
‘Het leven in deze besloten eenzaamheid is van ijzig-kalme maatgang. De boeren en daggelders, die daar

wonen onder de wijde koepel, zien aan de randen van hun weelderig land de silhouetten van Oudewater,

Haastrecht, Stolwijk en Schoonhoven. Maar zij hebben geen deel aan het leven in deze saamklonteringen

van mensen. Hun natuur is gegroeid naar het leven achter af, zij zijn schuw geworden van het vertier.’

Herman de Man,Heilig Pietje de Booy, 1940.

Lopikerwaard, Schalkwijk enVianen

middeleeuwse lijnen als maat
6
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KARAKTERISTIEK

Ten zuiden van de stad Utrecht strekt zich het gebied Lopiker-

waard-Schalkwijk uit met Vianen aan de overzijde van de Lek. Het

maakte tot de middeleeuwen deel uit van een langgerekt, aaneen-

gesloten waardengebied van cope-ontginningen, dat van Culem-

borg tot aan de kust liep, ingesloten tussen rivieren en dijken.

Binnen de heldere omgrenzing van de bedijkte rivieren de Lek, de

Hollandsche IJssel en de Vlist kenmerkt de Lopikerwaard zich door

een gaaf patroon van middeleeuwse ontginningen: een grootschali-

ge lineaire oost-west structuur van ontginningsassen met strook-

verkaveling haaks daarop, verfijnd door een systeem van water-

beheersing met sloten, weteringen en boezems. De verdichting van

de lange, doorgaande boerderijlinten heeft geleid tot een sterk con-

trast met de grote openheid van de polders. Naast enkele kleine

kernen in de linten liggen aan de rand van het gebied de histori-

sche stadjes IJsselstein en Montfoort. Met uitzondering van het

gebied rond IJsselstein hebben in de Lopikerwaard nauwelijks

structurele ingrepen plaatsgevonden. Hierdoor is deze waard

nog steeds te beleven als een open middeleeuws landschap.

Het middengebied, begrensd door de A2 en de A27 tussen Utrecht

en Vreeswijk, is door de opeenvolgende aanleg van de Vaartsche

Rijn, het Merwedekanaal en het Lekkanaal geheel veranderd. Het

middeleeuwse copelandschap heeft plaatsgemaakt voor industriële

en stedelijke ontwikkeling van Nieuwegein langs de noord-zuid

lopende transportassen. Naast de resten van enige oude, agrarische

lijnen en ridderhofsteden (Oudegein) treffen we met name langs

de Vaartsche Rijn industriecomplexen aan, vinden we historische

bebouwing rond het unieke sluizencomplex van Vreeswijk en zijn

er restanten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Het oostelijke gebied rond Schalkwijk wordt bepaald door de drie

in oost-westrichting lopende ontginningsassen van de Houtensche

Wetering, de Schalkwijksche Wetering en de Waalsche Wetering.

Stedelijke dynamiek vanuit Vreeswijk en Houten en infrastructure-

le doorsnijdingen (A27, Amsterdam-Rijnkanaal) hebben het oude

agrarische gebied van Schalkwijk verkleind. Rond Honswijk ligt

een van de meest waardevolle militaire landschappen van de

Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Vianen, dat in 2001 bij de provincie Utrecht is gekomen en van

oudsher deel uitmaakt van de Vijfherenlanden, heeft de sterke

industrialisatie en verstedelijking buiten de ommuring weten

te houden. Door de grootschalige uitbreidingen ten oosten en

ten zuiden van de stad is het middeleeuwse bewoningspatroon

op de stroomrug echter goeddeels verloren gegaan. De cope-

ontginningen van Autena en Bolgerijen zijn bewaard gebleven,

maar worden doorsneden door de A27 en de A2. De belangrijkste

cultuurhistorische kwaliteit hebben: de historische stad Vianen

met resten van het kasteel Batestein, het terrein van de verdwenen

middeleeuwse stad Hagestein en tot slot Fort Everdingen en de

Diefdijk, onderdelen van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

HOOFDSTRUCTUUR

■ Oost-west ontginningsassen en noord-zuid transportassen.

■ Lopikerwaard:

– Een door rivieren omsloten eenheid.

– Sterk contrast tussen dichte boerderijlinten en open

copelandschap.

– Een fijnmazig waterbeheersingssysteem in westelijk deel.

– De historische stadjes IJsselstein en Montfoort.

■ Utrecht-Vreeswijk:

– Industrialisatie langs Vaartsche Rijn, Merwedekanaal,

Lekkanaal.

– Sluizencomplex en dorpskern Vreeswijk.

– Restanten middeleeuwse oost-west wegen en kastelen.

– Onderdelen van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

■ Schalkwijk:

– De boerderijlinten van de Waalsche Wetering en de

Schalkwijksche Wetering.

– Honswijk en omgeving als militair landschap van de

Nieuwe Hollandse Waterlinie.

■ Vianen:

– De historische stad Vianen met sluizencomplex van het

Merwedekanaal.

– Cope-ontginningen Autena en Bolgerijen.

– Restanten vroege bewoning bij Helsdingen en Hagestein.

– Fort Everdingen en de Diefdijk.

GESCHIEDENIS

Tot 1000 • Het verborgen landschap

Door het gebied Lopikerwaard, Schalkwijk en Vianen lopen onder

enkele meters klei en veen diverse fossiele stroomruggen in over-

wegend oost-westrichting. Sommige van deze oude rivierlopen zijn

door inklinking van het veen als lage ruggen in het landschap zicht-

baar geworden. Door hun stevige, zandige ondergrond waren het

ideale vestigingsplekken voor eerste bewoning. Deze rivieren zijn

Boven • Benschopschewetering met bakstenen boogbrug.

Links • Strookontginning in de Lopikerwaard met de watertoren op het

snijpunt van de Damweg en de Lansing.
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vanaf het Holoceen ontstaan, waarbij in de loop der tijd hun bed-

ding meer en meer naar het noorden is opgeschoven. We kunnen

daarbij verschillende, in tijd opeenvolgende stroomstelsels onder-

scheiden, ieder bestaande uit diverse stroomruggen of -gordels.

