
De zeer lang gerekte percelen zijn vrijwel uitsluitend in gebruik als weiland, hooiland of griend. 

Fig. 1) Onregelmatige blokverkaveling, kenmerkend voor stroomruggen. 

De genoemde verschillen zijn niet toevallig ontstaan, maar zijn het resultaat van de ontwikkeling die 
zich in de laatste 5000 jaar in dit gebied heeft voorgedaan. BERENDSEN (1982) heeft de ontwikkeling 
van het gebied in zijn dissertatie uitvoerig beschreven, onder andere aan de hand van kaarten waarop 
de ontstaanswijze van het landschap is aangegeven. Deze kaarten zijn met behulp van studenten in de 
fysische geografie gemaakt gedurende een lange reeks van jaren. In totaal werden de gegevens van 
90.000 grondboringen in deze kaarten verwerkt. Uit het bijbehorende proefschrift blijkt, dat de 
ontwikkeling in hoofdzaak werd bepaald door twee factoren: 
1. de afzetting van materiaal door de rivieren in de periode vóór de bedijking, dat wil zeggen vóór 

circa 1100 na Chr.; 
2. het ingrijpen van de mens in de natuurlijke ontwikkeling, door bedijking van de rivieren, kappen 

van het bos, en ontginning van de wildernis. 

Het uiterlijk van het huidige landschap is vrijwel geheel bepaald door het ingrijpen van de mens: 
zonder dit ingrijpen zouden de rivieren nog jaarlijks overstromen en zou het grootste deel van de 
Lopikerwaard een onbegaanbare, drassige, met moerasbos begroeide wildernis zijn, waar landbouw 
onmogelijk zou kunnen plaatsvinden. 
De mens is bij zijn ingrijpen in de natuur echter niet volstrekt willekeurig te werk gegaan: hij heeft zijn 
activiteiten aangepast aan de verschillen die al van nature in het landschap aanwezig waren. Zo vond 
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de eerste bewoning plaats op de hoogste (en droogste) delen naast de vroegere rivierbeddingen; ook 
werd hier de eerste landbouw bedreven. Er was nog veel grond beschikbaar; de ontginners namen dan 
ook naar eigen goeddunken een deel van deze grond in gebruik. Zo ontstond de zogenaamde 
onregelmatige blokverkaveling (Fig. 1). Pas later, toen de rivieren omstreeks 1100 na Chr. bedijkt 
werden en de (grond)waterstand kon worden geregeld vond een door de overheid gereglementeerde, 
planmatige ontginning plaats van de laag gelegen gebieden. Daarbij is het karakteristieke 
verkavelingspatroon ontstaan, dat nu nog het landschapsuiterlijk van een groot deel van West-
Nederland bepaalt (Fig. 2). 

Fig. 2) Smalle, langgerekte verkaveling (cope-ontginning), 
kenmerkend voor kommen met veen. 

2. De vorming van stroomgordels en kommen in de periode tot 1100 na Chr. 
Het landschap inde omgeving van Montfoort maakt al gedurende zeer lange tijd deel uit vaneen groot 
gebied, waar de Rijn zijn afzettingen heeft gedeponeerd. Voordat de Rijn bedijkt werd, bestonden er 
vele zijtakken, die zich kronkelend een weg baanden door een moerasgebied, dat zich uitstrekte van 
Utrecht tot de Noordzee en van Amsterdam tot Dordrecht. De stijging van de zeespiegel, daling van 
het land, en overstromingen van de rivieren maakten dit gebied omstreeks 5000 v. Chr. zo drassig, dat 
het volstrekt onbegaanbaar was. De rivieren waren de enige verkeersaders en de eerste bewoners van 
het gebied gebruikten dan ook vrijwel uitsluitend vaartuigen om zich te verplaatsen. Permanente 
bewoning was in het rivierengebied schaars en voorzover aanwezig, geconcentreerd langs de rivieren. 
Jacht en visserij vormden voor deze eerste bewoners de belangrijkste middelen van bestaan. 

