Maandblad Oud-Utrecht 1993. - Dl.66 Historisch-ruimtelijkeontwikkeling van degemeenteVleuten-de Meern De gemeente Vleuten-de Meern ligtren westen van de stad Utrecht. In hetnoordoosten grenst de gemeente aanMaarssen, in het noorden aan Breuke-len, in het westen aan Harmeien en inhet zuiden grenst zij aan Montfoort enNieuwegein. De gemeente Vleuten-deMeern zoals wij die thans kennen werdbij de grenswijzigingswet van 1 januari1954 gevormd uit de voormalige ge-meenten Haarzuilens, Vleuten, Veldhui-zen en Oudenrijn. De gemeente Vleu-ten-de Meern heeft een oppervlaktevan 3500 hectare. Het aantal inwonersop 1 januari 1991 bedroeg 15.284. Bodemgesteldheid en afwatering De gemeente Vleuten-de Meern ligt in het zuid-oosten van het zogenaamde Veenweidegebied. In ditgebied was van oudsher de veeteelt de belangrijkstebron van inkomen. Het landschap wordt ook hedenten dage nog bepaald door agrarische bedrijvigheid.Twee andere bronnen van inkomsten waren de

af-graving van(rivier)klei langs de Oude Rijn en Vecht ende veenafgravingen. 5TK0OMH.UW*6n«VJCIMCOHHeil Afb.2: Bodemgesteldheid in het zuiden van hetVeenweidegebied. De meest bepalende periode voor de bodemge-steldheid van het Veenweidegebied is het Holoceengeweest. In deze periode werd het dekzand dat in delaatste ijstijd was gevormd nog regelmatig door zee-water overstroomd. Rivieren kregen in dezelfde pe-riode een vastere bedding, tenA/ijl de vegetatie dich-ter werd. Het (basis-)veen dat zich in deze tijd konontwikkelen was het gevolg van de stijging van dezeespiegel waardoor de grondwaterspiegel hogerkwam te liggen. Dit drassige gebied werd door een5000 jaar geleden ontstane strandwal in het westenafgeschermd. Zand en klei werden door de vele rivie-ren in het gebied boven het basisveen afgezet. Destijging van de zeespiegel begon zo'n 3000 jaar gele-den te stagneren waarna zich in het gebied opnieuwveen begon te vormen. Door plaatselijke overstro-mingen

van rivieren kwam boven dit veen weer ri-vierklei te liggen. De oeverwallen langs de rivieren, in het geval vande gemeente Vleuten-de Meern de Oude Rijn, bestaanuit zand en lichte klei. De gemeente bevindt zich voorhet grootste deel op de oeverwallen van de Oude Rijn.De oeverwallen lagen oorspronkelijk hoger dan dekommen waar zich het veen vormde. Na verloop vantijd &quot;groeide' het veen boven de rivieren uit. Nadat hetgebied in de twaalfde eeuw definitief droog was ge-vallen klonk het veen in. De oude oeverwallen kwa-men daardoor als ruggen in het landschap te liggen. Afb. 1: Het Veenweidegebied met de gemeenteVleuten-de Meern zwart ingevuld. Oud-UTRECHT ? MEl/jUNl 1993 61

