
Oud-Utrecht 2001. - Dl.74 De vroege topografie van de Utrechtsebuitengerechten Oudwijk en Abstede L.A. VAN DER TUUK historische ontwikkeling van detopografische structuur van dittegenwoordig volgebouwde ge-bied. In het bijzonder besteed ikaandacht aan de verlande rest-geulen van niet meer bestaanderivieren, omdat deze het belang-rijkste element in de topografievormden. Bovendien zijn dehoogste gebieden van destroomrugafzettingen, de kron-kelwaarden, gebruikt als hulp-middel om de vroegste neder-zettingen te kunnen opsporen.Om het overzicht in de vaakmoeilijk te dateren stadia van derivierenloop niet te verliezen on-derscheid ik twee fasen: deKromme-Rijnfase en de Min-stroomfase (zie kaart i). Melatenland in deMinsweerdBron: Kaartenboekvan het Melaten-huis(HUA,BAI,nr. 449) Hoe een gebied zich in de loop der eeuwen ontwikkelt, is voor eenbelangrijk deel afhankelijk van topografische factoren. Een recon-structie van de manier waarop steeds veranderende rivierlopenhet aanzien en de inrichting van de Utrechtse buitengerechtenOudwijk en Abstede bepaalden. genoemd, vormt de overgangnaar het laag gelegen TrechterVeen. In dit oostelijke gebied be-vond zich nog een uitloper vande stadsvrijheid: de Absteder-weide. Aan de hand van oude platte-gronden (zie kader), oorkondenen

gegevens over de natuurlijkeondergrond probeer ik in dit ar-tikel inzicht te verschaffen in de De topografie van de voormaligebuitengerechten Abstede enOudwijk, ten oosten van deUtrechtse binnenstad gelegen,is in hoge mate bepaald dooroude rivierlopen. Het westelijkedeel van het gebied, het Abste-der- en Oudwijkerveld, bestaatvoornamelijk uit hoger gelegenstroomrugafzettingen. Het oos-telijke gebied, ook wel 'De Eng' m % Oud^Utrecht vereniging december 2001



Oud-Utrecht 2001. - Dl.74 De vroege topografie van de Utrechtsebuitengerechten Oudwijk en Abstede Halfstedelijk karakter Kaart 1 Oudwijk vormde samen met Ab-Stadiavande stede het oostelijke gebied bui-rivierenloop ten de oude stad (kaart 2). Hetviel nog wel binnen de stadsvrij-heid, dat wil zeggen onderUtrechtse jurisdictie. Volgens Im-mlnk zijn de gerechten Abstedeen Oudwijk ooit ontstaan uittwee nederzettingen van dienaam. Vervaart vermoedt hier inde late Middeleeuwen een half-stedelijk karakter, iets tussenstad en platteland in.^ In de bui-tengerechten oefenden buurra-den, gevormd door de bewonerszelf, lagere rechtspraak uit. Deraad of de schepenen van de stadbehandelden alleen hogere- enberoepszaken. Rond 1340 duikthet begrip 'buitengerecht' voorhet eerst op in het Liber albus,het oudste Utrechtse rechtboek.Volgens de Decisie van Maria vanHongarije uit 1539, die de juridi-sche status en de begrenzing vande gerechten vastlegde, volgdede oostelijke grens van de stads- Plattegronden Belangrijke bronnen van infor-matie vormen de plattegron-den van het gebied. De oudsteis een geschilderde kaart vanEvert van Schaick uit 1541, be-doeld om de grenzen van destadsvrijheid aan te geven, zo-als vastgesteld door Maria vanHongarije in 1539 (Donicersloot1989,126). Jacob van Deventervervaardigde omstreeks 1560een minder

schematische,maar ook een minder gede-tailleerde kaart (ibidem, 28-29). De eerste nauwkeurige entevens gedetailleerde kaartwordt pas in 1696 gepubli- i8). Deze laatste kaart geeftalleen het gebied van Oudwijkzoals door Specht weergege-ven. Uit ongeveer dezelfde tijdstamt een kaart van landerij-en in 'De Galgenwaard en deBree' (HUA, TA, Ah 37). Verderzijn er nog enige kaarten vankleinere gebieden (HUA, TA,Ah9, Ah36, Ah38) en drie in1579 of 1580 vervaardigdekaarten uit het kaartenboekvan het Melatenhuis (HUA, BAI, nr. 449).Voor de plattegron-den bij dit artikel is als onder-legger het kadastrale minuut-plan van 1832 gebruikt. ceerd door Caspar Specht;hierop staan eveneens degrenzen van de verschillendebuitengerechten van 1539aangegeven (ibidem, 127). Uitde 17e eeuw stammen verderenkele detailkaarten, namelijk'De kaart van de tiendblokkenAbstederveid en Absteder-bree' van Bernard de Roy uit1697 (Het Utrechts Archief, KI.kap. en kloosters, nr. 412), 'Dekaart van de tiend te Oudwijk'uit 1642 (HUA, St.Pieter, nr.342) en 'De kaart van Abstede,Oudwijker- en Beeserveldt' uitongeveer 1660 (HUA, TA, Ah 174 % vereniging Oud-Utrecht december 2001