Zo’n zesduizend jaar geleden liep de toen zeer brede hoofd-

stroom van de Rijn nog ten zuiden van Vianen, waar de rivier de

huidige Lek overstak om dwars door de Lopikerwaard zijn weg in

westelijke richting te vervolgen. Dit ‘Benschopse stroomstelsel’ is

later overdekt met dikke veenpakketten en nu geheel onzichtbaar.

Alleen de Randdijk tussen IJsselstein en Oudegein zou mogelijk op

een crevasserug van de Wiersche stroomgordel, behorende tot dit

oudste stelsel, aangelegd zijn.

Een kleine vijfduizend jaar geleden is de hoofdstroom een stuk

noordelijker komen te liggen met de Werkhovense-Oude Rijn

stroomgordel als beginfase van het Utrechtse stelsel.

De Lek bestond toen nog niet. De Rijn ten oosten van Wijk bij

Duurstede volgde al ongeveer het huidige tracé van de Nederrijn.

Het oude Benschopse stelsel werd opgevolgd door het sterk ver-

snipperde Graafse stroomstelsel. Op de smalle, soms nog zichtbare

stroomruggen ervan vestigden zich de eerste bewoners. De oudste

sporen, uit het Neolithicum, zijn op de Zijderveldse stroomrug bij

Vianen aangetroffen. Op de Bloklandse stroomrug bij Benschop

zijn sporen van bewoning uit de Bronstijd gevonden. Op de slechts

tweehonderd meter brede Lopiker stroomrug werd in de middel-

eeuwen, precies op de grens met de lagere kom, de Achterdijk

aangelegd. Bewoningsporen uit de ijzer- en Romeinse tijd zijn in

de polder Batuwe gevonden.

Ruim vierduizend jaar geleden ontstond de Vecht als aftakking

van de Oude Rijn. Een paar eeuwen later splitste de Rijnloop zich

in de brede Houtense stroomrug. Het Graafse stelsel maakte plaats

voor het Linschotense stroomstelsel, dat bijna even belangrijk werd

als het Utrechtse stelsel. Tussen Houten en Montfoort begon de

nieuwe Blokse en Jutphase stroomrug te kronkelen, tussen Mont-

foort en Woerden de Linschoter stroomrug. Een voorloper van de

Hollandsche IJssel sloot bij Montfoort daarop aan. Bij Vianen vond

vóór het jaar 1000 op de Hagesteinse stroomrug de eerste ontgin-

ning en bewoning plaats. Op deze brede en twee tot drie meter

hoge stroomrug zijn nog hier en daar resten te vinden van de oude

blokverkavelingen rond Everdingen, Hagestein en Helsdingen.

Bij de laatste twee nederzettingen vinden we een gevorkt op elkaar

aansluitende voor- en achterweg, typerend voor vroege kernen in

het rivierengebied. Het overige moerasveengebied was toen nog

geheel onbewoond en ongecultiveerd.

Ruim drieduizend jaar geleden liep de hoofdstroom van de Rijn

in het westelijk deel van het Kromme Rijngebied; de Houtense

stroomrug werd toen gevormd. De Oude Rijn splitste zich tussen

de Meern en Harmelen en vormde de Heldammer stroomrug.

Het is deze veilige stroomrug die tijdens de aanleg van de Limes

als Romeinse weg benut werd.

Ruim tweeduizend jaar geleden ontstond de Kromme Rijn.

De Houtense stroom is toen gaan dichtslibben. Het Linschotense

Caarte van het Over-Oudland uit omstreeks 1740 onder IJsselstein. Tussen de Hogedijk en de Lagedijk is in het zuidelijk deel nog de oude blokverkaveling

herkenbaar. Voorts de opstrekkende strookverkaveling vanaf de IJssel en de jongere ontginning van de Hoge Biezen. Ten noorden van de Rijpikkerweert staat

de galg van IJsselstein. Geheel rechts de Doorslag bij het Gein als de oude vaarroute vanuit Utrecht.
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stelsel verdween vrijwel geheel. Alleen een voorloper van de Lek

volgde al ruwweg de huidige loop tussen Wijk bij Duurstede en

Vianen.

In de eeuwen daarna vormden zich de Lek en de Hollandsche

IJssel. De huidige Lek moet tussen de 4de en de 8ste eeuw n.Chr.

zijn ontstaan en werd na de 10de eeuw de hoofdstroom van de Rijn.

De Kromme Rijn, die in de 3de eeuw nog langs Zeist stroomde,

verzandde en verschrompelde tot onbeduidend stroompje. Op de

oeverwallen langs de IJssel getuigen enkele oude blokverkavelin-

gen bij Over Oudland van vroege bewoning. In de 9de eeuw werd

bij Eiteren een kapel gesticht. In Vreeswijk, Tull en Honswijk, op

de smalle oeverwal van de Lek, moet in de 10de eeuw bewoning

zijn geweest. De onregelmatige verkavelingen wijzen hierop.

1000-1600 • Grote ontginningen en een nieuwe vaart

Vaartsche Rijn

Door verzanding van de Kromme Rijn was deze rivier nauwelijks

meer interessant voor de scheepvaart naar Utrecht. Bisschop Gode-

bald had meer financieel belang bij de ontginning van de natte

komgronden van Langbroek toen hij in 1122 de Rijnloop bij Wijk bij

Duurstede liet afdammen. Dat jaar werd in een overeenkomst met

keizer Hendrik V bepaald dat gelijktijdig met deze afdamming een

‘Nye Vaert’, een nieuw kanaal vanuit Utrecht gegraven zou worden

als verlenging van het toen aangelegde zuidelijke deel van de Oude-

gracht. De bisschop maakte echter geen haast. Een conflict met de

Utrechtse burgerij ontstond, maar door bemiddeling van de keizer

kon enige jaren later toch begonnen worden met het graven van de

nieuwe waterweg, de huidige Vaartsche Rijn. Vanaf de Utrechtse

Tolsteegpoort liep de vaart tot aan de Randdijk bij het bisschoppe-

lijk kasteel Oude Gein. Langs de Randdijk stroomde een crevasse-

geul die voor de verbinding met de Hollandsche IJssel zorgde. Na

aanleg van de Noorder IJsseldijk werd het tracé in 1148 doorgetrok-

ken tot aan de Hollandsche IJssel. Hier, bij de dijk waarover de

schepen overgeladen moesten worden, ontstond het handelsstadje

Gein, waar in 1217 een kerk werd gesticht. De overbodig geworden

Randdijk werd doorgeslagen. Daar komt de naam Doorslag als

laatste stuk van de vaart vandaan.

