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De Middeleeuwse scheepvaartroute via de Aa 
Arie A. Manten 
Oud Aa 37, 3621 LA Breukelen 

Gedurende een flink deel van de Middeleeuwen ging veel scheepvaart 
ter hoogte van Breukelen niet door de Vecht maar over de Aa. Daaronder 
was zowel internationaal handelsverkeer, van en naar Utrecht, als regionaal 
transport, bijvoorbeeld van landbouwprodukten die in (Nieuwer) Ter Aa in 
schepen werden geladen om naar Utrecht te worden vervoerd. 

Aan de Aa lagen in ons gebied dan ook de oudste kastelen, van waaruit 
deze scheepvaart werd gecontroleerd. Daarvan was het Huis Ter Aa de 
oudste; het was er reeds in 1159, en misschien zelfs al ruim 200 jaar 
eerder. Het Huis Ruwiel werd waarschijnlijk in 1226 gesticht. Helaas zijn 
die kastelen later weer verdwenen. De vestigingsplaats van het Huis Ruwiel 
is in het landschap herkenbaar gebleven. De slotgracht ligt er nog, met 
daarbinnen een eilandje waarop eertijds het kasteel stond (Afbeelding 1). 
Dat slot zelf was ooit een fraai rond bouwwerk (Afbeelding 2). In het 
Rampjaar 1672 - 1673 werd dat gebouw door het Franse leger verwoest. 

Tussen de zuidpunt van Oud Aa en het dorp Nieuwer Ter Aa is wel 
duidelijk hoe de vaarweg ongeveer liep. De rivier de Aa volgt hier in grote 
lijn nog zijn oude stroomroute. Het terugvinden van de beide oude verbin
dingen tussen dit stuk Aa en de Vecht vereist wat meer studie. Vooral de 
bodemkaart van Oost-Utrecht helpt ons hierbij verder.1 

Een rivier heeft de neiging haar benedenloop geleidelijk op te hogen doordat vaste 
deeltjes (bijvoorbeeld zand- en kleikorreltjes) naar de bodem zakken. Dat gebeurt het 
minst waar het water het meest in beweging is, dus in de stroomgeul, en meer naar
mate de stroomsnelheid geringer is, bijvoorbeeld langs de oevers, waar de wrijvings
weerstand groter is. Zo kan een rivierbedding in de loop van vele jaren zelfs hoger 
komen te liggen dan het omringende land. Komt er daarna bij hoge waterafvoer een 
keer een forse oeverdoorbraak, dan zal de rivier vandaar een nieuwe bedding 
vormen. Er kan nog wel enige tijd water door het oude riviergedeelte blijven stromen, 
maar veel minder dan tevoren en met lagere snelheid, waardoor de verlanding snel
ler gaat verlopen. Uiteindelijk blijft het als een verlaten stroomrug in het landschap 
achter. De bodemkaart geeft daar de aanwezigheid van stroomruggronden aan. 

Tussen Nieuwer Ter Aa en Nieuwersluis 

Laten we eerst naar de noordelijke verbinding zoeken. We zien dan op 
die bodemkaart dat er tussen Nieuwer Ter Aa en Nieuwersluis een enkele 
honderden meters brede strook ligt met zware zavel en lichte klei, die 
vergelijkbaar is met de oeverwalgronden aan weerszijden van de Aa en de 
Vecht. (Zavel heeft een korrelgrootte tussen die van zand en klei in.) Er kan 
geen twijfel aan bestaan dat deze strook met stroomruggronden de oude 
noordelijke verbinding tussen Aa en Vecht markeert. 

Langs de Angstel, die van Nieuwer Ter Aa naar het noorden stroomt, zijn 
nauwelijks oeverwallen aanwezig. Kennelijk is de Angstel in geologische zin 
een zeer jonge waterweg. 
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Afb. 1. Het eiland in de Aa, gelegen aan de noordzijde van het Laantje van Oud-Ruwiel, 
tussen de panden Oud Aa 34a en Oud Aa 36. Op dit eiland stond het kasteel Ruwiel, het 
water rond het eiland is de oude slotgracht. (Foto Mw. M. Kiela, 4 januari 1988; in 
foto-archief Historische Kring Breukelen.) 