De rivieren die zich door dit moerasgebied een weg baanden, vervoerden in hun bedding grind, zanden 
klei. Daar de rivieren nog niet bedijkt waren, overstroomde het gebied elk voorjaar. Bij iedere 
overstroming werd een deel van het vervoerde materiaal afgezet: het grofste materiaal (grind en grof 
zand) bleef achter op de bodem van de rivierbedding, terwijl het fijnere materiaal (fijn zand, zavel) 
werd afgezet op de oevers, direct naast de rivierbedding, waar de stroomsnelheid sterk werd afgeremd 
door de aanwezige begroeiing. 
Op grote afstand van de rivierbedding werd in vrijwel stilstaand water het fijnste materiaal (klei) 
afgezet. 
De oevers werden door de regelmatig optredende overstromingen sterk opgehoogd, waardoor langs de 
rivierbeddingen zogenaamde oeverwallen (Fig. 3) ontstonden. De oeverwallen hebben een zeer 
karakteristieke opbouw: bij boringen blijkt dat ze onderin bestaan uit fijn zand en zavel, terwijl ze 
bovenin uit klei bestaan. Men spreekt dan van een aflopend profiel. Een dergelijk profiel ontstond als 
gevolg van het feit dat erbij elke volgende overstromingsteeds fijner materiaal op de oeverwallen werd 
afgezet. Het grovere materiaal bleef in de rivierbedding achter. 
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Fig. 3) Oeverwal, kronkelwaard en kom. 

De afzetting van materiaal van een kronkelende of meanderende rivier wordt verder in hoge mate 
bepaald door de wijze van stromen in de bochten (meanders). 
In een bocht heeft het water de neiging rechtuit te stromen. Daardoor ligt de grootste stroomsnelheid 
langs de concave (holle) oever, die door de stroming wordt ondergraven. De bocht wordt geleidelijk 
naar buiten verlegd. 
Aan de convexe (bolle) oever wordt gelijktijdig materiaal afgezet. In het diepste deel van de bedding, 
dat langs de concave oever ligt (zie Fig. 4), bestaat de bodem uit het grofste aanwezige materiaal; naar 
de convexe oever neemt de korrelgrootte af met de diepte. Naarmate de rivierbedding zich verder naar 
buiten verlegt, ontwikkelt zich een zogenaamde kronkelwaard, die geheel bestaat uit beddingafzet
tingen (zand en grind). Bij hoogwater worden daarop afzettingen neergelegd (Fig. 5), die ook naar 
boven toe een afname vertonen van de gemiddelde korrelgrootte. Deze afname van korrelgrootte 
wordt versterkt door de begroeiing die zich boven het gemiddeld waterpeil ontwikkelt. In de 
kronkelwaard kunnen soms nog ruggen en geulen worden onderscheiden, die ontstaan als gevolg van 
fluctuaties van de waterstand. 

De kronkelwaard vormt samen met de oeverwallen en de rivierbedding een zogenaamde 
stroomgordel. Doordat de rivieren zich vroeger vaak konden verleggen en een geheel nieuwe loop 
vormden, is een ingewikkeld netwerk van stroomgordels ontstaan (Fig. 6), met daartussen laag gelegen 
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Fig. 4) Doorsnede door een oeverwal, rivierbedding en kronkelwaard. 

gebieden (de kommen) die bestaan uit klei en veen. De oude rivierbeddingen slibden na een 
stroomgordelverlegging langzaam dicht met klei. Soms werden gehele stroomgordels met klei van 
jongere rivieren bedekt. 

Ligging van de boring: 
S 126.290-450.220.+0,2 

Lutum (<2um) 

Silt (2-50«m) 

Fijn zand (50-210/im) 

Grof zand (210-2000urn) 

Fig. 5) Verticale selectie naar korrelgrootte in de Stuivenbergse stroomrug. 
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Fig. 6) Ligging van de stroomgordels in Zuid-Utrecht. 

De stroomgordels die in de laatste 3000 jaar zijn ontstaan, zijn nog nauwelijks met jongere afzettingen 
bedekt geraakt en zijn daardoor nog steeds als hoge ruggen in het landschap zichtbaar. Men spreekt 
dan van stroomruggen. Soms zijn in een stroomrug nog de resten van de vroegere rivierbedding te 
herkennen, als een zogenaamde restgeul. 
Daar de restgeulen zijn opgevuld met klei en/of veen, blijft er na hevige regenval vaak water in staan 
(Fig. 7). Ook zijn vaak sloten in de restgeulen aangelegd en in enkele gevallen ziet men dat 
waterstaatkundige grenzen of gemeentegrenzen precies een restgeul volgen. De stroomruggen, in het 
bijzonder de oeverwallen, zijn voor de landbouw de meest geschikte gronden. Omdat de bodem er op 
enige diepte meestal uit zand bestaat kan overtollig water gemakkelijk wegzakken, terwijl in tijden van 
droogte het water gemakkelijk capillair kan opstijgen. De bovengrond is gemakkelijk bewerkbaar en 
bestaat uit kalkrijke (lichte) klei. Het is dan ook geen wonder dat juist deze gronden het eerst voor de 
landbouw in gebruik werden genomen. 