Nadat graaf Floris V in 1285 de inmiddels sterk verlandde

Hollandsche IJssel bij Klaphek liet afdammen, was Utrecht weder-

om verstoken van een directe verbinding met de Lek. Ondanks de

stadsrechtverlening in 1295 was de uitgroei van Gein gedoemd te

mislukken en zou het in 1340 geheel verwoest worden. Enkele

jaren na de afdamming werd de verbinding weer hersteld, met

een nieuw kanaalvak, dat een stukje van de omstreeks 1130 gegra-

ven Schalkwijksche Wetering benutte om vervolgens zuidwaarts af

te buigen tot aan de Wiersedijk. Vanwege de vele overstromingen

durfde men het doortrekken van de vaart tot aan de Lek niet aan.

Boven • De Lopiker en Bloklandse stroomrug zichtbaar gemaakt met het

Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN). Hier is de grootschalige middel-

eeuwse ontginning over de geomorfologie heen gewalst zonder gebruik te

maken van de zandige stroomruggronden.

Onder • De achterkaden van de ontginningsblokken Willeskop (Bloklandse

Dijk) links en Benschop (Noordzijdse Kade) rechts. De tussenliggende

restontginning wordt als natuurgebied ingericht. Opname naar het oosten.
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tot 1000

Lopikerwaard,

Schalkwijk en Vianen
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1000-1600

Lopikerwaard,

Schalkwijk en Vianen
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1600-1800

Lopikerwaard,

Schalkwijk en Vianen

913 46 -1_T_v1_T stbare_1_T imboxes_ip Page 331 15- aJ n-15



332 TASTBARE TIJD 2.0 • CULTUURHISTORISCHE ATLAS VAN DE PROVINCIE UTRECHT

913 46 -1_T_v1_T stbare_1_T imboxes_ip Page 332 15- aJ n-15



333DEELGEBIEDEN – LOPIKERWAARD, SCHALKWIJK EN VIANEN

1800-1900

Lopikerwaard,

Schalkwijk en Vianen

913 46 -1_T_v1_T stbare_1_T imboxes_ip Page 333 15- aJ n-15



334 TASTBARE TIJD 2.0 • CULTUURHISTORISCHE ATLAS VAN DE PROVINCIE UTRECHT

913 46 -1_T_v1_T stbare_1_T imboxes_ip Page 334 15- aJ n-15



335DEELGEBIEDEN – LOPIKERWAARD, SCHALKWIJK EN VIANEN

1900-2014

Lopikerwaard,

Schalkwijk en Vianen
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De stroomrug van de Wiers was de laatste veilig bewoonbare plek

voor de rivier. Uiteindelijk kwam in 1373 een rechtstreekse verbin-

ding met de Lek tot stand. Dat jaar werd bij de uitmonding in de

Lek een schutsluis met verdedigbare toren (Gildenborch) gebouwd,

waarachter de nieuwe handelsnederzetting Vreeswijk onstond.

Verzanding van de Lek leidde in 1561 tot de bouw van een tweede

sluiskolk, die toen buitendijks kwam te liggen. De nog goed her-

kenbare, enigszins schuine plaatsing van deze kolk had te maken

met een bestaand eilandje in de rivier. Langs de Vaartsche Rijn en

de Nedereindseweg verrezen maar liefst negentien kastelen van

leenmannen van de bisschop. Namen als Rijnhuizen, Rijnenburg

en Rijnestein verwijzen naar de naam ‘Nieuwe Rijn’, zoals de

Vaartsche Rijn toen ook wel werd genoemd.

Lopikerwaard

Na de bedijking van de Lek vanaf de tweede helft van de 11de eeuw

kwam de systematische ontginning van het veengebied op gang.

De eerste ontginning was het blok Lopik. Ontginningsas was het

veenstroompje Zevender-Lobeke, dat door een gegraven watergang

(Graaf) met de Enge IJssel werd verbonden. Om een vaste kavel-

diepte te houden werd de grillige vorm van de nieuwe Lopiker-

wetering naar het noorden toe in de Eerste en de Tweede Wetering

herhaald. De Achterkade-Zuidzijdse kade werd de achtergrens van

de eerste cope-ontginning Lopik. Deze kade met wetering (Lansing

= landeinde) heeft in de eerste helft van de 12de eeuw de centrale

ontginningen van Polsbroek en Benschop gedicteerd. Op een

afstand van ongeveer 1250 meter van deze kade is midden door

het gebied de Benschopsche Wetering gegraven, die grotendeels

de oude Benschopse stroomgordel volgde.

Deze wetering diende als centrale afwatering tussen de Hol-

landsche IJssel en de Vlist en was de ontginningsbasis voor de

tweezijdige bebouwing. De noordgrens van de grote ontginningen,

de Benschoppermolenvliet-Noordzijdse Kade-Broekdijk, loopt

parallel aan de Benschopsche Wetering. Haaks op deze dominante

oost-west structuur staat de Damweg, een kade die als scheiding

tussen de blokken Benschop en Polsbroek is aangelegd. Het is

in de Lopikerwaard de enige belangrijke noord-zuid verbinding

tussen Oudewater en de Lopikerwetering.

De Zijdewetering, achtergrens van de ontginningen Lage en

Hoge Biezen vanuit de Hollandsche IJssel, was de oostgrens; de

achterkaden van de oudere ontginningen vanaf de Vlist, zoals de

Schutterskade, vormden de grenzen in het westen. Bij Zevender

heeft men de Lopikse ontginning tot aan Schoonhoven door-

getrokken, alleen slechts half zo diep, tot aan de Noord Zevender

Wetering.

