
Maandblad Oud-Utrecht 1991. - Dl.64 INLEIDING Op zaterdag 11 maart 1989 werd het symposiumover de Vechtstreek gehouden. Dit was het derdesymposium in een reeks die de historie van de pro-vincie Utrecht vanuit verschillende historische dis-ciplines belicht. De Kromme Rijnstreek en de Zuid-Oost hoek gingen hieraan vooraf en op zaterdag 26oktober 1991 werd de reeks afgesloten met hetsymposium over de Utrechtse Heuvelrug.Bij de opzet van deze symposiumreeks was het vanhet begin af aan de bedoeling om de lezingen uit te geven in het Maandblad. Aan deze voorwaarde is, zij het met enige vertraging,nu ook voor het symposium Vechtstreek voldaan. Desprekers/auteurs hebben ondanks hun vele drukkebezigheden toch kans gezien hieraan hun mede-werking te verlenen. Het bestuur is van mening dathiermee een waardevolle bijdrage wordt geleverdaan de verspreiding van de kennis over de geschie-denis van Utrecht en wil ieder die zich daarvoor in-gespannen heeft bedanken. DE

OUDE GEOGRAFIE EN DE ONTGINNING VAN DE VECHTSTREEK De oude geografie In de oude geografie van het westelijke deel van deprovincie Utrecht') kan men vier zones onderschei-den. De eerste zone bestaat uit de hooggelegenzandgronden van de Utrechtse Heuvelrug, naar hetnoorden toe uitlopend in het Gooi. De vruchtbaarheidvan deze van nature schrale gronden bestond vooraluit de humuslaag die tijdens een eeuwenlange bos-begroeiing uit het bladafval was ontstaan. Bij ont-ginning verteerde die humus en veranderde debouwvoor na verloop van tijd weer in een schralezandgrond. Voordat de mens had geleerd devruchtbaarheid van het akkerland te verhogen doorde toepassing van dierlijke mest, bleven de neder-zettingen op de Heuvelrug dan ook in aantal en om-vang beperkt. Aansluitend aan de Heuvelrug lag het overgangs-gebied naar de lagere gronden langs de Vecht. Ditovergangsgebied bestond voornamelijk uit veen-moerassen en is tot ver in de middeleeuwen onbe-woond

gebleven. Nog steeds is het niet mogelijk omvast te stellen tot welke hoogte dit veenmoeras tegende Heuvelrug is opgekropen. Hechten we geloof aande mededeling dat de bewoners van het in 1122/25gestichte klooster Oostbroek aanvankelijk moeitehadden bij het vinden van goed drinkwater'), danmoet dat wel erg hoog geweest zijn. In Muiderbergen Nederhorst-den-Berg reikten hoge toppen in dezandondergrond tot aan of vlak onder het veen-oppervlak. De afwijkende bodemgesteldheid en be-groeiing hebben deze plaatsen mogelijk al vroegvoor bewoning aantrekkelijk gemaakt, al zijn er uit deoverlevering geen oude namen voor deze nederzet-tingen bekend^). Door drangwater uit de Heuvelrugen het van de hogere gronden toestromende opper-water kunnen zich in dit overgangsgebied van ouds ook een aantal meren hebben gevormd. De Horster-en Naardermeer') gaan mogelijk op dergelijke me-ren terug. Het hier te behandelen gebied ontleent zijn naam aande derde landschappelijke zone, de

rivier de Vechtmet haar kleiboorden aan weerszijden van dewaterloop. De geografische ontwikkelingen in dezezone staan dan ook centraal in dit artikel. In vergelij-king met de omliggende veengebieden hebben zichop de kleiboorden langs de Vecht al vroeg mensengevestigd. In het onderstaande zal de ouderdom enaard van deze bewoning ter sprake komen, alsmedede kwaliteit van de grond die de oude bewoners terbeschikking heeft gestaan. De vierde zone betreft de veengebieden ten westenvan de Vecht. Deze venen vormen een deel van hetgrote Hollands-Utrechtse veengebied dat in de loopvan de volle middeleeuwen op grootschalige wijze isontgonnen. Het ontginningsproces en de neder-zettingsvormen in deze vierde zone vertonen dan ookgrote overeenkomst met het in westelijke richtingaansluitende Hollandse veengebied. Dat is opmer-kelijk. Algemeen wordt aangenomen dat de opko-mende landsheren een sterk stimulerende, zo nietsturende rol hebben gespeeld bij het ontginnings-

enkolonisatieproces van deze veengebieden^). Had menniet een nadrukkelijker onderscheid in nederzettinggevormd aan weerszijden van de grens tussen beideterritoria mogen verwachten, als de landsheren in-derdaad zo duidelijk hun eigen stempel op hetontginningsproces hadden gedrukt? Deze verwondering groeit nog verder als we daar-naast zien dat het ontginningsproces in de veen-gebieden ten oosten van de Vecht een heel andernederzettingspatroon heeft opgeleverd dan in de 105












