Hoefslagpalen en een verkenning naar het
onderhoud van de Vechtdijk

Dat ‘de overheid’ verantwoordelijk is voor het onderhoud van onze wegen en
dijken vinden we tegenwoordig vanzelfsprekend – dus ook voor de Vechtdijk.
Dat was niet altijd zo. Lang voor Hoogheemraadschap, provincie of Rijkswaterstaat die verantwoordelijkheid kregen, bestond al een systeem van verhoefslaging, een onderhoudsplicht voor een gedeelte van een dijk, weg of watergang.
De (dijk-) vakken waarvoor een onderhoudsplichtige verantwoordelijk was,
werden (hoef-)slagen genoemd. Zij werden aan de uiteinden gemarkeerd door
stenen of houten palen, de zg. hoefslagpalen met een voorgeschreven maatvoering en voorzien van letters en/of cijfers die verwijzen naar de hoefslagplichtige. Hoefslagpalen zijn een bijzonder soort grenspalen.

Hoefslagen
Op de tentoonstelling Panorama Vechtstreek hing de schetskaart (afb. 1) uit
particulier bezit, gedateerd 26 februari 1855, Situatie Teekening van een gedeelte
van den Vechtdijk, zijnde de Slagen Vinkeveen en Abcoude. Op de oostelijke Vechtdijk
tussen ruwweg ’t Kraaiennest (Breukelen) en Endelhoven (Maarssen) zijn de
hoefslagen Vinkeveen en Abcoude en een deel van de slagen Breukelen en Ter
Aa afgebeeld. De paal Abcoude (Belgisch hardsteen, met merkteken A K & N
13) is nog steeds op dezelfde plaats te zien langs het jaagpad bij het bruggetje
tussen Vechtoever en het voormalige Endelhoven. De paal Breukelen (afb. 2) is
enige jaren geleden gered van de vuilstort van de gemeente Maarssen en wacht
in een privé-tuin op betere tijden.
Deze kaart en de recente vondst van verschillende hoefslagpalen, waaronder
in Oostwaard, Breukelen en Vreeland prikkelden onze nieuwsgierigheid: hoe
zit het met die hoefslagpalen en wat vertelt ons dat over het onderhoud van de
Vechtdijk? Een actueel onderwerp, zie ons artikel elders in dit Jaarboekje (blz.
90-99) over de beschoeiing van de Vechtoever met gestapelde dakpannen.
De vraag naar de geschiedenis van het onderhoud aan de Vechtdijk hangt ten
nauwste samen met die van de Vechtdijk. Met andere woorden: wanneer is de
natuurlijke oeverwal van de Vecht een Vechtdijk geworden, of, vanaf wanneer
stond het water in de Vecht zo hoog dat het de achterliggende landen kon
overstromen? – en wanneer is eigenlijk de natuurlijke oeverwal van de Vecht
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Afb. 1 en 2. Situatie Teekening
van een gedeelte van den Vechtdijk,
zijnde de Slagen Vinkeveen en Abcoude, 26 februari 1855. (Schetskaart, particulier bezit). Dit
detail toont de Vechtoever aan
weerszijden van Cromwijck.
Het Slag Vinkeveen – lang 390
Ellen (ca. 270 m) – wordt aan
de noordzijde begrensd door
de paal Breukelen (afb. 2). De
paal Vinkeveen staat op de gemeentegrens. In de bocht van
Cromwijck staan ook verschillende rolpalen aangegeven.
(Foto auteurs)
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ontstaan? Daarom volgt hier kort iets over de vroege geschiedenis van de rivier
de Vecht.