Vanaf de Hollandsche IJssel

De overige cope-ontginningen vonden plaats vanaf de Hollandsche

IJssel, die in de 12de eeuw werd bedijkt. De achterkaden van de pol-

ders Willeskop en Heeswijk tussen de Damweg en de Heeswijkse

Kade, in 1169 ‘Hesewiger Sithwinde’ geheten, volgen nauwkeurig

de loop van de zuidelijke IJsseldijk. De Bloklandse Dijk, achterkade

van Heeswijk, werd benut als ontginningsbasis voor de restontgin-

ning Blokland (beloken land = ingesloten land), die eind 13de eeuw

werd voltooid. De polder Broek, verkaveld vanaf de Achtersloot,

sloot aan op de Broekerkade als zijgrens van Blokland. De polder

Vliet en Dijkveld, direct ten westen van Oudewater, werd ook vanaf

de IJsseldijk ontgonnen met als achtergrens de Hoenkoopse Buurt-

Hofstede Ter Weide in ’t Waal, al in 1435 vermeld en thans ter plaatse van

boerderij Voorzorg aan de Waalseweg 33. Een typisch voorbeeld van een

rijke, omgrachte boerderij met dubbel dwarshuis, poortgebouw, hooibergen

en een spieker voor het huis, een graanschuurtje op palen. Detail van de

kaart door Jan van Diepenem uit 1634.

Het in 1989 herstelde kasteelterrein Schalkwijk, opname september 2004.

Het midden 13de-eeuwse Schalkwijk was aanvankelijk een Gelders leen,

maar kwam een eeuw later in handen van de heren van Culemborg. Toen de

familie Taets van Amerongen in 1774 eigenaar werd, was er al niet veel meer

over van het kasteel.
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weg. Midden tussen de Hollandsche IJssel en de achtergrens van

de Polsbroekse ontginning werd de Hoenkoopse Buurtweg als

ontginningsas van het copeblok Hoenkoop aangelegd. Hierdoor

werden de kavels naar het oosten toe langer dan de standaard-

diepte. De Schenkelkade en de Damweg vormden de grenzen

van Hoenkoop aan weerszijde.

Tussen Lekdijk en Lopikerwetering

De ontginningen tussen de Lekdijk en de Lopikerwetering zijn

onregelmatiger. Ten westen van Jaarsveld was de Lekdijk de

ontginningsas voor Wiel, Vijfhoeven en Willige Langerak.

De Broeikade, de huidige M.A. Reinaldaweg (N210), was de

onregelmatige scheikade tussen Willige Langerak en Cabauw.

De polder Cabauw werd later vanuit de Lopikerwetering ont-

gonnen. De verkaveling van Vijfhoeven en Wiel liep daarentegen

in zijn geheel door tussen Lekdijk en Lopikerwetering. In de

polder Vogelzang bij Jaarsveld zien we een onregelmatige

strookverkaveling tussen de Lekdijk en de Oude Slootse Weg.

Mogelijk dat deze weg een ouder dijktracé is.

De Graaf is vanaf de Lopikerwetering ontgonnen met dezelfde

kavelrichting als die van de grote ontginningen. De verkaveling

in Batuwe ten oosten van de Uitweg is qua richting afwijkend.

De ontginning vanaf de Enge IJssel loopt door in de buitendijkse

uiterwaarden en stuit in het oosten op percelen, die haaks vanaf

de Lekdijk uitgezet waren. Deze laatste ontginning moet na de

verlegging van de Lekdijk aan het begin van de 14de eeuw

hebben plaatsgevonden.

Vlieten en tiendwegen

Voortschrijdende bodemdaling sinds de grote middeleeuwse ont-

ginningen noodzaakten tot waterbeheersingsmaatregelen. In het

westelijke, nattere deel van de Lopikerwaard is al vroeg een dicht

netwerk van weteringen in oost-westrichting gegraven. In 1155

begon men met het graven van de Groote Kerkvliet en de Eerste

wetering tussen Polsbroek en Cabauw. Onder Oudewater kwam in

1313 de Pijpenvliet langs de Rateles tot stand. Dat jaar kwam ook,

met een Voor- en Achtermolen, de Broekse Molenvliet naar de

Hollandsche IJssel klaar, haaks op de Achtersloot. In 1438 mocht

Hoenkoop de Schoolvliet graven, sindsdien de grens tussen

Utrecht en Holland. Achter de boerderijen werden kaden opgewor-

pen om het kwelwater buiten de akkers te houden. De ‘tiendwegen’

hebben mogelijk hun oorsprong als kwelkaden.

Ter afwatering van het drassige gebied bij Jaarsveld (Vogel-

zang) werd de ontginning in smalle percelen uitgezet en met een

dicht kavelslotenpatroon ingedeeld. Haaks hierop werden extra

weteringen gegraven om stroomafwaarts water te kunnen lozen

op de rivieren.

Lintdorpen

Vanaf de 12de eeuw ontstonden langs de ontginningsassen kilo-

meters lange boerderijlinten, aan één of aan twee kanten. Hier

vormden zich kernen rondom nieuw gestichte kerken en kastelen.

In de Lopikse ontginning was het kerkdorp Lopik de belangrijkste

kern. Lopikerkapel vormde zich rondom de hofstede Huis te Vliet

en kreeg in de 14de eeuw een eigen kapel, evenals Cabauw in het

westen.

DEELGEBIEDEN – LOPIKERWAARD, SCHALKWIJK EN VIANEN

Generaale Land-kaarte van den Loopicker-waard, anno 1771 door D.W.C Hattinga. Opvallend zijn de tientallen eendenkooien.
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De Benschopper kerk werd gelijktijdig met de ontginning in de

eerste helft van de 12de eeuw gesticht, centraal in het lange lint.

Benschop was de belangrijkste kern, samen met een weerbare hof-

stede er tegenover. In het uiterste westen van de ontginning werd

in de 13de eeuw aan de zuidzijde van de wetering de kerk van Pols-

broek gesticht, als tweede kern. Jaarsveld is al voor de grote ontgin-

ningen ontstaan. Vóór 1280 kreeg het een eigen parochiekerk en

een kasteel. Het is de enige kern aan de Lekdijk.

