
Oud-Utrecht 2000. - Dl.73 Waar de blanke top der duinen... Waar de blanke top der duinen schittert in 't rivierengebied. Dat zullen maarweinig mensen zingen. De bewoners van het zuidwesten van de provincie Utrecht,en dan met name langs de Lek in de omgeving van Willige Langerak, zouden hetwel kunnen doen. Duinen kennen we van langs de zee en in het vorige nummer benik ingegaan op de landduinen, die we aantreffen in stuifzandgebieden, zoals deLange Duinen in de gemeente Soest. afbeelding 2 ven en NederRijn, De Lek en deNieuwe Maas van Lobith totBrielle, blad 13, 1837. i:io.ooo).Rechts op de kaartuitsnede staathet eiland 'de Bol' aangegeven.Ook over de ontstaanswijze er-van valt iets te vertellen. Uitschriftelijke bronnen is bekenddat de verhouding tussen water-afvoer en transportlast (klei,zand en grind) niet altijd hetzelf-de is geweest. In een langere pe-riode van geringere waterafvoerverschenen zandbanken in de ri-vier. Door natuurlijke oorzaken,zoals een grotere afvoer van Rijn- Bij Willige Langerak liggen ophet schiereiland De Bol metershoge rivierduinen. De hele om-geving is hier overigens een lustvoor natuur- en cultuurliefheb-bers. Rijdend over de winterdijkzien we aan de ene kant eenprachtige boerderijstrook en aande andere kant een klein

kreekjetemidden van een moddervlaktemet vaak tal van vogels. Als wehet treffen dan zien we eenandere keer een echte rivierarm.Eb en vloed geven hier een extrabelevingswaarde aan het land-schap. Wanneer we een kilome- ter verder richting Schoonhovenrijden, dan zien we weer zo'nbrede met riet omzoomde getij-dekreek met daar achter eenschiereiland. Beide gebieden lij-ken op elkaar, maar hebben tocheen andere ontstaanswijze. Inhet onderstaande wordt hier bijstilgestaan. Een beeld uit het verleden Wanneer we het gebied op oudekaarten zoeken, dan treffen weeen interessant beeld aan op dekaarten van Goudriaan (zie afb.iA: Kaart van de rivieren De Bo- 82 WiMHOOCENDOORN vereniging Oud'Utrecht ]ur)\ 2000



Oud-Utrecht 2000. - Dl.73 c^; Aardkundige monumenten afbeelding l water, en door menselijke ingre-pen (verleggen rivieren, aanlegkribben en strekdammen) waar-door de afvoer vergroot of debedding verkleind werd, werdende meeste obstakels in de bed-ding weer door erosie opge-ruimd. Het eiland de Bol is ken-nelijk zo'n voormalige zandbank,die gespaard is gebleven.Kaartuitsnede iB geeft de situ-atie rond 1890 (Chromo-topo-graphische kaart van het Konink-rijk der Nederlanden, 1:25.000,blad nr. 484 Tienhoven verkendin 1888 en blad nr. 503 Langerak,verkend in 1889) weer. Door deaanleg van twee strekdammenen kribben is de rivierbeddingaanzienlijk versmald. Bij normalewaterpeilen stroomt de rivier al-leen door de hoofdbedding,waardoor de bevaarbaarheid vande Lek ongetwijfeld verbeterd is.Rechts op kaart iB verschijnt denaam Binnen Lek. Het eiland de afbeelding 3 83 vereniging Oud<Utrecht juni 2000