In het fraaie album over kerk, dorp en omgeving van Ter Aa2 merkt de 
schrijver op dat het vreemd is dat het Huis Ter Aa in het land stond en niet 
aan de rivier de Aa. (Het lag op de plek waar we nu de boerderij 
Uilenvlucht aantreffen.) Op grond van de gegevens die de bodemkaart ons 
verschaft kunnen we nu stellen dat dit kasteel destijds wel degelijk aan de 
Aa gelegen was (zie in dit verband ook Afbeelding 3 met het bijbehorende 
onderschrift en Afbeelding 60. Ook dit kasteel is in 1673 door het Franse 
leger verwoest (Afbeelding 4). 

De natuurlijke vaarroute door de Aa, van Nieuwer Ter Aa oostwaarts 
naar de Vecht, ging pas in de late Middeleeuwen dichtslibben. Om de 
waterweg toch nog in stand te houden werd omstreeks 1450 een wetering 
in de oude rivierbedding gegraven. Ook deze, de Stadswetering genoemd, 
liet men dus langs het kasteel Ter Aa lopen.3 Het graven ervan werd toen 
overigens niet meer in de eerste plaats gedaan voor de scheepvaart, maar 
vanwege problemen rond de afwatering van het waterschap Heycop, 
genaamd de Lange Vliet.4 

Ten zuiden van de oeverwal van de noordelijke verbinding tussen Aa en 
Vecht strekt zich het komkleigebied van de Breukelerwaard uit. Hier be
zonken lichtere kleideeltjes in stilstaand water dat na iedere overstroming 
van de rivier in het komvormige landschap achterbleef. Opmerkelijk is dat 
het Breukelerwaardse komklei-areaal dicht bij Nieuwer Ter Aa een lob 
naar het noorden laat zien. Vooral ten zuidoosten van die oude neder
zetting lijkt de rivier dus regelmatig zijn zuidelijke oever overstroomd te 
hebben. Dit versterkt in belangrijke mate de waarschijnlijkheid dat het 
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waterbekken waarvan sprake is in de stichtingsoorkonde van de kerk van 
Nieuwer Ter Aa uit 1138 inderdaad de Breukelerwaard betrof.5 

Toen het gerecht Breukelerwaard tot stand kwam werd de Evenaarswetering de 
noordgrens ervan (zie Afbeelding 3) Het komkleigebied van de Breukelerwaard 
strekte zich echter ook uit over delen van het gebied ten noorden van de Evenaars
wetering, niet alleen dicht bij het dorp Nieuwer Ter Aa, maar eveneens, zij het minder 
breed, ten oosten ervan. Mogelijk deed zich hier een soortgelijke situatie voor als aan 
de zuidkant van de Breukelerwaardse Dijk, namelijk een niet-samenvallen van het 
oude landschappelijke en het latere bestuursrechtelijke gebied van de Breukeler
waard .6 Het bezit van de heren Van der Aa, waarvan ik eerder veronderstelde dat het 
een mini-gerecht vormde binnen het gerecht Breukelerwaard,7 zou bij nader inzien 
wel eens ten noorden van de Evenaarswetering gelegen kunnen hebben. Gelet op de 
ligging van hetstamslotvan die familie lijkt dat allesbehalve onlogisch. 

Riviereneiland 

De oeverwallen langs de Vecht zijn tussen de Danne en Nieuwersluis 
gemiddeld smaller dan ten zuiden van de Danne of ten noorden van het 
oude samenvloeiingspunt van de Aa en de Vecht ten zuiden van Nieuwer
sluis. Dat is een gevolg van het feit dat de Vechtstroom tussen Danne en 

Afb. 2. Kasteel Ruwiel, aan de Aa, in 1646 getekend door R. Roghman. (Gewassen 
krijttekening, uit de collectie van de Teylerstichting te Haarlem.) 
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Wetering of rivier 
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ŵ ***• -̂w "*w Vcnlwenen rivii-rluuj) 
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é Versterkt huis-kasteel 

VIJKII()i;VK\ Naum vim wrrrrht 

Afb. 3. Bestuurlijke indeling van het gebied rond Breukelen in de Middeleeuwen, 
volgens ALP. Buitelaar (zie noot 11). In het Bisschopsgerecht de door hem veronder
stelde loop van de voormalige Amerlandszijl. In het noorden een verdwenen rivier
loop langs Huis Ter Aa. Ik ben er, gelet ook op de bodemkaart, niet zeker van of deze 
rivierloop zo ver naar het zuiden boog als op dit kaartje is aangegeven; niet onmoge
lijk liep hij langs de noordkant van dat versterkte huis. 