IJsselstadjes

Montfoort en IJsselstein zijn de historische stadjes in de Lopiker-

waard en liggen aan de Lopikerwaardse zijde van de Hollandsche

IJssel. Als strategische zet tegen de graaf van Holland stichtte bis-

schop Godfried van Rhenen omstreeks 1160 het kasteel Montfoort

(Mons Fortis = Sterke Berg).

Na stadsrechtverlening in 1329 werd het kasteel binnen de

ommuring opgenomen. De ontginning Hofland, tussen het kasteel

en Blokland en ingeklemd tussen twee kerkenpaden, behoorde tot

Montfoort en is nu bebouwd. IJsselstein (= kasteel aan de IJssel)

kreeg in 1331 stadsrechten als poort naar de Lopikerwaard. Het

kasteel van Gijsbrecht van Amstel bleef buiten de eigenlijke

omwalling. Zowel Montfoort als IJsselstein zijn planmatig

Boven • Luchtfoto van Montfoort uit 1926. De gracht voor het kasteel is nog

niet doorsneden door de provinciale weg.

Links • Montfoort anno 2004. Opvallend is de verdichting van het stadje en

de forse bebouwing van het kasteelterrein met het gemeentehuis.
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uitgelegd volgens een regelmatig stratenpatroon, geënt op de

oudere verkavelingsstructuur.

Schalkswijkse ontginningen

Direct na de aanleg van de Vaartsche Rijn startte de bisschop met

de grote Schalkwijkse ontginningen. Vanaf de Lekdijk bij De Heul

werd omstreeks 1135 midden door het gebied in westelijke richting

de Schalkwijksche Wetering gegraven. Achtergrenzen van de

nieuwe ontginningen waren de Goyerwetering en de Houtensche

Wetering en de Waalsche- en de Honswijksche Wetering (Achter-

dijk). Deze weteringen hadden een natuurlijke oorsprong. Via de

Vaartsche Rijn waterden zij af op de Lek.

De ontginning verliep in fasen. Als eerste ontstonden de cen-

trale blokken Bieshaar en Tetwijk. De verkaveling werd evenwijdig

aan de Uitweg uitgezet. De Schalkwijksche Wetering diende als

dubbelzijdige ontginningsbasis, waar van meet af aan een kerk

werd gesticht. Daarna volgden Vuylcop vanuit de Houtensche

Wetering en het Waalsche Veld vanuit de Waalsche Wetering.

Voorts de ontginningen van Kanenbroek en Goyerveld/Tuurlaak

met de Schalkwijksche Wetering als dubbelzijdige basis. De ver-

kaveling van Tuurlaak werd parallel aan de Zuwedijk gelegd, waar-

door bij Bieshaar een gerende strook overbleef. Als laatste werden

de restontginningen Blokhoven, Geer en Knoest verkaveld. Oude-

re, onregelmatige verkavelingen treffen we aan tussen de Lekdijk

en de Achterdijk. In het westen van het gebied werd vanuit de

oudere kernen ’t Waal en Houten ontgonnen. Daardoor is langs

de Schalkwijksche Wetering alleen ten oosten van de Uitweg aan

weerskanten lintbebouwing ontstaan.

Kerken en kastelen

In de Schalkwijkse ontginningen ontstonden kernen rondom de

kerken van ’t Waal (kerkstichting vóór 1348) en Schalkwijk. Het

12de-eeuwse kerkdorpje Tull is midden 19de eeuw vanwege de

bouw van Fort Honswijk geheel verdwenen. In de 13de en 14de

eeuw werden enkele kastelen en versterkte hofsteden gesticht aan

de Lekdijk (Blokhoven) en aan de ontginningsassen, zoals Vuylcop,

Schalkwijk, Schonauwen en Marckenburg.

Viaanse ontginningen

Rond het jaar 1100 moeten de eerste strookvormige ontginningen

vanaf de Hagesteinse stroomrug en de Lekdijk voltooid zijn. De

oudere bouwlanden rond Helsdingen zijn door de benediktijner

monniken van het klooster Oostbroek ontgonnen met de polders

Bloemendaal en Monnikenhof (!). Bij hun uithof in Helsdingen

bouwden zij een kapel die er, in 15de-eeuwse gedaante, nog staat.

Onder Hagestein verschenen de grootschalige blokken De Biezen

en De Eng tot aan de Autenase Kade als achtergrens. Hier waren

het de kapittels van de Dom en Oudmunster die al vanaf midden

11de eeuw de ontginningen systematisch exploiteerden en die kort

na 1108 van de bisschop een eerste kerk mochten stichtten in Hage-

stein. Ook vanaf de Lekdijk werden strookverkavelingen uitgezet.

In Hagen, met de Hoevensloot (Hagenweg) als achtergrens, en in

Mafit gebeurde dit veelal op lokaal initiatief. Dit is nog goed te zien

aan de onregelmatige verkavelingsstructuur. In Gouwenes en Ever-

dingen herkennen we weer de centrale regie van de Utrechtse

kapittels met de Tienhovensche Weg-Lange Meent op copediepte

(1250 meter) van de Lekdijk.

Autena, Bolgerijen en Boeicop

De grote cope-ontginningen in het centrale deel van de Vijfheeren-

landen stonden onder gezag van de Utrechtse bisschop en werden

in het tweede kwart van de 12de eeuw uitgevoerd. Hierbij was niet,

zoals in de Lopikerwaard, de Lek het vertrekpunt, maar een tussen

Lek (Everdingen) en Linge (Leerdam) gegraven wetering en kade,

de huidige Graaf Huibertlaan, voorheen Poldersteeg geheten. Deze

diende als ontginningsbasis van de oostwaartse ontginningen van

onder meer Zijderveld. De Diefdijk, die in 1284 werd aangelegd als

negen kilometer lange dwarsdijk tussen Lek en Linge tegen water-

overlast uit Gelre, werd de achtergrens. Westwaarts heeft men

haaks op deze weg enkele evenwijdige ontginningsbases aange-

legd, op vaste afstanden van elkaar: Bolgerijse Kade, Zijderveldse

Laan-Achterkade en, in het Zuidhollandse, de Boeikopse Weg. Aan

de zijkaden valt nog af te lezen dat de polders Bolgerijen en Boei-

cop volgens drie fasen in westelijke richting zijn ontgonnen: tot de

Groene Kade (Lang Bolgerijen), tot de Kruisweg (Kort Bolgerijen)

en tot het veenriviertje de Zouwe, nu Zederik (Zouden Bolgerijen),

dat als beëindiging en afwatering van de grote ontginningen fun-

geerde. Bolgerijen telde totaal zo’n 44 hoeves van ieder ongeveer

1000 meter diep en 140 meter breed. Langs de Zijderveldse Laan

zijn maar liefst 22 woonterpen aangetroffen, waarvan de oudste

dateren uit de tweede helft van de 13de eeuw. Autena is met Tien-

hoven en Vierhoeven een restontginning die tot aan de bestaande

Autenase Kade en Tienhovensche Weg is ontgonnen.