De rivier de Vecht
De Vecht is van oorsprong een veenriviertje dat het water opving van de grote
veencomplexen en van de Heuvelrug. Ongeveer 2700 jaar geleden zocht de
hoofdstroom van de (Oude) Rijn een gemakkelijker afvoer voor zijn water omdat de toenmalige monding in de Noordzee, bij Katwijk steeds verder verzandde. Daarvoor gebruikte de Rijn het stroombed van de Vecht. Als belangrijke tak
van de Rijn voerde de rivier veel slib- en voedselrijk water aan, verlegde zo nu
en dan zijn loop en vormde met zijn sediment oeverwallen met de daarachter
gelegen komkleien; vooral in het zuidelijke deel, de huidige Herenvecht. Het
water werd naar het noorden afgevoerd naar het Flevomeer, de voorloper van
het Almere, en loosde via het oer-IJ bij Castricum op de Noordzee. Deze vrij
moeilijke afvoer bevorderde de vorming van uitgestrekte veenmoerassen en
zelfs koepelvenen in de ‘lagune’ tussen de glaciale zanden van de Heuvelrug
en de duinenrij van het Kennemerland. Allengs voerde de Kromme Rijn steeds
minder water aan met gevolg dat de rivier alleen nog bij hoog water buiten
zijn oevers trad en de oeverwallen steeds meer bewoond werden. Door het
afdammen van de Kromme Rijn bij Wijk bij Duurstede, in 1122, eindigde een
periode van ongeveer tweeduizend jaar waarin de Vecht als deel van het RijnMaassysteem een ‘echte’ rivier was. Daarna herkreeg de Vecht zijn functie als
veenrivier die zorgde voor de afwatering van de oostelijk en westelijk gelegen
moerassen en de zandgronden van ’t Gooi en de Heuvelrug.

De Grote Ontginning
In de tijd valt deze ontwikkeling ongeveer samen met de Grote Ontginning. De
periode tussen ca. 1000 en 1300 waarin grote delen van de moerassen van het
Hollands-Utrechtse laagland met hulp van het cope-systeem werden ontgonnen
en in cultuur gebracht. Het veenmoeras werd ontgonnen door vanuit de al bewoonde oeverwallen, haaks op de rivier, parallelle ontwateringsloten te graven.
Kavels met een gemiddelde breedte van 50 à 60 m konden op een natuurlijke
manier afwateren en geschikt gemaakt worden voor akkerbouw. Als tegenprestatie voor het ontginnen, kregen kolonisten in het cope-systeem, als vrije boeren
een stuk land in eigendom van voldoende grootte om van te leven: de hoeve van
ca. 16 morgen (ca. 14 ha.), bestaande uit twee kavels van ca. 50 x 1200 m, met
de boerderij aan de kop van de ontginning (ontstaan lintdorpen!). Dit is in
grote lijnen het cultuurlandschap zoals wij dat na 8 à 10 eeuwen tot op de dag
van vandaag zien!
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Maaivelddaling
Daling van het maaiveld was het directe gevolg van zowel de ontwatering van
het veen door het graven van greppels als het agrarisch bodemgebruik. Uiteindelijk leidde dit tot de zg. inversie, de omkering van het reliëf, waarbij de rivier
na verloop van tijd hoger is komen te liggen dan het land en de functie van boezemwater kreeg. Dit leidde weer tot de noodzaak van de aanleg van dijken, peilbeheer en uiteindelijk het ontstaan van polders. In de zuidelijke Vechtstreek
vormde de oeverwal ooit een natuurlijke dijk – hier en daar doorbroken door
zijriviertjes zoals de Haarrijn in het westen en de Drecht in het oosten – nu ligt
de rivier ca. 1,5 m boven het omringende maaiveld en dient de Vecht als boezem om het overtollige water uit de inmiddels lager liggende polders af te voeren. Daarmee is de Vechtdijk definitief een belangrijke waterkering geworden.
In de noordelijke Vechtstreek is dit beeld gecompliceerder. In de eerste plaats
had de rivier al het meeste van zijn slib afgezet waardoor de oeverwal daar lager
en smaller is, maar verder vindt men daar ook meer – latere – invloeden van de
Zuiderzee die zeeklei op het veen heeft afgezet. Geen wonder dat de zorg voor
de Vechtdijk een lange en gecompliceerde geschiedenis heeft.