Nieuwersluis jonger is. Bovendien werd het Vechtwater in dit gebied, bij 
het splitsingspunt van Vecht en Aa nog gedurende geruime tijd over twee 
stroombeddingen verdeeld, en daarmee ook het sediment dat door het 
Vechtwater werd meegebracht. 

De waterinstroom in de moerassige oude Breukelerwaard kwam aanvan-
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Afb. 4. Ruïne van het Huis Ter Aa, omstreeks 1730 getekend door LP. Serrurier. 
(Topografische Atlas, Rijksarchief te Utrecht.) 

keiijk blijkbaar alleen van de kant van de rivier de Aa, want het bewaard 
gebleven kaartmateriaal lijkt er op te duiden, dat na de bedijking van het 
gerecht Breukelerwaard de Breukelerwaardse Dijk aan de oostzijde, dus aan 
de Vechtzijde, niet langs de Bisschopswetering doorliep. Deze Bisschops
wetering werd de oostgrens van het gerecht Breukelerwaard. 

Ten zuiden van de Breukelerwaard lag een strook land, die bekend raakte onder de 
naam Amerland, later verbasterd tot Ameland. Enkele leden van onze Historische 
Kring stelden me de vraag of Amerland niet de naam van het hele riviereiland tussen 
Vecht en Aa geweest kan zijn. Ik acht dat niet waarschijnlijk. De naam komt histo
risch alleen maar voor in relatie tot deze van west naar ooststrekkende strook land. 

In een oude oorkonde van 20 september 1240 staat de naam al Amerlant vermeld 
Toen droeg Gijsbert van Ruwiel zijn goederen, die Amerlant heetten, op aan de elect-
bisschop Otto, waarna hij deze weer van hem in leen terugontving.8 Het lijkt aan
nemelijk dat deze goederen aansloten bij het kasteel Ruwiel. 

Nabij de zuidoosthoek van het gerecht Breukelerwaard boog de Breukelerwaardse 
Dijk in oost-zuidoostelijke richting weg van de grens van het gerecht. Deze aftakking 
liep door naar de Vechtdijk (thans Straatweg). In 1385 gaf de bisschop van Utrecht 
toestemming tot het aanleggen van een lange waterweg, de Heycop. Toen deze 
gegraven werd, kruiste hij die aftakking van de Breukelerwaardse Dijk; op die plek 
werd een brug in de Dijk aangebracht, die tot in het midden van de 20ste eeuw de 
naam Ame(r)landse Brug droeg (zie ook Afbeelding 5) Op de topografische kaart van 
1S509 staat ongeveer op diezelfde plek ook de naam Ameland vermeld.10 

Vóór de aanleg van de huidige straat Ameland, met het flatgebouw van die naam, 
was Ameland de veldnaam voor dat gebied. Er stond enige tijd ook een huisje met die 
naam, welk huisje bij de verstedelijking werd afgebroken. Bejaarde Breukelaars 
spreken ook nog van een Amelander Bos(je), dat verdwenen is ten tijde van de aanleg 
van het Amsterdam-Rijnkanaal, 
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De aanwezigheid van de landstrook Ame(r)land, die zich praktisch on
onderbroken uitstrekte dwars door het riviereneiland, betekent dat we hier 
niet verder naar verdwenen oude rivierlopen hoeven te zoeken. 

Verder naar het zuiden lag tot in de Middeleeuwen nog een kleiner 
gebied dat soms in een moeras veranderde. Dat zal, in termen van nu, zo 
ongeveer zijn geweest waar thans het Nassauplein en de Nassaustraat 
liggen, en wat ten noorden daarvan. Dat gebied sloot aan bij een 
betrekkelijk brede zone van stroomruggronden, komend van de stroomrug 
van de Vecht en overgaande in die van de Aa. Hier hebben we, geologisch, 
de zuidgrens van het riviereneiland bereikt. 