De dorpskom van Lopik anno 1832.

De dorpskom van Benschop anno 1832.

DEELGEBIEDEN – LOPIKERWAARD, SCHALKWIJK EN VIANEN
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Nederzettingen

Al vóór de grote Viaanse ontginningen ontstond de dijknederzet-

ting Everdingen. Omstreeks 1280 werden hier een kerkje en het

kasteel Everstein (verwoest in 1406) gebouwd. Aan de oostzijde

van de Graaf Huibertlaan, tussen de Kerksteeg en de Bruine Kade,

bevindt zich de ontginningsnederzetting Zijderveld. Aan de Kerk-

steeg werd in de late middeleeuwen een kerk gebouwd. De Bruine

Kade diende als zuidelijke zijkade van het blok Zijderveld. Op het

hoogste punt van de stroomrug ligt Hagestein, vernoemd naar het

midden 13de-eeuwse kasteel dat hier werd gebouwd. De oorspron-

kelijke, oudere nederzetting heette aanvankelijk Gasperden, naar

het verdwenen riviertje de Gaasp. Tijdens de grote ontginningen

werd hier in de 12de eeuw de moederkerk van Vianen gesticht. In

1382 kreeg Hagestein stadsrechten van bisschop Jan van Arkel. Kort

daarna werd het stadje voorzien van een dubbele omgrachting. In

1406 verwoestte de Hollandse graaf Hagestein. Ook Van Arkels

kasteel Everstein moest er aan geloven. Na herbouw in 1547 werd

dit kasteel, een woontoren, in 1855 gesloopt. Alleen de verlandde

stadsgrachten van deze nooit ontwikkelde stad zijn nog herken-

baar. Ten westen van Hagestein heeft het versterkte huis Neyestein

gestaan.

Het dubbelzijdige boerderijlint aan de Lopikerwetering (voorheen de Lobeke) ter hoogte van de Damweg. Karakteristiek is de tussen de waterlopen liggende

‘restbebouwing’ van oorspronkelijke ambachtshuizen.
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Kasteelstad Vianen

Vianen is evenals IJsselstein en Montfoort een planmatig aan-

gelegd kasteelstadje, strategisch gelegen aan de Lek tegenover

Vreeswijk. Na ontginning van het gebied schoof de bewoning van

de stroomrug op richting rivier. Een eerste kasteel (Op de Bol) werd

350 meter ten zuiden van de nederzetting gesticht. Deze kreeg in

1271 marktrechten van bisschop Jan van Nassau. In 1335-1336 was

het niet meer de bisschop, maar de machtige, aan de Hollandse

graaf geliëerde Willem van Duivenvoorde die de nederzetting privi-

leges verleende en daarmee losmaakte van de Utrechtse claims.

Hij was het ook die de nieuwe stad liet omgrachten en ommuren

volgens een onregelmatig vierkant van ongeveer 500 bij 500 meter.

In de noordwesthoek werd rond 1370 kasteel Batestein (afgebrand

in 1696) gebouwd. Het stadje kreeg de Voorstraat als centrale

noord-zuidas. Voor het stratenpatroon ten oosten van de Voorstraat

werd de waaiervormige strookverkaveling van Klein Hagen overge-

nomen. Het westelijk deel van de stad kreeg een nieuwe planmati-

ge invulling met parallel aan de Voorstraat lopende straten op stan-

daardafstand van 40 meter. De drie bebouwingsstroken ter weers-

zijden van de Voorstraat met secundaire dwarsstegen zijn nog

steeds goed herkenbaar. De aanvankelijk in de stad opgenomen

Lekdijk (Korte en Langendijk) werd na de bouw van het kasteel

omgeleid. In het verlengde van de Voorstraat ligt de Veerstraat,

ookwel Buitenstad genoemd. Deze gaf toegang tot het haventje,

dat hiertoe een westelijke gelegen restgeul van de Lek benutte.

Hier was, en is nog steeds, de overzetplaats naar Vreeswijk. De

brede Voorstraat vormde de markt. De Lekpoort en de exact in het

verlengde staande kerktoren zorgden voor een heldere afsluiting.

Tot ver in de 20ste eeuw liep de enige landverbinding van Utrecht

met het zuiden via de Voorstraat.

1600-1800 • Traagheid en trekschuit

Tijdens de Gouden Eeuw werden enkele nieuwe buitenplaatsen

aangelegd, zoals Huis te Vliet bij Lopikerkapel, Snellenburg en

Zeevliet bij Benschop. Ameliastein, ten westen van Vianen

(gesloopt in 1814), kwam al in 1560 tot stand in opdracht van

Hendrik van Brederode. Oudegein, Rijnhuizen en het verdwenen

De Wiers kregen begin 17de eeuw een nieuw Hollands-classicis-

tisch uiterlijk. Vianen zocht al in de 16de eeuw naar een betere

vaarroute met een plan voor een kanaal naar Arkel. Tussen het her-

bouwde kasteel Hagestein en Vianen werd de Haagwetering langs

de Lange Dreef en de Hagenweg als vaarroute verbreed. Met de

aanleg van de Viaanse Vaart in 1658 kwam een trekschuitverbin-

ding tussen Vianen en Gorinchem tot stand.