Stormvloeden, dammen en dijken
Resten van dijken, dammen en regulerende waterdoorlaten zijn al uit de Romeinse tijd bekend, met name langs de Oude Rijn. Langs de Vecht is de bescherming tegen hoog water door de aanleg van dijken of dammen waarschijnlijk pas rond het jaar 1000 begonnen en hangt die samen met de toename van
de bevolking. Waarschijnlijk gebeurde dat in eerste instantie rond dorpen. Zo
hebben de bewoners van Breukelen al vòòr 1100 een dijk aangelegd rond het
Ronde Dorp.
Dat de oorspronkelijke oeverwal zijn beschermende functie verloor, kan afgeleid worden uit het feit dat het vanaf de 2de helft van de 12de eeuw voor ieder
dorp noodzakelijk werd de oevers aan weerszijden van de rivier te versterken
tot een Vechtdijk. De verklaring ligt in een samenloop van ontwikkelingen,
deels als gevolg van menselijk ingrijpen: de maaivelddaling; deels door natuurlijke ontwikkelingen. In die periode werd het land -- waarschijnlijk mede ten
gevolge van een zeespiegelstijging – geteisterd door meerdere zware stormvloeden met vaak desastreuze gevolgen zoals de Allerheiligenvloed van 1170,
die het water tot voor de poorten van Utrecht opstuwde. Bij deze storm brak
de Noordzee voor het eerst bij Texel door de duinenrij. Deze opening naar de
Noordzee luidde het begin in van het vergroten van het Almere en het ontstaan
van de Zuiderzee, waarvan de invloed gaandeweg tot ver in het binnenland
merkbaar werd door getijdenwerking en soms overstromingen – en door de
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Afb. 3. Overstroming te Maarssen, 1928. In de nacht van 26 of 27 november overstroomde de Vecht
op veel plaatsen, waarbij vooral Vreeland en Nigtevecht het zwaar te verduren hadden en de dijk van
de Horstermeer brak. Uiteindelijk leidde dit tot de aanleg van een stoomgemaal in Muiden dat op
17 januari 1931 in werking werd gesteld; in 1932 was de Afsluitdijk een feit. Foto genomen vanaf het
brugwachtershuisje bij de Kaatsbaanbrug in de richting van het huis Herteveld. (Coll. Hist. Kring
Maarssen)

afzetting van zeeklei in de noordelijke Vechtstreek. In deze periode wonnen
de Vechtdijken aan betekenis omdat zij als zeedijken tevens de functie kregen
om het achterland te beschermen. Indien bij voorbeeld de oostelijke Vechtdijk
tussen Loenen en Breukelen doorbrak, zou het hele gebied van Kortenhoef,
Breukeleveen, Maarsseveen tot aan de muren van Utrecht onderlopen.
Om het teveel aan water in de Vecht te keren, zijn naast de aanleg van dijken
ook haaks op de rivier dammen aangelegd. De mysterieuze Otterspoordam is
daarvan een voorbeeld. Alhoewel van die dam tot op heden in het veld geen
enkel spoor is gevonden, wordt op grond van documenten aangenomen dat
rond 1140 – mede ter bescherming van de stad Utrecht – ter hoogte van Cromwijck en De Oliphant, dwars op de rivier, de Otterspoordam en sluis werden
aangelegd. Als gevolg van stremming van de scheepvaart zou hier ook een
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overslag van goederen zijn geweest en een dorpje zijn ontstaan. Deze dam zou
dienst hebben gedaan totdat in 1437 de Hinderdam met sluis was gebouwd. Ter
bescherming van het achterland volgde veel later de grote zeesluis in Muiden
(1673) en uiteindelijk de Afsluitdijk (1932). De laatste grote overstroming van
de Vecht vond plaats in november 1928 (afb. 3).

Aanleg en onderhoud
Zowel aanleg als onderhoud waren oorspronkelijk de zaak van ieder bewoningsgebied, waar iedere grondgerechtigde dorpeling naar gelang de grootte
van zijn bezit aan moest meewerken – of voor werd aangeslagen. Het dijkvak,
of het stuk van de weg of watergang waarvoor zij verantwoordelijk waren heette
de slag. Deze was gekoppeld aan het grondbezit, de hoeve. Dat is het al zeer oude
systeem waarbij iedere hoeve verantwoordelijk was voor het onderhoud van de
aan die hoeve grenzende weg, dijk of watergang. Vandaar het woord hoefslag;
het systeem van verdeling heette verhoefslaging. De zorg voor nieuwe en het
onderhoud van bestaande dijken, sloten en wegen was dus de verantwoordelijkheid van ‘eigenerfden’, terwijl het toezicht plaats vond door het plaatselijk
bestuur, de gerechtsheerlijkheid. Dat stelde de eisen vast, maakte deze kenbaar: ‘de keur’ en controleerde of de onderhoudsplicht wel voldoende was nagekomen: ‘de schouw’. Deze vorm van verdeling van de onderhoudsplicht van
dijken, wegen en watergangen vindt dus zijn oorsprong in de middeleeuwen en
is op de een of andere manier tot in de vorige eeuw toegepast.
In die vroege jaren zal de zorg zich hebben geconcentreerd op de ‘eigen’ dijk
van en rond het dorp en zal de verhoefslaging ook lokaal, d.w.z. binnen het
gerecht zijn geregeld. De gevolgen van de ontginningen, de omkering van het
reliëf en het ontstaan van polders – gevoegd bij dijkdoorbraken en overstromingen – maakten samenhangende acties noodzakelijk. Gaandeweg ontstond
hieruit een vorm van waterschap: de eerste specifieke doelorganisatie voor
regionale en lokale dijk- en afwateringszorg, de oudst bekende voorbeelden
van intergemeenschappelijke voorzieningen in ons land. Met het toenemende
algemene belang van de dijken – en het gebruik daarvan als jaagpad – werden
ook andere gemeenschappen bij de verhoefslaging betrokken omdat zij weliswaar niet direct aan zo’n dijk grensden, maar er wel belang bij hadden dat deze
bestond en werd onderhouden.