De stroomrugzone met Danne en Kerkgracht 

In de stroomrugzone aan de zuidkant van het oude riviereneiland tussen 
Aa en Vecht liggen wat we nu de Danne en de Kerkgracht noemen. Ten 
zuiden ervan lag een gebied dat eveneens vaak een moerassig karakter 
had. Het zette zich - voor zover mijn kennis thans reikt - niet rechtstreeks 
voort in het meer uitgesproken moeras van het Otterspoorbroek. 

Het kan niet anders of door de zone met de Danne en Kerkgracht liep tot 
in de Middeleeuwen een rivierloop van enige betekenis, die van tijd tot tijd 
buiten zijn oevers trad en dan zowel aan de zuid- als aan de noordkant enig 
terrein onder water zette. Hij liet daar komklei achter. Reeds in Middel
eeuwse documenten komen we voor dit laagland de naam De Poel tegen. 
Het duidde in ieder geval het gebied aan dat nu nog zo heet. Misschien 
omvatte het begrip De Poel toen tevens het gebied rond het huidige 
Nassauplein; bij gebrek aan een andere, ons uit de geschiedenis overge
leverde naam noem ik dat voorlopig maar De Poel-Noord. (De naam 
Eendracht werd pas in de 20ste eeuw gegeven aan de wijk waarin het nu 
ligt, en omvat een veel groter gebied; die naam is ontleend aan een 
boerderij nabij het kruispunt van Straatweg en Herenstraat.) 

Het totale Middeleeuwse moeras De Poel stond naar het oosten in open 
verbinding met de Vecht via een riviertje, dat in oude documenten de 
Brocklede genoemd wordt. Het lag ongeveer op de plek van de tegen
woordige Danne. 

Tussen De Poel en de Aa treffen we de Kerkvaart aan, later Kerkgracht 
genoemd. De naam Kerkvaart stamt uit de Middeleeuwen (zie het eind van 
dit artikel) en is dus van later datum dan de waterloop zelf. Bij nauw
keuriger beschouwing blijkt dat deze vroeger9 beslist geen kaarsrecht tracé 
volgde, en ook nu nog wat krommingen vertoont. Dat duidt er sterk op dat 

Afb. 5 (op de bladzijde hiernaast). Tot in het midden van de 20ste eeuw bestond in 
Breukelen een Ameiandse brug. De hier weergegeven brief, van 14 augustus 1935, 
getuigt daarvan. Een aantal Breukelaars protesteert in deze brief tegen het voor
nemen van het gemeentebestuur van de toenmalige gemeente Breukelen-Nijenrode 
om aan de Looiersdijk, over de Ameiandse brug, grond aan te kopen of te huren, ten
einde het woonwagenkamp daarheen te kunnen verplaatsen. 
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ook de Kerkvaart/-gracht zijn oorsprong vond in een natuurlijke waterweg, 
en niet door de mens is gegraven. Pas sedert 1659 fungeert de doorgaande 
watergang van de Kerkgracht en de Danne als een lozingskanaal van de 
Heycop naar de Vecht.4 

Al met al hebben we hier een aantal belangrijke zaken geconstateerd: ( 1 ) 
de stroomruggronden in het gebied van Danne/Kerkvaart duiden er op dat 
daar ooit een rivier van redelijke betekenis heeft gestroomd; (2) De Poel 
was een riviermoeras, geen veenmoeras; (3) de Brocklede stroomde niet 
van een moeras naar de Vecht, zoals veelal is aangenomen, maar juist in de 
andere richting, van de Vecht naar dat riviermoeras en vandaar verder 
door tot in de Aa. 

Beddingen van de Aa ten zuiden van de Danne/Kerkvaart 

Eén mogelijkheid voor het zuidelijkste deel van de Middeleeuwse vaar
route over de Aa hebben we dus gevonden. Maar waren er misschien nog 
meer? 