Op de laag gelegen grote riviervlakten tussen verschillende rivierarmen werd bij elke overstroming een 
dun laagje zware klei afgezet. 
Deze vlakten hebben een enigszins holle ligging en worden daarom kommen genoemd. De afwatering 
was er slecht, waardoor ze voor het grootste deel begroeid raakten met riet, elzen en berken. Dit leidde 
tot de vorming van veen. waarin thans nog de resten van deze planten kunnen worden herkend. 
Bewoning vond inde kommen pas plaats inde Middeleeuwen (na ca. 1100 na Chr.), toen deze gebieden 
op grote schaal werden ontgonnen. 
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Fig. 7) Restgeul van de Stuivenbergse stroomrug op het Hofland, ten zuiden van Montfoort. Na hevige regenval 
stagneert het water op de kleiige opvulling van de restgeul. 

In de omgeving van Montfoort komen stroomgordels voor van verschillende ouderdom (Fig. 8). 
De ouderdom van deze stroomgordels kon op veel verschillende manieren worden vastgesteld, zie 
BERENDSEN (1982). De belangrijkste methode is de koolstof-14 methode waarmee de ouderdom 
van hout en veen vaak op enkele tientallen jaren nauwkeurig kan worden vastgesteld. 
Bij de methode van de ,,kalkdiepte-frequentiehistogrammen" kan de diepte worden vergeleken 
waarop in de stroomgordels kalkrijk materiaal wordt aangetroffen. In de jongste stroomgordels komt 
kalk zeer ondiep voor. 
Fig. 9 geeft hiervan een voorbeeld. Langs de horizontale as staat in deze figuur de diepte in cm onder 
het maaiveld aangegeven, langs de verticale as het percentage van de boringen waarbij kalkrijk 
materiaal op een bepaalde diepte werd gevonden. Uit de diagrammen blijkt, dat bij de Snelrewaardse 
stroomrug (G 10) de kalk het diepst zit, bij de Hollandse IJssel (K 2) het ondiepst. 

De oudste stroomgordel in de omgeving van Montfoort is de Benschopseen Willeskopse stroomgordel 
(B 3), die omstreeks 6000 jaar geleden werd gevormd. Thans is deze stroomgordel alleen nog met 
behulp van boringen terug te vinden; in het landschap is er niets meer van te zien (zie ook Fig. 10). 

De Bloklandse en Snelrewaardse stroomrug (G9, G10, zie Fig. 7) werd omstreeks 4500 jaar geleden 
gevormd. Deze stroomrug is zeer smal, maar goed in het landschap te herkennen. De M.A. 
Reinaldaweg kruist de stroomrug vele malen, op plaatsen waar de stroomrug ligt vertoont de weg 
flinke hobbels; daar waar kommen liggen ligt de weg een stuk lager (Fig. 11). De lage ligging in de 
kommen wordt verder versterkt door inklinking: het zand van de stroomrug klinkt vrijwel niet in, 
terwijl het veen en de klei in de kommen zeer gevoelig is voor inklinking. 

Nadat de bedding van de Bloklandse stroomrug was verland, ontstonden omstreeks 4000 jaar geleden de 
Stuivenbergse stroomrug (L 7), de Schuurenburghse stroomrug (L 10), de Linschoten stroomrug (L 11) en wat 
later de Meijerbergse stroomrug (L 13). 
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Fig. 8) Slroomgordels in de omgeving van Montfoort, gerangschikt naar ouderdom. 
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Fig. 9) Kalkdiepte-frequentiehistogrammen van enkele stroomgordels in de omgeving van Montfoort. Bij de 
jongste stroomgordel komt kalkrijk materiaal vlak onder het maaiveld voor. 