Molenvlieten en boezems

Begin 15de eeuw werd in Holland (bij Alkmaar) voor het eerst een

watermolen gebouwd. Een kleine halve eeuw later volgde ook Het

Sticht met molens langs nieuwe molenvlieten. De eerste molen in

Lopik verscheen in 1454. Doorgaande bodemdaling noodzaakte de

aanleg van boezems tegen het eind van de 16de eeuw. Daarin kon

water tijdelijk worden opgeslagen om in verschillende fasen op de

rivier te worden geloosd, eerst op de Vlist, maar al vanaf de 13de

eeuw op de Hollandsche IJssel. Omstreeks 1485 werd de Benschop-

per Molenvliet gegraven. In 1589 werd langs de Heeswijkse Kade

de Hoekse Molenvliet gegraven, met halverwege een molen. In de

16de en 17de eeuw ontstond ter weerszijden van de Damweg, over

enkele honderden meters naar Oudewater, een twee- en drietraps

Boven • Utrecht-Vreeswijk-Vianen. Detail van deNieuwe Caerte van de

provincie Utrecht door Bernard de Roy uit 1696.

Onder •Het stadje Vianen met op de achtergrond de Lek en Vreeswijk.
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afwateringscomplex met verschillende boezems en molens.

Restanten van andere boezems liggen bij Willeskop, bij De Pleyt

(Bagijnevliet, nu Maaltocht de Pleyt) en aan de oostkant van de

Schoolvliet. Op de Lek kwamen nieuwe uitwateringen, zoals de

Lopikerverlaat met de Uitweg uit 1628 en de boezem van Wiel

en Vogelzang ten westen van de Rolafweg. Het meest waardevolle

stelsel van molenvlieten en boezems ligt bij de westgrens van de

polders Polsbroek (drie vlieten) en Noord Zevender. Daar ligt tus-

sen Kerkvliet, Achterkade en de Tweede Wetering een driehoekige

boezem, waar al in 1532 drie molens stonden. Alleen de Middelste

Molen, gesticht in 1733, bestaat nog. In de 18de eeuw moeten er

zo’n veertig molens in de Lopikerwaard gestaan hebben. Eind 19de

eeuw werden zij vervangen door zestien stoomgemalen. Weer een

eeuw later, omstreeks 1985, kon de klus worden geklaard met

slechts vier nieuwe gemalen.

Omdat de Schalkwijkse ontginningen weinig wateroverlast had-

den, is hier geen uitgebreid watersysteem ingericht. Onder Vianen

bedroeg de daling van de bodem uiteindelijk zo’n twee tot drie

meter. Afhankelijk van de waterstanden loosde men afwisselend

op de Lek en de Linge. Midden 15de eeuw is hier al windbemaling

geïntroduceerd met enkele molens aan de Zederik. Midden 18de

eeuw werd het noordelijk deel van de Vijfherenlanden met zo’n

twintig molens via hoge boezems langs de Oude Zederik bij

Ameide op de Lek uitgewaterd.

Hennepakkers en eendenkooien

Vanaf de 15de eeuw werd in de veenontginningen veeteelt overheer-

send. Typisch voor deze periode zijn de combinaties met ander

grondgebruik. Het vangen van eenden was een aantrekkelijke

bijverdienste. Hiervoor werden eendenkooien aangelegd, achter

op de kavel, waar het rustig was.

Eind 18de eeuw waren er in de Lopikerwaard zo’n vijftig eenden-

kooien. Enkele zijn nog behouden gebleven. Van diverse andere

kooien zijn alleen nog de sporen in het verkavelingspatroon te

herkennen.

Een apart fenomeen is de eeuwenlange hennepteelt, die in de

17de eeuw een hoogtepunt bereikt in de Lopikerwaard en bij Vianen.

In de Lopikerwaard heeft deze teelt nog enige sporen achtergelaten

in de vorm van brede rootsloten (roten = het wateren of rotten van

de hennepstengels) en met windsingels omgrensde hennepakker-

tjes direct achter de boerderijen. In Vianen zijn de akkers nog her-

kenbaar als kleine, smalle percelen in onder meer de Biezenpolder

en Groot Hagen. De tracés van enkele touwbanen herinneren aan

de touwfabricage in Oudewater, Montfoort en Vianen.

1800-1900 • Defensie en transport

In de strategische transportzone tussen Utrecht en Vreeswijk is het

steeds onrustig geweest. De vele kastelen op de dwarswegen tussen

de veenontginningen getuigen hiervan. In de 16de eeuw werden ze

vervangen door nieuwe, provisorische verdedigingswerken van de

Utrechtse Linie (1629) tussen Muiden en Vreeswijk. Onenigheid

met Utrecht leidde tot de aanleg van de veel westelijker gelegen

Oude Hollandse Waterlinie. Na de Pruisische opmars van 1787

kwam de linie weer oostelijk te liggen, bij de Diefdijk. Bij Vreeswijk

werd toen een schans aangelegd. In 1811 volgde een plan van

Napoleon voor een nieuwe waterlinie, dat onder meer de Vaartsche

Rijn als grens voor de oostelijke inundatievelden voorstelde.

Fort Vreeswijk werd in 1820 omgebouwd tot gesloten aardwerk

ter verdediging van de sluizen. Ook werd Fort Jutphaas gebouwd,

ter bescherming van de Nedereindseweg, een oude ontginningsas

en droogblijvende doorgang door het gebied. Nadat de torenforten

Everdingen en Honswijk rond 1845 waren voltooid, verviel het

Vreeswijkse fort als overbodig geworden versterking.

