
Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1991 Het Utrechtse veenrecht en het ontstaan vanhet Plassengebied De turfindustrie nam vanouds op diverse plaatsen in ons land een belangrijkeplaats in. De omstandigheden varieerden. In het ontgonnen gebied ten oostenvan de Vecht vormde de tegenvallende landbouwproduktie aanleiding om totafgraving van de veenlaag over te gaan. Het was trouwens al eeuwenlang be-kend dat deze als brandstof te gebruiken was. Maar ook de organisatie liep uit-een. De verveningen in het Vechtgebied behoorden vanouds tot de zogenaamdeirreguliere veenderijen; iedereen oefende dit bedrijf willekeurig uit waar hemdit uitkwam. Aan het einde van de zestiende eeuw begonnen de Staten zich metdeze zaak te bemoeien om de overheidsinkomsten veilig te stellen. Geblekenwas, dat deze terugliepen als gevolg van het vergraven van land tot water. In-middels was er

echter al sprake van een gevestigde situatie, die op korte termijngrote economische voordelen opleverde zowel voor particulieren als voor deoverheid. In de groeiende steden en de zich uitbreidende industrie was de be-hoefte aan brandstof groot; de houtvoorraad was ontoereikend doordat de bos-sen, die aanvankelijk het hele land bedekt hadden, grotendeels waren gekapt.Een energiecrisis dreigde en de turf bood uitkomst. Het mes sneed overigensaan twee kanten. Enerzijds werd hierdoor een energiecrisis bezworen en ander-zijds kreeg het Vechtgebied hierdoor een belangrijke toeleveringsfunctie. Velenhadden belang bij een minimum aan beperkingen. De Utrechtse placaten, ordonnanties en reglementen, die samen het provincia-le veenrecht uitmaken, geven door de uitgebreide beschrijvingen een beeld vanwat zich in de veenderijen afspeelde. De ongunstige ontwikkeling, in de vormvan landvernietiging, werd al in

een vroeg stadium gesignaleerd. In het eersteplacaat &quot;nopende de Ontgrondinge van de Veenlanden&quot; van 1592 wordt reedsde bezorgdheid uitgesproken over de &quot;groote ongeregeltheyd op de slachtor-ven&quot;, met als gevolg &quot;een groot verlies sedert eenige jaren herwaarts in den Lan-de van Utrecht&quot;. Men begon echter pas na 1767 met een structurele aanpak,toen de uitgeveende plassen grote gebieden onleefbaar dreigden te maken. Na1814 kwam een wettelijke regeling op gang. Vervenings-organisatie en waterschaps-instituutBinnen het kader van de waterstaatszaken hebben de veenderijen een wat on-duidelijke plaats, vooral door de associatie met waterschappen. Toch is er eenprincipieel verschil. Een veenderij was een particuliere onderneming, gericht 73







Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1991 Turfwinning (i.c. de natte vervening) in Breukeleveen, 1806. Structurele aanpak in de achttiende eeuwHet eerdere Utrechtse uitgangspunt, dat er geen overheidsvergunning nodigwas om een vervening ter hand te nemen, was op den duur niet te handhaven;de ontwikkeling was ondanks alle beperkingen en voorschriften uit de hand ge-lopen. Het was tijd voor een structurele aanpak. De Generale Ordonnantie opde ontgronding van de Veenlanden van 29 Juli 1767 plus de resolutie van Gede-puteerde Staten aangaande dispensatie van 23 Februari 1770 leidden een nieu-we benadering in. Typerend daarvoor was het verbod om veenlagen van minderdan 5 voet diep te ontgronden, een maatregel om onnutte landvernieling tegente gaan. Heel ingrijpend was het besluit van 3 Maart 1790 van Staten 's Landsvan

Utrecht. Voor het eerst werd de bevoegdheid tot vervening van nog niet in-gestoken polders verbonden aan een vergunning van de overheid. Ook dedrooglegging kwam nu aan de orde. De gedachtengang was dat de vergunningalleen werd afgegeven op voorwaarde dat tijdens het uitvenen de droogmakingvan het perceel al werd voorbereid door middel van geleidelijke bedijking vanhet te vergraven terrein. De aanvrager diende dus een plan tot bedijking endroogmaking ter goedkeuring aan de Staten voor te leggen. De verhoging van de impost op de uitvoer van turf, een maatregel uit 1782 diebedoeld was als bescherming van Stichtse belangen, had een onverwacht gun- 76