De rivieren die deze stroomruggen vormden verenigden zich bij Woerden met de Oude Rijn, die hier al 
sinds ongeveer 5000 jaar geleden stroomde. 
De restgeul van de Stuivenbergse stroomrug is thans nog zeer goed in het landschap te vervolgen als 
een ongeveer 30 m brede en 0,6 m diepe laagte. De naam Stuivenbergse stroomrug is te danken aan het 
feit dat plaatselijk het zand zo dicht aan het maaiveld komt dat ongeveer 100 jaar geleden in droge 
perioden verstuiving op het akkerland kon optreden (VINK 1926, p. 180). In de Linschoten stroomrug 
is geen restgeul meer te vinden; waarschijnlijk ligt de restgeul onder de weg van Montfoort naar 
Woerden. 

De jongste stroomgordel is die van de Hollandse IJssel. Uit dateringen met behulp van de koolstof-14 
methode is gebleken , dat de Hollandse IJssel tussen Montfoort en Gouda ongeveer 1800 jaar geleden 
(in de Romeinse tijd!) moet zijn ontstaan. De rivier is omstreeks 1200 bedijkt, en werd in 1285 op 
initiatief van Floris V afgedamd bij Het Klaphek. De aanleg van deze zogenaamde „Nijendam" (in 
tegenstelling tot de oudere dam bij Wijk bij Duurstede) is voor de waterstaatkundige geschiedenis van 
groot belang geweest. De Noorder Lekdijk werd toen namelijk opgesplitst in de „Lekdijk Bovendams" 
en de „Lekdijk Benedendams" (VAN HENGST 1898, p. 14). Na de afdamming in 1285 nam de 
betekenis van de scheepvaart op de Hollandse IJssel af, mede ook doordat de rivierbedding dichtslibde 
onder invloed van de getijdenbeweging op de rivier. Veel kleine schuiten uit Gouda moesten daarom in 
de 15e eeuw over Polsbroek, Benschop en IJsselstein naar Het Gein, en verder langs de Doorslag en de 
Vaartse Rijn naar Utrecht varen. Er zijn vele pogingen ondernomen om de Hollandse IJssel uit te 
baggeren; onder andere in 1488, 1525, 1564 en 1667. In 1862 werd bij Gouda een dam met sluizen in de 
Hollandse IJssel aangelegd. 
Langs de Hollandse IJssel komen op enkele plaatsen afzettingen voor die zijn gevormd bij 
dijkdoorbraken. Deze dijkdoorbraken zijn niet uit historische bronnen bekend, zeer waarschijnlijk 
hebben ze plaatsgevonden vóór de afdamming van de rivier in 1285. 

Fig. 10 geeft een profiel waarop de Hollandse IJssel, de Stuivenbergse en de Benschopse stroomgordel 
voorkomen. Uit het profiel blijkt duidelijk, dat het zand van een stroomgordel hoger ligt t.o.v. NAP, 
naarmate de stroomgordel jonger is. Door de hoogteligging van het zand na te gaan kan dan ook de 
(relatieve) ouderdom van de stroomgordels worden bepaald. De Benschopse stroomgordel is zo oud, 
dat hij geheel met klei en veen bedekt is geraakt. In het profiel bestaat de ondergrond op ca. 6 m — 
NAP uit fijn zand (aangegeven als Formatie van Twente), dat stamt uit de laatste „ijstijd", die ca. 
10.000 jaar geleden eindigde. 

3. Bedijking en ontginning 
Door de bedijking van de grote rivieren die omstreeks 1100 na Chr. begon, kwam er een einde aan de 
natuurlijke ontwikkeling van het stroomruggen en kommen landschap. De rivieren konden zich nu 
niet meer verleggen en de afzetting van het materiaal vond uitsluitend nog plaats in de uiterwaarden. 
Als gevolg hiervan zijn de uiterwaarden hoog opgeslibd. Bij de Hollandse IJssel bedraagt het 
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Fzg. /1) De hoogteverschillen in de Reinaldaweg, lussen Benschop en Montfoort, zijn het gevolg van het feit dat de 
Bloklandse slroomrug de weg enkele keren kruist, 

hoogteverschil tussen de uiterwaarden en het binnendijkse land gemiddeld slechts 0,2 m, maar deze 
rivier is dan ook al vrij snel na de bedijking afgedamd. Bij de Lek bedraagt het hoogteverschil tussen de 
uiterwaarden en het binnendijkse land 2,5 à 4 m. 