Ten ruiden van De Poel hevinrtt 7irh PPA ornfweo driehoplrio ophiprf mpt 

zware zavel en lichte klei, die geheel vergelijkbaar zijn met de sedimenten 
waaruit de oeverwallen van de Vecht zijn opgebouwd. De zuidelijke punt 
van dat driehoekige gebied ligt ongeveer ter hoogte van Nijenrode. Dit 
gegeven duidt er op dat de rivier de Aa ooit gestroomd heeft door een 
bedding die (in begrippen van nu) liep van nabij Nijenrode tot omstreeks 
de zuidpunt van Oud Aa, waar deze rivierloop overging in de nog steeds 
bestaande bedding van de Aa (Afbeelding 6A). Een dergelijke oude stroom-
bedding tussen Nijenrode (of Oudaen) en Oud Aa, dan wei een die misschien 
nog wat verder naar het westen lag (zie Afbeelding 3), wordt in de litera
tuur vaak genoemd als deel van de Middeleeuwse vaarroute over de Aa. Ik 
denk echter dat beide veronderstellingen onjuist zijn. Toen de gronden 
langs de Vecht intensiever door mensen bewoond raakten was een rivier-
gedeelte dat daar mogelijk gelegen kan hebben, al lang weer dichtgeslibd. 

Ik wil deze laatste stelling met enkele argumenten toelichten. 
In de 11de eeuw beschermden de inwoners van het gerecht Otterspoor en het zui

den van het Bisschopsgerecht (zie Afbeelding 3) zich beter tegen wateroverlast van
uit het iets westelijker gelegen Otterspoorbroek. Ze legden daartoe de OUerspoor-
broekse Wetering en de daarnaast gelegen Otterspoorbroekse Dijk aan. Deze dijk 
vinden we nu nog in het landschap terug als de (tegenwoordig door het Amsterdam-
Rijnkanaai doorsneden) Broekdijk. Als er in die tijd ook nog een waterloop schuin 
door hun woonstreek heen gestroomd zou hebben, zouden ze ook wel maatregelen 
hebben genomen tegen overstromend water daarvan. Er is echter niets van 
menselijke bemoeienis meteen dergelijke rivierbedding te vinden. 

In de archieven is nog wel iets van een aanwijzing te vinden dat ter hoogte van 
Oudaen aan de westzijde van de Vecht ooit een watertje heeft gelegen. Oorkonden uit 
1360 en 1378 duiden er op dat de grens tussen het Bisschopsgerecht en het gerecht 
Otterspoor eens gevormd was door het Amerlandszijl.11 Het Middelnederlandse woord 
"zijl", "sijl" of "zile" duidde een waterloop aan. De naam Amerlandszijl kan worden 
opgevat als "waterloop naar het Amerland". In een document uit 1437, waarin 
eveneens de noordgrens van Otterspoor aan de orde komt, wordt deze waterloop niet 
meer genoemd. Blijkbaar verwees de naam Amerlandszijl in 1360 en 1378 naar "een al 
lang niet meer bestaande geografische situatie; in geen enkel andere 14de-eeuwse of 
latere bron is nog sprake van dit zijl". ' ' 
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Afb. 6. Opeenvolgende hoofdstroomrichtingen van Vechten Aa. 
A. De Vecht (Aa) boog in voorhistorische tijd ongeveer ter hoogte van het latere 
Nijenrode naar het westen af, om met een grote boog in de richting van het latere 
Nieuwersluis te stromen. Deze situatie valt ongeveer te vergelijken met die in de 
reconstructie door Buitelaar (Afbeelding 3). waarbij in mijn interpretatie het gedeelte 
dat als de Amerlandszijl wordt aangeduid wat meer naar het westen ligt en het rivier
gedeelte van Ter Aa naar de huidige Vecht minder ver naar het zuiden buigt. 
B. De Vecht had enkele bochten afgesneden en boog nabij de plek van de latere Danne 
in westwaartse richting af. 
C. De situatie zoals die tot in de Middeleeuwen bestond. Door het afsnijden van de Aase 
bocht was de huidige hoofdstroom van de Vecht ontstaan. Deze was aanvankelijk 
ondiep, terwijl de "Oude Aase Omweg" lange tijd nog goed bevaarbaar bleef. 
D. De huidige toestand. De Aa is een bescheiden rivier geworden. Het gedeelte tussen 
Nieuwer Ter Aa en de Vecht is dichtgeslibd. De Aa gaat noordwaarts over in de Angstel. 
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Er is ook getracht de oude loop van de Amerlandszijl te reconstrueren (zie 
Afbeelding 3). Dat veronderstelde tracé ligt verder naar het vesten dan het eerder 
genoemde driehoekige gebied met zavel en klei. Als we het vergelijken met de 
bodemkaart1 dan valt op dat die loop ten dele gaat door een gebied met gronden, klei 
op veen, die aansluiten bij de bodemgesteldheid in hetOtterspoorbroek. 