Sluizen

Vanwege de complete vernieuwing van de vervallen Vreeswijkse

Oude Sluis (heropend in 1824) werd in 1818 een ‘tijdelijke’ nieuwe

sluis aan de oostzijde aangelegd, de Rijkshulpschutsluis. Het

buitenhoofd van deze sluis kreeg naar revolutionair ontwerp van

Jan Blanken waaierdeuren, zodat deze tevens als inundatiesluis

gebruikt kon gaan worden. Blanken was ook de ontwerper van het

in 1825 geopende Zederikkanaal tussen Vianen en Gorinchem. Dit

nieuwe kanaal maakte deel uit van de verbetering van de vaarroute

tussen Amsterdam en de Waal. Het aan de oostzijde van Vianen

lopende kanaal kreeg via de Wilhelminasluis een voorhaven aan de

Lek, nu recht tegenover Vreeswijk. De hoofdweg langs de Vaartsche

Rijn werd na 1811 onderdeel van de Route Impériale nr. 2 van

Amsterdam-Utrecht-Breda naar Parijs. Onder Vianen maakte

TASTBARE TIJD 2.0 • CULTUURHISTORISCHE ATLAS VAN DE PROVINCIE UTRECHT

Het boezemcomplex aan de Damweg onder Oudewater. Detail van de kaart

van Hattinga uit 1771.
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deze gebruik van de oude Helsdingseweg. Tussen Helsdingen en

Lexmond kwam een geheel nieuw tracé tot stand. In 1840 werd de

verbinding over de Lek verbeterd met een schipbrug, die tot de

bouw van een nieuwe boogbrug in 1936 dienst deed.

Een belangrijke nieuwe verbetering was de aanleg van het

Merwedekanaal tussen 1882 en 1891. Vóór Vreeswijk splitste deze

zich westwaarts van de Vaartsche Rijn af om met een nieuwe

gekoppelde sluis (Koninginnesluis) en een voorhaven in de Lek

uit te komen. Ook het Zederikkanaal werd tot Merwedekanaal

verbreed, waarbij een bocht ten zuiden van Polder Bloemendaal

is afgesneden. Bij Vianen werd naast de Wilhelminasluis uit 1825

de Grote of Nieuwe Schutsluis gebouwd.

Behalve verdichting van de boerderijlinten veranderde er in

de Lopikerwaard weinig. In het Schalkwijkse veroorzaakten de

spoorlijn Utrecht-Den Bosch (1868) en het inundatiekanaal van

Honswijk (1879) enige doorsnijdingen.

1900-2014 • Nieuwe lijnen en wijken

Afgezien van de aanleg van provinciale wegen op de oude struc-

tuurlijnen, ruilverkaveling en de bouw van nieuwe woonwijken bij

DEELGEBIEDEN – LOPIKERWAARD, SCHALKWIJK EN VIANEN

Het boezemcomplex aan de Damweg met op de achtergrond Oudewater.
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Gedeelte van een kaartboekje uit 1607. Binnen de regelmatige cope-ontginning van Lopik zijn direct achter de boerderijen de hennepakkers met de rootsloten

aangegeven.

De Middelste- of Tweede Molen uit 1773 tussen Polsbroek en Cabauw. Begin 16de eeuw stonden hier drie molens die via molengangen het natste deel van de

Lopikerwaard moesten drooghouden.
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Montfoort, Benschop en vooral bij Lopik, heeft de Lopikerwaard

zijn agrarisch karakter behouden. Alleen IJsselstein is sterk verste-

delijkt en vastgegroeid aan Nieuwegein. Zenderpark, de meest

recente nieuwbouwwijk, strekt zich uit tot de grote Lopikse ontgin-

ning. In Schalkwijk zorgt het in 1952 gereedgekomen Amsterdam-

Rijnkanaal voor een zware doorsnijding van de oude ontginnin-

gen.

Utrecht-Vreeswijk-Vianen

Het gebied tussen Utrecht-Vreeswijk-Vianen ontwikkelde zich op

een geheel andere, zeer dynamische wijze. Langs de Vaartsche

Rijn en het Merwedekanaal vestigden zich industrieën en arbei-

derswijken. Onder Utrecht, langs Rotsoord, verschenen al vroeg

steen-, pannen- en tegelbakkerijen. Eind 19de eeuw stonden hier

minstens vijftien bakkerijen over een lengte van een paar kilome-

ter. Na 1900 kwamen nieuwe industrieën. Enkele gebouwen staan

er nog, zoals de machinefabriek De Kop (1913), het pakhuis van de

fouragehandel Rijnzicht (1919) en het UMS/Pastoecomplex. In

Vreeswijk kwam het accent op handel en transport te liggen. Als

zijtak van het Amsterdam-Rijnkanaal werd in 1938 het Lekkanaal

ten oosten van Vreeswijk voltooid met een hypermoderne twee-

lingsluis, de Prinses Beatrixsluis. De hoofdverdedigingslijn van

de Nieuwe Hollandse Waterlinie moest hierdoor verlegd worden:

het Lekkanaal kreeg langs de oostzijde een keerkade die verdedigd

werd met enkele mitrailleurkazematten. In 1939 werd de Plofsluis

gebouwd en ten oosten van Honswijk en Everdingen kwam een

mitrailleurstelling.

In 1936 werd ten westen van Vreeswijk de Lekbrug aangelegd

voor de nieuwe A2 naar Den Bosch. Eind jaren zeventig volgde

een tweede brug met aanleg van de A27 aan de oostkant. De grote

zandwinningsplas bij Hagestein werd als recreatiecentrum in-

gericht. Geïnspireerd op de oude strookverkavelingen werden bij

het salamanderknooppunt Everdingen de tussenliggende ruimten

met blokbossen ingericht. Tussen de A2 en de A27 ontstond met

de realisatie van Nieuwegein een grootschalig stedelijk gebied.

Van de oorspronkelijke verkaveling en de oost-west gerichte ont-

ginningsassen bleef weinig meer over. Wel zijn de van noord naar

zuid lopende waterassen met hun industriële bebouwing als

belangrijkste structuur nog steeds kenmerkend. Tussen het Lek-

kanaal en de A27 wordt het nieuwe bedrijventerrein Het Klooster

ontwikkeld. Plannen om het Lekkanaal te verbreden staan op

gespannen voet met het behoud van een liniedijk met bunkers van

de Nieuwe Hollandse Waterlinie. De oude vrijstad Vianen groeide

explosief: zowel in oostelijke als in zuidelijke richting met opoffe-

ring van de polders Monnikenhof, De Hagen en De Biezen.

DEELGEBIEDEN – LOPIKERWAARD, SCHALKWIJK EN VIANEN

Salamanderknooppunt Everdingen met de na-oorlogse uitbreidingen van Vianen. Geheel rechts het middeleeuwse stadje.
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