Tot in de 10e eeuw lagen de (hoofdzakelijk agrarische) nederzettingen uitsluitend op de hooggelegen 
stroomruggen. Deze stroomruggen hadden een onregelmatige blokverkaveling (Fig. 1). De kommen 
vormden een ontoegankelijke wildernis. 
Ongeveer gelijktijdig met de bedijking kwam hierin een drastische verandering, doordat de grote, 
laaggelegen kommen in blokken voor systematische ontginning werden uitgegeven door de bisschop 
van Utrecht en de graaf van Holland. Deze ontginningen, die bekend staan als cope-ontginningen (Fig. 
12), hebben het karakteristieke verkavelingspatroon opgeleverd, dat nu nog het Westnederlandse 
veengebied beheerst. De ontginningsblokken zijn als bestuurlijkeen waterstaatkundige eenheden lang 
zelfstandig gebleven. 
Vele namen in het Westutrechtse veengebied herinneren aan de cope-ontginningen, bijvoorbeeld 
Heycop, Gerverscop, Benschop, Willeskop, Reyerscop. 

De wijze waarop de veengebieden in gebruik werden genomen is uitvoerig beschreven door VAN DER 
LINDEN (1955). 
De ontginning vond plaats vanuit een ontginningsbasis (een weg op een stroomrug, rivier (dijk) of 
gegraven wetering) vanwaar een bepaalde diepte, meestal 6 voorling (ongeveer 1250 m) werd uitgezet. 
De kavels kregen een breedte van 30 roeden (ongeveer 113 m), zodat de oppervlakte per kavel 16 
morgen (ongeveer 14 hectare) bedroeg. Dit was destijds voldoende voor een gezinsbedrijf. De 
boerderijen werden gebouwd op de kavels langs de ontginningsbases, waardoor zeer langgerekte 
dorpen ontstonden (bijv. Benschop). De woeste grond werd door de bewoners zelf in cultuur gebracht; 
de kolonisten kregen het vrijwel onbeperkte gebruiksrecht, en waren slechts een symbolisch bedrag 
verschuldigd aan de bisschop, als erkenning van diens gezag. De kavels zijn begrensd door sloten, 
welke steeds loodrecht staan op de tevoren gegraven weteringen, die dienst deden als ontginningsbases. 
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Fig. 12) Benschop, een cope-oniginning uit de 12e eeuw. 

De weteringen werden door „vlieten" verbonden met de rivier, waar overtollig water geloosd werd. Tot 
omstreeks 1450 vond deze lozing op „natuurlijke" wijze (dat wil zeggen door middel van 
uitwateringssluizen) plaats. Door de wateronttrekking trad inklinking op, zodat omstreeks 1450 de 
uitwatering niet meer op „natuurlijke" wijze kon plaatsvinden en bemaling met windmolens 
noodzakelijk werd. Betere ontwatering leidde steeds opnieuw tot verdergaande inklinking, zodat men 
eind 16e eeuw — begin 17e eeuw over moest gaan op tweetrapsbemaling. Na 1870 vond de bemaling 
plaats met stoomgemalen; na 1930 zijn deze geleidelijk vervangen door elektrische gemalen. Bij de 
cope-ontginningen liggen langs de weteringen aan de ontginningsbases de zogenaamde „voorwegen", 
waarlangs de boerderijen liggen. De ontginningen werden rondom vaak beschermd tegen het water 
van belendende ontginningen: aan het eind door een Achterkade of Lansing (= landscheiding); aan de 
oost- en westgrens door een loodrecht hierop staande kade, de „Zijdewende" of „Meent" (DEN U YL 
1963, p.15). 
Langs deze wegen of kaden komt geen bewoning voor. 
Daarnaast zijn er polderwegen, eveneens zonder bewoning, die de naam Uitweg, Steeg of Opweg 
dragen en die in de lengterichting van de kavels lopen naar de toenmalige „bewoonde wereld". 
Voorbeelden zijn de Bovenkerkweg en de Benedenkerkweg bij Montfoort, de Eitersesteeg bij 
IJsselstein, de Damweg bij Polsbroek, de Breedesteeg bij Lopikerkapel en de Uitweg bij het plaatsje 
Uitweg. 