Oud-Utrecht 2001. - Dl.74 De vroege topografie van de Utrechtsebuitengerechten Oudwijit en Abstede Utrecht is hiervan een stukje rest-geul bewaard gebleven: de Oud-wulverbroekwetering. Deze rest-geul is duidelijk te herkennen inde boringenreeks 38.41. Ongeveerbij de spoorwegovergang op deKoningsweg verdwijnt deze bed-ding, die vanaf dit punt opge-ruimd is door de sterk meande-rende Kromme-Rijnfase van de ri-vier. Deze laatste fase moet daar-om al vroeg, dat wil zeggen in deie eeuw, zijn ontstaan.Een opmerkelijk element in hetlandschap vormt de zandigekronkelwaard in de huidige Ster-renwijk, waar een hoogste zand-voorkomen bereikt wordt van cir-ca twee meter boven NAP (borin-genreeksen 37.32, 37.66 en 37.67).Deze hoogte is vergelijkbaar metdie van de bewonerskernen in deUtrechtse binnenstad. Met Kro-nemeijer neem ik aan dat hier denederzetting 'Abstede' heeft ge-legen, tot voor kort een vrij dicht-bebouwd tuinbouwgebied, waar-uit zich later het buitengerechtAbstede heeft ontwikkeld.4 Abstede Het toponiem Abstede wordtvoor het eerst in 1132 genoemd inde Annales Egmundenses. In datjaar werd de onfortuinlijke Florisde Zwarte, broer van de Holland-se graaf, te Abstede vermoordnadat hij van zijn paard gevallenwas. In 1249 verkochten Ludolfvan Overdevecht en zijn zoonHerman aan de nonnen van deServaasabdij

tienden die zij inleen hadden van de Domproost,gelegen in de villa Abstede en Ab-stederveld 'tussen de Hollebrugten oosten en de Rijn ten westenvan de voornoemde villa, en van-af de Rijn in het zuiden tot aanhet gebied in het noorden dat hetVeen en Oudwijk genoemd Kaart 3 Ligging percelenMelatenland Tijdens een periode van grootwateraanbod zal dit hebben ge-leid tot overstroming waardoorde rivier zijn bedding heeft ver-legd. Dit is de oorzaak van hetontstaan van een doorsnijding,die grotendeels nog herkenbaaris als de Minstroom tussen hethuidige revalidatiecentrum DeHoogstraat en het Spoorwegmu-seum (de Minstroomfase). Bijdeze doorsnijding zijn zo goedals geen oeverwallen herken-baar, een teken dat de rivier indeze fase relatief kort actief isgeweest. In het begin van de 12eeeuw werd een verbinding tus-sen de Kromme Rijn bij de Tol-steegpoort en de Rijn in de bin-nenstad (ter hoogte van het hui-dige stadhuis) gegraven: het zui-delijke gedeelte van de Oude-gracht. Door de verbeterde door- stroming die deze verbindingveroorzaakte kon opnieuw waterdoor de Kromme Rijn stromen.De Vecht splitste zich tijdens deKromme-Rijnfase van de Rijn afbij het huidige zwembad DeKromme Rijn. De aftakking vande Vecht kwam tijdens de Min-stroomfase vanzelf bij de nieuweafsnijding, waar nu het revalida-tiecentrum De Hoogstraat ligt.Het

stukje water tussen hetzwembad en het revalidatiecen-trum, ook wel het Vossegat ge-noemd, was dus achtereenvol-gens Vecht en Rijn. De bocht(geen meander) van het Vosse-gat, en de Minstroom omslotendeMinsweerd. Tot in de ie eeuw was er nog eenvroegere fase van de Rijn actief,namelijk langs het Romeinse fortFectio bij Bunnik. Vlak buiten 176 vereniging Oud>Utrecht december 2001
