Een natuurlijke rivier van enige betekenis maakt altijd sporen in het landschap; 
als een rivier of riviergedeelte zelfs zon acht eeuwen geleden nog dwars door het 
Bisschopsgerecht liep, dan zou iets van nagelaten sporen ook nu nog terug te vinden 
moeten zijn. Maar die zijn er hier niet. 

De conclusie kan slechts luiden dat de rivierloop tussen Nijenrode en de zuidpunt 
van Oud Aa van een relatief oude datum moet zijn. Een Middeleeuwse vaarroute moeten 
we hier niet meer zoeken. 

Verder valt ons op de bodemkaart op, dat de begrenzingen van de 
stroomrugzone met zware zavel en lichte klei, aan weerszijden van de 
Vecht, ten zuiden van de Danne een sterk bochtig verloop te zien geven. Het 
kan niet anders betekenen dan dat de oude, onbedijkte Vecht hier ooit fors 
heeft gekronkeld, door een bedding die afweek van de huidige (Afbeelding 
6A). Nabij het huidige Cromwijck (dicht bij de grens van Maarssen en 
Breukelen) was er eerst een scherpe lus (een meander noemt men dat in de 
vaktaal) naar het oosten, onmiddellijk gevolgd door een soortgelijke lus 
naar het westen. Waar nu Oudaen ligt was er weer een meander aan de 
oostzijde, waar nu Nijenrode ligt opnieuw een meander naar het westen. 

In de loop van de tijd heeft de Vecht echter diverse meanders afgesne
den (Afbeelding 6B). Daarbij heeft, naar ik moet aannemen, ook het begin 
van de grote lus naar het westen zich verlegd. Voorbij de plek waar later 
Nijenrode werd gebouwd zal de rivier toen eerst een wat kleinere lus naar 
het oosten gemaakt hebben om dan naar het westen terug te buigen via 
een bedding ongeveer op de plaats waar nu de Danne ligt. 

Dit past bij wat we eerder reeds vaststelden: de Danne en Kerkvaart zijn 
van oorsprong geen zelfstandige riviertjes, maar zij danken hun ontstaan 
aan een gedeelte van een oude stroombedding van de Vecht/Aa. 

Als gebruikelijk bij een niet-ingedijkte rivier bleef de Vecht meanders 
afsnijden. Daarbij ontstond de stroombedding die we nu nog kennen (Af
beelding 60. Enige tijd zal het nog zo geweest zijn dat er meer water door 
de Aa stroomde dan door de Vecht tussen Breukelen en Nieuwersluis. Onze 
streek verkeerde nog in deze fase in de Romeinse tijd en een flink deel van 
de Middeleeuwen. Maar geleidelijk werd de Vecht van deze twee rivieren 
toch de hoofdwatergang. Daarbij kwam het oude Danne-tracé bijna haaks 
op de nieuwe hoofd stroomrichting te staan. Hierin schuilt waarschijnlijk ten 
dele de verklaring waarom de Brocklede/Danne daarna niet snel dicht
slibde, terwijl dat met de oudere, vorkvormige aftakking ter hoogte van 
Nijenrode wel was gebeurd. 

Tenslotte wijzigde zich de situatie van de Aa vanaf Nieuwer Ter Aa 
(Afbeelding 6D). 

Breukelen gesticht op een strategisch belangrijke piek 

Hiermee zijn we aan het eind gekomen van de speurtocht naar de oude 
zuidelijke scheepvaartverbinding tussen Vecht en Aa. Alleen een loop 
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ongeveer volgens het Danne/Kerkvaart-tracé komt in aanmerking; meer 
mogelijkheden dienen zich uit de bodemgesteldheid, het landschap en oude 
documenten niet aan. 