Wat vertelt het archief?
Dit beeld wordt bevestigd door de boven beschreven schetskaart uit 1855 en uit
archiefstukken van het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen. Op 17
december 1832 ondertekent J.G. Dolmans in zijn hoedanigheid als burgemeester van Maarssen en als zodanig ... belast met het beheer over de aanbesteding en de
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uitbetaling der aannemingspenningen van de opmaking en verhoging van den Zandweg
en het Jaagpad langs de Vecht vanaf de Vechtbrug te Breukelen tot aan de Roodenbrug der
Stad Utrecht; erkent bij deze ontvangen te hebben uit handen van Heeren Burgemeester
en Assessoren van Loenen, de somme van Honderdtachtig Gulden twee en dertig centen,
in voldoening van het aandeel hetwelk genoemde Gemeente voor de helft van het Slag No.
10, lang 736 Ellen in de aannemingspenningen verschuldigd is waarvoor kwitantie.
Als goed en vroeg voorbeeld van gemeentelijke samenwerking, was Maarssen kennelijk belast met het penvoerderschap voor het onderhoud van het
zand- en jaagpad langs de oostoever van de Vecht, dat door middel van verhoefslaging was verdeeld over verschillende gemeenten of buurtschappen in de
Vechtstreek, zowel zij die aan de Vecht lagen, als meer in het achterland, aan
weerszijden van de Vecht. Loenen was kennelijk verantwoordelijk voor de helft
van het slag No. 10 bij Zuilen, lang 736 ellen (ca. 500 m). Abcoude – met paal A
K 13 – voor slag 13, het hele stuk van Endelhoven tot aan Cromwijck (ca. 1.850
m) en Vinkeveen voor het aansluitende slag richting Breukelen van ca. 400 m.
Ook Westbroek moest een deel van de Vechtoever bij Zuilen onderhouden.
Ook de andere recent gevonden hoefslagpalen hebben de merktekens die
kunnen wijzen op de hoefslagplichtige: de paal uit Oostwaard heeft de letter
LW (Lage Weide?), die uit Breukelen resp. RW (Ruwiel?) en PT (Portengen?)
Beide palen uit Vreeland hebben de letters HvH hetgeen kan verwijzen naar
de heren Hooft van Vreeland, die vanaf 1736 gedurende lange tijd Vrijheren
van Vreeland waren.

Vragen
Wat betekent dit nu voor het onderhoud: wie is onderhoudsplichtig en waarvoor?
Concentreert men zich op de Vechtdijk, dan ziet men geleidelijk aan het onderhoud voor de aanliggende dijk via een vorm van verhoefslaging verschuiven van de eigenaar naar een overheid. Via een gerecht, werd dat een, eerst
lokaal en later op grotere schaal werkend, waterschap. Vervolgens kreeg de
dijk – naast de waterkerende – ook een functie als belangrijke verkeersader en
bemoeiden zowel de provinciale als stedelijke overheden van Utrecht en Amsterdam zich met de verhoefslaging.
Uit de specificaties voor het onderhoud van de slag van Loenen bij Zuilen blijkt
dat de werkzaamheden bestonden uit het onderhouden en ophogen van het
zand- en jaagpad van de oostelijke Vechtdijk, een enkele keer voor het schilderen van de paal, waarvoor regelmatig materiaal werd aangevoerd, zoals zand,
puin, maar ook ‘vrakke pannen’.
– Werden deze pannen gebuikt voor de verhoging en versterking van de paden of verwerkt in de oeverbeschoeiing?
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–
–
–
–
–
–
–
–
–

