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Zichtbare getuigen van de geschiedenis van 
het landschap 

Paul Vlaanderen 
Prins Bernhardweg 11, 3628 BM Kockengen 

Elk stukje grond heeft zijn eigen geschiedenis. Ook in de omgeving van Breukelen, 
Kockengen en Nieuwer Ter Aa zijn plekken aanwezig die vertellen van vroeger. 

In Nederland zijn he t vooral de ijstijden, de rivieren, de zee en natuurl i jk ook he t men
selijk handelen, die hun sporen in he t landschap achterlieten. 

Ijstijd 

De voorlaatste Ijstijd (circa 20 000 jaar geleden) heeft grote invloed gehad op het land
schap in onze omstreken. Scandinavische gletsjers drongen ver naa r he t zuiden op, tot on
geveer de lijn Haarlem - Arnhem. Ze stuwden de zandondergrond op en lieten veel s tenen 
en - vooral bij het afsmelten - ook zand achter. De Utrechtse Heuvelrug, het Gooi en de op-
welvingen onder Muiderberg en Nederhorst den Berg zijn toen gevormd. 

Onder Kockengen ligt de zandlaag op zo'n 9 meter diepte, terwijl in Kortrijk het zand op 
sommige plaatsen al op circa 2 meter onder het maaiveld wordt bereikt. Ook hier vertoont 
he t landoppervlak dat de I jst i jd achterliet dus hoogteverschillen. Die zandondergrond is tot 
op de dag van vandaag belangrijk voor ons: om te voorkomen dat onze huizen verzakken, 
heien we de funderingspalen tot op een stevige zandlaag. De waterplassen van de recreatie
s teunpunten Oortjespad en de Zwaan zijn ontstaan als zandputten, omdat veel zand nodig 
was voor de aanleg van de daar langs lopende Ir. Enschedeweg. De bodem van de Noorde
lijke Vinkeveense Plas werd in 1972 tot 50 meter diepte weggezogen om het zand te gebrui
ken bij de verstedeli jking van de Bijlmermeer. 

Kwel 

Door de zandlagen vindt grondwatertransport plaats van Heuvelrug en Gooi (tot circa 50 
à 60 meter boven NAP) n a a r lager gelegen gebieden. Deze kwel is op tal van plaatsen waar 
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Afb. 1. Belangrijkste getijdekreken, die op luchtfoto's thans als ruggen te zien zijn, in de 
polder Groot Mijdrecht en het gebied ten zuiden daarvan. De kreek rechts onder sluit aan op 
een t ak van de Kockengense stroomrug. (Uit A Bloed e.a., 1984. Van Wildernis tot Ronde 
Venen. Uitgave van de Stichting Wilnis 900 jaar , blz. 11.) 
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Vecht 's Graveland 

Aard van het sediment 

rietveen en zeggerietveen 

bosveen en eutroof broekveen r~ mi 

ES zeggeveen en mesotroof broekveen 

veenmosveen (grotendeels verveend) 

zware klei 

lichte klei en zavel 

^ j r iethoudende klei (meestal slap) 

modderklei (slap) 

matig fi jn zand 

K-<:HHKH zandige klei en grof zand 

Afb. 2. Schematische doorsnede van he t gebied tussen Vinkeveen en 's Graveland, met de 
zand- en klei-afzettingen van de Angstel (ontstaan doordat de Aa zijn oeverwal doorbrak) 
en de Vecht. Let er op dat de horizontale en de vertikale schaal niet gelijk zijn. (Uit Toe
lichting bij kaar tblad 31, Oost Utrecht, van de Bodemkaart van Nederland, 1970, blz. 34.) 

te nemen. In de winter bevriezen veel sloten in kwelgebieden niet (bijv. de weter ing van de 
polder Groot Mijdrecht langs de Ir. Enschedeweg, langs de Patmosweg in Wilnis bij he t ge
maal , in de Molenpolder en in de Bethunepolder). 

Ook door bepaalde plantengroei is kwel waar te nemen. Een voorbeeld is waterdr ieblad, 
da t in de omgeving van Tienhoven volop voorkomt, terwijl h e t in de omgeving van de 
Nieuwkoopse Plassen niet te vinden is. 

De zee 

Omstreeks 5500 - 3000 v. Chr. schoof de kustlijn enkele keren vanuit he t westen op tot 
dicht bij ons gebied. Ten westen van de kustgrens ontstond een kweldergebied. Vanui t een 
krekenstelsel werden zoute getijdenafzettingen (zavel, klei) afgezet. Omdat klei nauwe
lijks en veen s terk inkl inkt , liggen de kleine en grote kreken nu als ruggen in h e t l and
schap (vooral goed waarneembaar rond Mijdrecht; zie ook Afbeelding 1). Men v indt de 
waterplant Rupia, een zoutminnende plant, nog steeds tot in Portengen in de sloten. Ook het 
moeraszoutgras is een plant die soms langs de sloten rondom Kockengen wordt gevonden. 

