Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1976. - Dl.6 - 53 - Voormalige Rijnarmen te Zeist (2) De noordhelft van dit door Thiadens bedoelde ge-bied wordt voor een aanzienlijk deel ingenomen doorRo 60 C. Gronden dus die voorkomen in een voormali-ge bedding van de Rijn. Opvallend is dat een aan-tal sloten, vooral in het gebied van de Brugakker,niet recht zijn maar een kronkelend beloop hebben.Ook ten zuiden van de vlakbij gelegen hofstedeCouwenhoven merken we dat op. We krijgen de in-druk dat de middeleeuwse ontginners hier voor deafwatering gebruik gemaakt hebben van in het ter-rein aanwezige waterlopen, die van oost naar weststroomden. De Middeleeuwer kon kaarsrechte sloten graven, maarhet is begrijpelijk dat hij, technisch veel min-der goed toegerust dan wij, graag gebruik maaktevan wat de natuur hem bood. We dienen ons overigens wel te realiseren dat eendeel van dit terrein er nu heel anders

bijligt danin de Middeleeuwen. In het artikel &quot;De Zeisteroe-ver in de Middeleeuwen&quot; schetsten we de toenmaligesituatie van dit gebied, waar de pachter langejaren werk had om &quot;de dallen en de wallen&quot; te ni-velleren. Sedert zijn verschijning is de mens, doorophoging, afgraving, ontginning en dergelijke, sterkbodemvormend bezig geweest. Het eerst op de zandige gronden, waar de oudstebouwlanden voorkomen. Tegen grondverzet op groteschaal voor die &quot;man-made soils&quot; zagen onze land-bouwers op de zandgronden, ook die van Zeist dus,bepaald niet op. In ons land komt ruim 200.000 haoud bouwland voor. Onze voorouders hebben daar inde loop der tijden alleen al aan zand ruim 2 mil-jard m3 opgebracht. Soms puur, maar meestal af-komstig uit de oude potstallen, en dus vermengdmet plaggen en mest (5). 5. &quot;Ook de Rijntak, die bij Klootwijk stroomaf-waarts van Odijk aftakt en tussen Wulperhorst

en

Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1976. - Dl.6 - 54 - Bunnik wordt doorgetrokken naar het gebied zuide-lijk van de Koppelweg staat op de bodemkaart nietals beddinggrond aangegeven. Men vindt er stroom-ruggronden, bestaande uit zware klei op lichteklei en zavelige en lichte klei op zware klei&quot;. Dit klopt niet geheel met de gegevens op debodemkaart van de schrijver. Op een totale lengtevan + 10 km gaat het getekende rivierbed slechtsvoor ruim 1200 m door stroomruggronden. Dat begintdirect bij de aftakking in Odijk over een lengtevan 1 km, terwijl midden in Cattenbroeck het bedvoor nog eens 200 m in de stroomruggrond ligt.Beide plaatsen zijn op het afgedrukte bodemkaartje(afbeelding 2)*aangegeven met X. Vanaf Odijk gaathet bed verder grotendeels door Rn 47 C, bRn 46 C,opnieuw Rn 47 C en tenslotte door Ro 60 C.Het doet wellicht wat vreemd aan dat een rivierbedop de bodemkaart op

enkele plaatsen wegvalt, maarreeds in 1953 schreef Hoeksema: &quot;Bij de beschouwingvan een bodemkaart van het rivierkleigebied valtop, dat vele met zware klei opgevulde stroomdradenplotseling ophouden en even plotseling weer be-ginnen. De verklaring hiervoor ligt onder anderein het feit, dat een verlaten stroomsysteem op hetlaatst alleen maar met zware komklei overstroomdwordt&quot; (6). Een mooi voorbeeld van zo'n plotseling wegvallendestroomdraad vinden we bij Odijk (afbeelding 4).Het betreft een voormalige Rijnarm, die op hetafgedrukte kaartje de Odijkerweg snijdt (Ro 40 C).Vooral ten zuiden van de Rijksweg is het brede bedgoed te zien op de luchtfoto. Zowel in het noordenals in het zuiden gaat deze plotseling wegvallenderivierarm over in Rn 47 C, waarbij aan de zuidzijdede zware klei binnen een diepte van 1.20 m reeds rustop het wat moerige pleistocene zand. Er is trouwens nog een reden waarom de

schrij-ver aan het bestaan van de hier bestreden Rijnarmmeent te kunnen vasthouden. Hierboven werd reeds

Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1976. - Dl.6 - 57 -ad aquaductum dictum Cattenbroecker weteringhe&quot;. 2) 12 maart 1376. Hetzelfde stuk land met als be-grenzing: &quot;abaquaductu dicto Zeyster weteringhe vel Stra-ter weteringhe ab uno fine usque ad aquaductumsive fossatum dictum Cattenbroker weteringhealias Roemster weteringhe ab alio fine&quot;. 3) 1A95. Weer dit land met als begrenzing: &quot;quorum confines orientaliter op die Coppel-dick off die Straetweeteringe, occidentaliterin die Iloghe weeteringe&quot;. Bij vergelijking van bovenstaande teksten me-nen we het volgende te mogen concluderen: 1. De Hoghe-, Cattenbroecker- en Roemsterweteringezijn namen voor hetzelfde water. 2. Het betrokken stuk land van 8 morgen moet ge-zocht worden in het noordelijkste deel van Cat-tenbroeck, ter hoogte van de plaats waar deZeister wetering over een lengte van ruim 100 mvlak naast de

Koppeldijk ligt. Alleen op dieplaats kan de grensaanduiding uit 1495 slaan&quot;orientaliter op die Coppeldick off die Straet-weeter inge&quot;. We dienen nu de westelijke begrenzing van ditland, namelijk de &quot;Cattenbroecker weteringhe&quot;, tevinden. En hierbij bewijst, naast de terreinver-kenning, de luchtfoto ons uitnemende diensten.Op de hierbij afgedrukte afbeelding van de betref-fende luchtfoto (afbeelding 5) is bij X duidelijkin de percelering het restant van een waterloop teherkennen. Verkenning in het terrein bevestigt dat.Zeer waarschijnlijk hebben we hier te doen met hetbeginpunt van de Cattenbroecker wetering.Ten zuiden van de Kouwenhovense laan is die voor-malige wetering nog een eindweegs in het terrein te

Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1976. - Dl.6 - 58 - Afbeelding 5 Duidelijk is, dwars over de foto, het langgestrek-te gebied van de Brugakker te herkennen. Preciesaan de rand van de foto, aan het eind van de Brug-akker bevond zich de Koppelbrug met haaks daarop-aansluitend de Koppeldijk. Bij de met X aangegeven plaats op de Brugakker zietmen aan de zuidkant van genoemde Brugakker in hetlandschap afgetekend de voormalige uitmonding vande Cattenbroeker wetering. Ook op deze luchtfoto is er ten noorden enzuiden van de Brugakker een duidelijk verschil-lende percelering te zien.

Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1976. - Dl.6 - 59 - volgen. Het verdere onderzoek naar deze weteringmoeten we nog voltooien, maar gezien het reeds be-kende beloop achten we het zeer waarschijnlijk datde wetering richting de Brakel ging. In dat gevalvolgde de wetering in grote lijnen het beloop vande omstreden rivierarm. Betreft de door de schrijver met X aangeduide plekinderdaad de uitmonding van de Cattenbroecker we-tering, dan is het duidelijk dat deze wetering al-daar uitkwam op een oost-west stromende rivierarm.Dat zou dan de rivierarm zijn, die we in het ar-tikel over &quot;De Zeisteroever in de Middeleeuwen&quot;,gereconstrueerd hebben als de zuidelijke begren-zing van de Zeisteroever. De reactie van de schrijver is wat lang uitgevallen.Daarmede heeft de auteur een bedoeling; hij hooptThiadens en andere deskundigen tot verder reagerente verlokken. Want dit artikel, evenals dat overde

&quot;Zeisteroever in de Middeleeuwen&quot;, is eigenlijkmaar &quot;voorwerk&quot; voor een probleem waar de schrijveral jaren mee tobt. Dat probleem ligt in de r^omeinsetijd, toen in ons land langs de Kromme Rijn eenreeks versterkingen op regelmatige, vrij korte af-standen de Rijngrens verdedigde. Tussen het belangrijke Vechten en de waarschijnlijkdaaropvolgende versterking der Romeinen in de buurtvan Wijk bij Duurstede gaapt een wijd gat. Juistop de plaats waar de hoge zandgrond, reikend totvlak bij de Rijn, het binnentrekken van roerige stam-men uit Oost-Nederland zo gemakkelijk maakte. Deschrijver kan zich maar niet losmaken van het ideedat er ergens tussen Vechten en Wijk bij Duurstedenog een versterking van de Romeinen geweest moetzijn, omdat anders de gehele Rijngrensverdedigingin de lucht zou hangen. Iets wat men van militaireexperts als de Romeinen niet verwachten kan.Om met enige kans op succes die

eventuele ontbreken-de versterking te kunnen localiseren zullen we zo