De waterweg die we nu kennen als Danne/Kerkgracht was aanvankelijk 
dus een natuurlijke rivierloop; pas later werd een zekere mate van 
kanalisatie uitgevoerd.12 

Omdat de oudste bewoners van ons gebied en de vroeg-Middeleeuwse 
schippers de waterloop aan de zuidgrens van de nederzetting vooral 
kenden als de verbinding tussen een moerasgebied (De Poel) en de Vecht 
duidden ze die aan als de Brocklede, de waterloop van het broekland. De 
naam Danne kwam pas in gebruik toen de mens zich actief met de water
beheersing in dit gebied bezighield; misschien in de 13de eeuw. (Door 
af damming van de Brocklede met een sluis kon men meer water noord
waarts laten stromen en zo de Vecht beter bevaarbaar maken.) 

De plaats waar het ronde dorp van Breukelen werd gesticht, ten noord
westen van het splitsingspunt van Brocklede (Danne) en Vecht, blijkt dus 
een strategisch belangrijk punt te zijn geweest: op een stukje oeverwal, 
gelegen in de vork van twee Middeleeuwse waterwegen. In een tijd waarin 
scheepvaart in ons gebied nog van grotere betekenis was dan verbindingen 
over land had dat laatste onmiskenbare voordelen. Bovendien lag de plek 
op de punt van een moerasrijk riviereneiland, wat haar beschermder 
maakte tegen eventuele belagers die over land kwamen. 

De gedachte dat het centrum van de bewoning in de begintijd misschien ergens 
anders lag dan vaar thans de kern van het dorp Breukelen ligt'3 kunnen we mijns 
inziens nu wel definitief naar het rijk der fabelen verwijzen. 

Ook de Pieterskerk verrees op een markante plaats: op een stevige 
oeverwal-ondergrond, in het verlengde van een van de beide assen van het 
Ronde Dorp, en over water zeer goed bereikbaar voor de gelovigen uit de 
wijde omtrek. 

De bisschop van Utrecht maakte bovendien nog op een andere manier gebruik van 
de ligging van de kerk aan een belangrijk water. In de Middeleeuwen werd er altijd 
naar gestreefd dat de kerken vaste inkomsten hadden, zodat ze voor het onderhoud 
van het gebouw en de geestelijkheid niet wezenlijk afhankelijk waren van giften. 
Een algemene methode was het bezitten van onroerend goed, de kerkelanden, waar
van de pachtopbrengsten aan de kerk toevielen. Daarnaast waren er ook andere 
manieren om voor doorlopende geldelijke inkomsten te zorgen. Een daarvan werd in 
Breukelen toegepast. Daar kwam onder meer ook de grond tussen de rivier en het 
kerkgebouw in handen van de kerk, evenals dat deel van die rivier zelf dat langs de 
kerk liep. Daardoor kreeg dat de naam van Kerkvaart, later Kerkgracht. Nabij de kerk 
werd een aanlegplaats gemaakt voor de schuiten die uit het boerenland kwamen om 
landbouwprodukten aan te leveren. De kerk hief van iedere schuit die aanlegde een 
cijns en had zo een belangrijke inkomstenbron. 

De naam Danne werd gegeven aan een deel van wat eerder in zijn totaliteit de 
Kerkvaart of Kerkgracht heette. Lange tijd werden daarna de namen Danne en Kerk
gracht nog door elkaar heen gebruikt voor wat wij nu de Danne noemen. Zo spreekt 
Bernard de Roij in de beschrijving bij zijn plattegrond ("Gront-Caerte") van Breuke
len uit 1681 over de "erven die gelegen sijn tussen den Heerenwegh ende de Veght, 
Noordsijde van de Kerckgraft tot Breuckelen". En dat terwijl toen toch reeds enkele 
eeuwen ook de naam Danne al in gebruik was. 
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In de loop van deze studie werd tevens duidelijk hoe de plaatsen zijn 
gekozen waarop Nijenrode, Oudaen en Gunterstein werden gebouwd. Alle 
drie de vestigingsplaatsen maakten in het verre verleden geruime tijd deel 
uit van het stroombed van de toen nog onbedijkte Vecht. In de rivier zelf 
bleef grover sediment achter dan op overstroomde oeverlanden. Toen de 
rivier zijn loop had verlegd vormden die verlaten zandrijke plekken een 
relatief stevige ondergrond voor een zwaar bouwwerk. 
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