Rivieren in de delta 

De r iv ie ren voerden grote hoeveelheden zand en klei mee n a a r h u n u i tmond ings -
gebied. De hoofdmondingen van de Rijn werden meermalen verlegd omdat ze vers top t 
r aak ten ; oude mondingen zijn nog te herkennen in de ondergrond van Egmond en Kat
wijk aan Zee. 

Voor ons gebied zijn de Vecht en de Oude Rijn met hun zijtakken van belang. De oer-
Vecht was een macht ige, brede rivier, waarvan de hoofdstroom vanaf Breukelen afweek 
van de huidige Vecht. Die hoofdstroom (waarvan de Aa nog over is) liep langs Nieuwer Ter 
Aa, waar de Angstel er vanaf takte . Het pakket klei dat langs de Aa ligt, is daarom groter 
en dikker dan dat langs de Vecht ten noorden van de kern Breukelen (Afbeelding 2). Een 
van de belangri jkste zi j takken van de Oude Rijn stroomde waar nu de Haarr i jn ligt, en 
verder via de Kockengense en Spengense stroomrug. De loop van dat oude riviertje is in he t 
landschap nog s teeds goed waarneembaar (Afbeelding 3). Er langs vinden we nu kle iput-
ten (bijv. nabij de Bijleveld en de Bovendijk in Wilnis), waaru i t klei is gehaa ld voor dijk-
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KOCKENGEN 

gemeentegrens 

Afb. 3. De ligging van de 
Kockengense s t r o o m r u g , 
die vo lgens o u d e r d o m s -
b e p a l i n g e n m e t b e h u l p 
van radioact ieve koolstof 
o m s t r e e k s 5000 v. C h r . 
werd gevormd. 

verzwaring. In 1994 werd nabij de Grote Heicop klei uit de Kockengense stroomrug afge
graven voor dijkverzwaring en ontstond daar een moerasgebied, als eerste aanze t voor 
na tuuron twikke l ing in een verbindingszone tussen de natuurgebieden van de Aa en de 
Bijleveld. De oude dorpskernen van Nieuwer Ter Aa en Kockengen zijn op r ivierkleirug-
gen gebouwd. De vroegere loop van kleinere riviertjes is nog steeds waarneembaar door 
hobbels in de wegen, zoals bij Oukoop, in de Portengense Zuwe en in de Schutterskade. 

Ontginning van het landschap 

Toen in de Middeleeuwen de mens de grote veengebieden in gebruik nam, werden 
bomen gekap t en moerassen ontwaterd. Door de s t rakke maten die werden gehan tee rd 
(circa 1250 meter vanaf de ontginningsweg het land in; circa 110 meter breed) kreeg iedere 
boerderij ongeveer dezelfde oppervlakte. Alle sloten werden met de hand uitgegraven en 
eeuwenlang periodiek met de hand geschoond. Een enorme klus waar veel (gast)arbeiders 
op af kwamen . 

Door de sloten kon he t overtollige water eerst op natuurli jke wijze naar de rivieren (bijv. 
Vecht, Amstel) afvloeien. Het lozen op de Oude Rijn gaf het eerst problemen; vooral in de 
streek tussen Gouda en Leiden kreeg men last van hoge waterstanden, waardoor a ldaar he t 
waterschap begon tegen te gaan dat hoger gelegen ontginningsgebieden ook op de Oude 
Rijn loosden. Dat leidde tot het graven van de Heicop en de Bijleveld. 

He t l and rond Kockengen lag oorspronkelijk gemiddeld zo'n 2 meter boven NAP. Na de 
ontg inning klonk h e t veen snel in, waardoor akkerbouw onmogelijk werd en g ras land de 
enige manie r werd om het land te blijven benut ten . Dijken werden aangelegd en molens 
gebouwd om het land niet onder water te laten verdwijnen. Het dalen van he t maaiveld in 
de loop der eeuwen ging ongeveer als volgt: 

1400 land gemiddeld circa + 2 meter boven NAP 
1500 land gemiddeld circa + 0,5 meter boven NAP 
1600 land gemiddeld ongeveer gelijk met de natuurli jke waterspiegel 
1900 land gemiddeld circa - 1 meter onder NAP 
2000 land gemiddeld circa - 2 meter onder NAP. 
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