








Maandblad Oud-Utrecht 1988 Amersfoort Bilthoven Maarn Krimpense stroomstelsel (K)                      f ' &quot;] Graafse stroomstelsel (G) Linschotense stroomstelsel (L)                          2] Benschopse stroomstelsel (B) Utrechtse stroomstelsel (U) bkir F/g. 6 Ligging van de stroomstelsels en stroomgordels in Zuid-Utrecht. F/g. 7 Restgeul van de Stuivenbergse stroomrug op het Hofland, ten zuiden van Montfoort. Na hevige re-genval stagneert het water op de kleiige opvulling van de restgeul.



Maandblad Oud-Utrecht 1988 Fig. 8 Stroomgordels inde omgeving vanMontfoort, gerangschiktnaar ouderdom. Restgeulen Hollandse IJssel (K2) Stuivenbergse stroomrug (L7), Schuurenburghse stroomrug (L10) Linschoten stroomrug (L11), Meijerbergse stroomrug (L13) Bloklandse stroomrug (G9), Snelrewaardse stroomrug (G10) Willeskopse stroomgordel (B3) Bebouwd gebied Kommen Dijken Water                                   9                   1 km dekt geraakt en zijn daardoor nog steeds als hoge rug-gen in het landschap zichtbaar. Men spreekt dan vanstroomruggen. Soms zijn in een stroomrug nog deresten van de vroegere rivierbedding te herkennen,als een zogenaamde restgeul.Daar de restgeulen zijn opgevuld met klei en/of veen,blijft er na hevige regenval vaak water in staan (fig.7). Ook zijn vaak sloten in de restgeulen aangelegd enin enkele gevallen ziet men dat waterstaatkundigegrenzen of gemeentegrenzen precies een restgeul

volgen. De stroomruggen, in het bijzonder de oeverwallen, zijn voor de landbouw de meest geschiktegronden. Omdat de bodem er op enige diepte meestaluit zand bestaat kan overtollig water gemakkelijkwegzakken, terwijl in tijden van droogte het water ge-makkelijk capillair kan opstijgen.De bovengrond is gemakkelijk bewerkbaar en bestaatuit kalkrijke (lichte) klei. Het is dan ook geen wonderdat juist deze gronden het eerst voor de landbouw ingebruik werden genomen. Ook nu nog vindt men hier



Maandblad Oud-Utrecht 1988 G10, zie fig. 8) werd omstreeks 4500 jaar geledengevormd. Deze stroomrug is zeer smal, maar goed inhet landschap te herkennen. De M. A. Reinaldawegkruist de stroomrug vele malen, op plaatsen waar destroomrug ligt vertoont de weg flinke hobbels: daarwaar kommen liggen, ligt de weg een stuk lager (fig.9). De lage ligging in de kommen wordt verder ver-sterkt door inklinking: het zand van de stroomrugklinkt vrijwel niet in, terwijl het veen en de klei in dekommen zeer gevoelig zijn voor inklinking.Nadat de bedding van de Biokiandse stroomrug wasverland, ontstonden omstreeks 4000 jaar geleden deStuivenbergse stroomrug (L 7), de Schuurenburgsestroomrug (L 10), de Linschotenstroomrug (L 11) enwat later de Meijerbergse stroomrug (L 13). De rivie-ren die deze stroomruggen vormden verenigden zichbij Woerden met de Oude Rijn, die hier al sinds onge-veer 5000 jaar

geleden stroomde. De restgeul van deStuivenbergse stroomrug is thans nog zeer goed inhet landschap te vervolgen als een ongeveer 30 mbrede en 0,6 m diepe laagte. De naam Stuivenbergsestroomrug is te danken aan het feit dat plaatselijk hetzand zo dicht aan het maaiveld komt dat ongeveer100 jaar geleden in droge perioden verstuiving op hetakkerland kon optreden (VINK 1926, p. 180). In deLinschoten stroomrug is geen restgeul meer te vin-den; waarschijnlijk ligt de restgeul onder de weg vanMontfoort naar Woerden. De jongste stroomgordel is die van de Hollandse Us-sel. Uit dateringen met behulp van de koolstof-14 me-thode is gebleken, dat de Hollandse IJssel tussen het akkerland, de boomgaarden en de oudste dorps-kernen. Op de laag gelegen grote riviervlakten tussen ver-schillende rivierarmen werd bij elke overstroming eendun laagje zware klei afgezet. Deze vlakten hebbeneen enigszins

holle ligging en worden daarom kom-men genoemd. De afwatering was er slecht, waar-door ze voor het grootste deel begroeid raakten metriet, elzen en berken. Dit leidde tot de vorming vanveen, waarin thans nog de resten van deze plantenkunnen worden herkend. Bewoning vond in de kom-men pas plaats in de Middeleeuwen (na ca. 1100 naChr.), toen deze gebieden op grote schaal werdenontgonnen. Montfoort vormt een mooi voorbeeld van een stadjedat is ontstaan op het kruispunt van stroomgordelsvan verschillende ouderdom (fig. 8).De ouderdom van deze stroomgordels kan op veelverschillende manieren worden vastgesteld, zie BE-RENDSEN (1982). De belangrijkste methode is dekoolstof-14 methode waarmee de ouderdom vanhout en veen vaak op enkele tientallen jaren nauw-keurig kan worden vastgesteld.De oudste stroomgordel in de omgeving van Mont-foort is de Benschopse en Willeskopse

stroomgordel(B 3), die omstreeks 6000 jaar geleden werd ge-vormd. Thans is deze stroomgordel alleen nog metbehulp van boringen terug te vinden; in het landschapis er niets meer van te zien (zie ook fig. 10).De Biokiandse en Snelrewaardse stroomrug (G9, Fig. 9 De hoogteverschillen in de Reinaldaweg tussen Benschop en Montfoort, zijn het gevolg van het feit datde Biokiandse stroomrug de weg enkele keren kruist.












