Maandblad Oud-Utrecht 1985 afb. 5 Doorsnede door een kron-kelwaard, en geomorfologi-sche terminologie (Berend-sen & Beukenkamp 1983). - Stroomgordel - - Meandergordel - Kronkelwaard

Kom Oeverwal, Oeverwal 1*. \* j GrindI;1;;';/-j Zand Oude ondergrond Zavel KIe, sneden, waardoor de Houtense stroomrug plaatselijkook uit zeer grof materiaal bestaat. Hetzelfde geldt voor de stroomrug van de KrommeRijn (U3 in afb. 3). Deze rivier is waarschijnlijk om-streeks 1000 v. Chr. ontstaan en heeft overal het ka-rakter van een meanderende rivier. In de Romeinsetijd was de Kromme Rijn nog een jaarlijks overstro-mende, meanderende rivier met een beddingbreedtevan circa 100 m. Omstreeks 1100 traden afvoerpro-blemen op tengevolge van verzanding van de bed-ding. Het definitieve einde van de rivier als belangrijkeRijnarm werd een feit met de afdamming bij Wijk bijDuurstede in 1122 (Dekker, 1980). De Lek (K1 in afb.3) was op dat moment

echter al de belangrijkste Rijn-arm geworden. De restgeul van de vroegere rivierbed-ding maakt grote meanders, die thans nog goed in hetlandschap zichtbaar zijn, vooral in het gebied tussenBunnik en Zeist. Tussen Werkhoven en Cothen zijneind vorige eeuw twee meanderhalzen doorgegraven(afb. 10). genoemd. In de stroomruggen zijn vaak nog de opge-vulde beddingen (restgeulen) te herkennen. In het Kromme-Rijngebied hebben zich gedurende hetHoloceen enkele stroomgordelverleggingen voorge-daan waardoor een ingewikkeld netwerk is ontstaanvan (oude) stroomgordels en kommen (afb. 3). Deoudste stroomrug werd gevormd omstreeks 5000jaar geleden. Erosieresten van deze stroomgordel lig-gen ten westen van Werkhoven (de Werkhovensestroomrug, afb. 3). De afzettingen in deze stroomgor-del (U1 in afb. 3) zijn grover en grindrijker dan die inde jongere stroomgordels. Uit grindonderzoek is ge-bleken, dat de rivier veel materiaal heeft opgenomenuit

fluvioglaciale afzettingen, waarschijnlijk uit hetgebied tussen Rhenen en Amerongen. Plaatselijkheeft de rivier onder invloed van de grote hoeveelheidzand en grind een vlechtend patroon aangenomen.Tussen 3700 en 2000 jaar geleden werd de Houtensestroomrug (U2 in afb. 3) gevormd, die ten zuidwestenvan de Werkhovense ligt (Berendsen, 1982). De Hou-tense stroom heeft de Werkhovense stroomrug ver- HOLOCEEN PLEISTOCEEN j &quot;2 Formatie van Kootwijk jstuifzanden) Formatie van Twente (dekzanden) |j Betuwe Formatie (bedding- en oeverafzettingen) SU Formatie van Kreftenheye (fluviatiele afzettingen) V///X Betuwe Formatie (komafzettingen) Formatie van Drente (fluvioglaciale afzettingen) :i Broek Formatie (veen) Gestuwde midden-pleistocene formaties (hoofdzakelijk Formatie van Urk en ff\ Werkhovense stroomrug Formatie van Sterksel) (5) Vuylkoopse stroomrug Formatie van Urk (fluviatiele afzettingen) (3) Houtense stroomrug(4) Honswijkse

stroomrug Water (5) Kromme Rijn stroomrug Dijk © Lek afb. 6 Schematisch geologisch profieldoor het Kromme-RijngebiedIWeiss, Berendsen & Donkersloot-De Vrij 1983). 209

Maandblad Oud-Utrecht 1985 afb. 7 Het rivierpatroon omstreeks4200 jaar geleden (Berend-sen 1982). Stroomgordels met eenwatervoerende rivierbed-ding Fossiele stroomgordelsHuidige rivieren en kanalen afb. 8 Het rivierpatroon omstreeks3100 jaar geleden (Berend-sen 1982). Stroomgordels met eenwatervoerende rivierbed-ding Fossiele stroomgordels Huidige rivieren en kanalen afb. 9 Het rivierpatroon omstreeks250 na Christus (Berendsen1982). Stroomgordels met eenwatervoerende rivierbed-ding Fossiele stroomgordels Huidige rivieren en kanalen 210

Maandblad Oud-Utrecht 1985 afb. 13. Het bodemgebruik in het Kromme Rijngebied omstreeks 1965. dichtslibben en afdammen van de belangrijke vaar-wegen in de Middeleeuwen was zeer nadelig voor dehandel van de stad Utrecht. Om de scheepvaart tochzoveel mogelijk via Utrecht te leiden zijn vanuit destad kanalen gegraven naar de belangrijkste water-wegen. Voorbeelden hiervan zijn: de Vaartsche Rijn(ca. 1100-1400), de Doorslag (ca. 1200), de Leid-sche Rijn (1385-1665), het Merwedekanaal(1881-1893), het Lekkanaal (1932-1938). HetAmsterdam-Rijnkanaal is hoofdzakelijk ten behoevevan Amsterdam gegraven (1933-1954). 2.3 Bodem De afzettingen in het rivierkleigebied zijn over het al-gemeen zo jong dat nog nauwelijks bodemvormingheeft plaatsgevonden. De afzettingsgelaagdheid is samen met de waterhuis-houding bepalend voor de indeling in bodemtypen. Debodems behoren alle tot de orde van de vaaggronden(Stiboka, 1973). Een uitzondering hierop vormen

ge-deelten van de Werkhovense stroomrug. Op dezeoudste, relatief grofzandige, stroomrug komen bo-dems voor met een zogenaamde textuur-B-horizont,die gevormd wordt door inspoeling van klei (Van derVoorde, 1963). Deze incidenteel in het gebied voor-komende bodems worden aangeduid als brikgron-den. 2.4 De invloed van de mens op landschap en be-groeiing Op grond van gegevens over bodem en waterhuis-houding is het mogelijk de oorspronkelijke vegetatiete reconstrueren. Het rivierengebied was oorspronkelijk grotendeelsbegroeid met loofbossen, waarin es, iep en els domi-nant waren. De begroeiing in de onbegaanbare kom-gebieden bestond vooral uit elzen-essenbossen. Destroomruggen waren begroeid met essen-iepen-bossen en essenbossen. Daar de stroomruggen eensterk gedifferentieerde opbouw hebben, zullen dezebossen eveneens een sterk gevarieerde samenstel-ling hebben gehad. Uit het rivierengebied is pre-Romeinse bewoning bekend van de

hoog gelegenstroomruggen. Een groot deel van deze bewonings-resten is aan latere rivier-erosie ten prooi gevallen(Berendsen, 1982). In de Romeinse tijd nam de landbouwactiviteit op destroomruggen sterk toe. De Romeinen zelf bouwdenop enkele strategische punten militaire versterkin-gen, zoals onder andere bij Vechten (Fectio), om zode belangrijke grensrivier de Rijn goed te kunnen con-troleren. Ook na de val van het Romeinse rijk bleef debewoning geconcentreerd op de hoge stroomruggen.Het aantal bewoningsplaatsen lijkt te zijn afgenomen,mogelijk mede als gevolg van een hogere overstro- 213
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