Verder komen in sommige cope-ontginningen (bijvoorbeeld in de Polder Willeskop) zogenaamde 
Tiendwegen voor, die volgens DEN UYL (1963, pp. 19-22) de functie van kwelkaden hadden. Het 
woord Tiendweg zou zijn afgeleid van het Oud-Nederlandse woord tien (= trekken, zijgen, zuigen). 
Een mooi voorbeeld van cope-ontginningen vindt men in de Lopikerwaard bij Lopik, waar de 
ontginning heeft plaatsgehad vanuit de Lopikerwetering(Fig. 13). De bochten in de wetering worden 
in noordelijke richting driemaal herhaald in het verkavelingspatroon. De huidige Lopikerweteringis 
ten dele een natuurlijk veenstroompje (vroeger de Lobeke genaamd), dat door een gegraven kanaal 
(„Graaf') is verbonden met de Enge IJssel. 
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Fig. 13) Cope-ontginningen in Zuid-Utrecht. 

De verbonden wateren zijn samen de ontginningsbasis geweest voor Lopikerkapel, Lopik en Cabauw. 
Benschop en Polsbroek sloten later op deze ontginningen aan. De Polder Blokland (afgeleid van 
„beloken" = afgesloten land) tussen Benschop en Montfoort is een restontginning, die het laatst aan de 
beurt kwam en daardoor een onregelmatige vorm heeft gekregen. 

4. Landgebruik 
Het bodemgebruik in het rivierengebied was vanaf het begin sterk aangepast aan de natuurlijke 
omstandigheden. Tuinbouw en akkerbouw kwam in de omgeving van Montfoort uitsluitend voor op 
de stroomruggen, griend (wilgen- en elzenhakhout) in de kommen. Grasland kwam zowel op de 
stroomruggen als in de kommen voor. Tuinbouw en akkerbouw zijn sinds de vorige eeuw sterk 
achteruit gegaan ten gunste van de hoeveelheid grasland. 
Sinds het begin van de 20e eeuw is het fruitteelt areaal sterk toegenomen. Onder invloed van 
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economische factoren is het in de laatste 10 à 20 jaar echter weer afgenomen. Vele hoogstamboom-
gaarden zijn bovendien vervangen door laagstamboomgaarden in verband met de hoge plukkosten. 

Een mooi voorbeeld van een aanpassing van de mens aan verschillen die van nature in het landschap 
aanwezig zijn vormt ook het Schansbos, ten zuiden van Linschoten. 
Het Schansbos is het restant van een verdedigingswerk dat ten behoeve van de (oude) Hollandse waterlinie is 
aangelegd om de toegang naar Woerden af te kunnen sluiten. Bij een inundatie van het gebied zou Woerden 
alleen te bereiken zijn over de Linschoten stroomrug. Het Schansbos is dan ook precies even breed als de 
stroomrug. 

De stroomruggen in het gehele rivierengebied worden al vele eeuwen geschonden door het afgraven 
van zandige klei (zavel) ten behoeve van de steenfabrieken. Vooral de stroomrug van de Oude Rijn is 
hierdoor sterk aangetast; vaak is 1 à 2 m. klei afgegraven. Het is bekend dat er omstreeks 1724 rond 
Woerden 26 steenfabrieken voorkwamen. Vaak kwam het „afgetichelde" land te laag te liggen, en 
ontstond „onland" dat beplant moest worden met bos. Door de noodzaak de kommen steeds dieper te 
ontwateren, daalde ook de grondwaterstand in de stroomruggen en werden stukken land die te diep 
afgeticheld waren weer geschikt voor landbouw (POELMAN 1966). 
De opkomst van de tuinbouw onder glas bij Vleuten na 1900 is voor een deel te danken aan het 
afvletten van de stroomrug. In de zeer goed doorlatende, zandige ondergrond is gemakkelijk een 
constante grondwaterspiegel te handhaven, waardoor dit gebied voor de tuinbouw aantrekkelijk werd. 

Sinds het begin van de 20e eeuw is de hoeveelheid bebouwd gebied sterktoegenomen. Detoenemende 
technologische ontwikkeling heeft ertoe geleid dat het ingrijpen van de mens in het landschap steeds 
minder werd aangepast aan de natuurlijke omstandigheden. De laatste jaren is gelukkig het besef 
gegroeid, dat een zo goed mogelijke aanpassing aan de natuurlijke verschillen in het landschap niet 
alleen van fundamenteel belang is voor het welzijn, maar ook kostenbesparend is. 
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