Opmerkelijk is dat het woord beschoeiing nergens wordt gebruikt.
Ook ontbreekt iedere verwijzing naar waterstaatkundige werken als bruggen, sluizen, dammen, enz.
Betekent dit dat het onderhoud van de beschoeiing, of zelfs van de waterkering, los werd gezien van het onderhoud aan de paden?
Betekent dit dat het onderhoud van waterkering en de daarop aangelegde
wegen en paden onder verschillende overheden viel?
Wanneer, hoe en waarom kwam er een einde aan de hoefslagplicht?
Wie nam die over en hoe waren taken en verantwoordelijkheden verdeeld?
Onder wie viel de verplichting het opgaande hout te snoeien?
Hoe zat het met de onderhoudsplicht van de aanwonende eigenaren van
ondergrond, dijk en weg?
Hadden deze eigenaren nog speciale plichten en rechten, zoals het houden
van een aanlegsteiger of waterstoep?

Oproep
Lezers die menen ons te kunnen helpen bij het oplossen van deze vragen, nodigen wij van harte uit hun kennis en inzichten met ons te delen.
Steven de Clercq & Hans van Bemmel

Maarssen, 3 januari 2009

Noten
1

Dit artikel maakt deel uit van een breder onderzoek naar de Vechtdijk en het jaagpad en is
onderdeel van het project ‘Vechtoevers, zien en gezien worden!’ (AVP-2009 Utrechtse Vecht en
Weiden) dat zich richt op het herstel van de visuele en fysieke relatie tussen de Vecht en de
Vechtoever. Dit project wordt getrokken door de Vechtplassencommissie en ondersteund door
het Cultuurplatform Vechtstreek.
2 Vechtplassencommissie en Venster op de Vecht declercq@vecht.nl; www.vensteropdevecht.nl.
3 Historische Kring Maarssen en Museum Maarssen h.bemmel@wanadoo.nl.
4 Provincie Utrecht, Besluit van den 13. Julij 1854, no. 32, tot uitvoering van artikel 19 van het reglement op de wegen in de provincie Utrecht, betreffende het stellen van verhoefslagpaaltjes.
5 Museum Maarssen, tentoonstelling Panorama Vechtstreek 2006.
6 Brandes-de Lestrieux Hendrichs, Ellen E., 1998, Hoefslagpalen in Vreeland, Vechtkroniek 8, mei,
blz. 24.
7 Zie ook: Clercq, Steven de, en Luuc Mur, 2008, Het Water van de Vecht, Cascade 17 (2008) blz.
33-42. Zie ook: www.vensteropdevecht.nl.
8 Zie ook: Manten, Arie A., 2001, Breukelen en omgeving tussen 400 en 1200, Historische Reeks Breukelen (3), blz. 200-204.
9 Zie bijv.: http://nl.wikipedia.org/wiki/Stormvloed.
10 Manten, op cit. noot 8, blz. 258-267.
11 Zie ook: Raadschelders, J.C.N., en Th.A.J. Toonen, 1993, Waterschappen in Nederland, een bestuurskundige verkenning van de institutionele ontwikkeling, Verloren.
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12 Zie noot 11.
13 Als voorbeeld: rond 1600 legden de Staten van Utrecht het jaagpad tussen Utrecht en Breukelen aan, dat zij in 1607 verhoefslaagden. Dit jaagpad werd in 1626 doorgetrokken tot Nieuwersluis en in 1628 tot de Hinderdam. Zie o.a. J.A.F. Backer (bewerkt door E. Munnig Schmidt),
1998, Nieuwersluis, Verkeersknooppunt in vroeger tijden, Jaarboekje Niftarlake 1998, blz. 86-95.
14 In sommige kwitanties uit die tijd worden Loenen en Loenersloot tegelijkertijd genoemd, waarschijnlijk was Loenersloot dus verantwoordelijk voor de andere helft.
15 Persoonlijke mededeling van de heer H. van den Broek, Westbroek, d.d. 18/11/2008 die vertelde dat hij zich uit zijn jeugd herinnerde hoe zijn grootvader en ooms vanuit Westbroek jaarlijks
– ook bij Zuilen – een deel van de Vechtoever moesten onderhouden.
16 Zie het artikel elders in dit Jaarboekje, blz. 90-99 Het raadsel van de dakpanbeschoeiingen in de
Vechtstreek.
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