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Tussen Rijn en Lek 1975 1. - Dl.9 1 Maar hun waamemingsnet heeft grote mazen. Een bodemkaart magdan ook nooit voor detailwerk gebruikt worden. Naast bovenstaande opmerkingen, ontleend aan toelichtende rap-porten bij de bodemkaarten, laten we hieronder graag nog enkeledeskundigen aan het woord. Ir. G.G.L. Steur merkt op: &quot;Binnen vrijwel ieder kaartvlak vanelke bodemkaart komen onzuiverheden voor, die in verband metde waamemingsdichtheid niet worden opgemerkt, of als ze wordenopgemerkt wegens de schaal van de kaart niet kunnen worden voor-gesteld&quot;. 3) En als Ir. B. van Heuvel het maken van bodemkaarten bespreekt, zegthij: &quot;Het bezwaar van deze methode is dat een gekleurd afgegrensdkaartvlak een absolute uniformiteit suggereert. In werkelijkheidverschilt een traject aan zijn grenzen maar gradueel met het volgendeen voorgaande traject. Een kaartvlak is een

normvlak met tole-ranties. Om aan de misleidende suggestie van uniformiteit binneneen begrenzing te ontkomen, zouden de bodemgrenzen moetenworden vervangen door geleidelijke kleurovergangen.De gebruiker dient zich dus wel goed te realiseren dat de abruptebegrenzing van een kaartvlak door een bodemlijn in wezen nietmet de werkelijkheid overeenkomt&quot;, 4) Thiadens geeft een aantal voorbeelden waar z .1. op het gewraaktebodemkaartje ten onrechte voormalige RIjnarmen zijn ingetekend.Hij hanteert daarvoor een bodemkaart 1 : 50.000, uitgave 1970.Zelf gebruikt de schrijver de bodemkaart 1 : 50.000, blad 32West, Amersfoort voor dit gebied. Die is In 1966 uitgegeven doorde Stichting voor Bodemkartering te Wageningen. Een jongereuitgave kent de Stiboka niet. Bij de bestudering van zijn eigen bodemkaart moet de schrijvernogal wat vraagtekens zetten bij de opmerkingen van Thiadens.Waarbij

Thiadens welwillend in het oog wil houden dat die vraag-tekens gezet worden door een bodemkundig leek.

Tussen Rijn en Lek 1975 1. - Dl.9 1 Ten gerieve van de lezers van ons blad treft men bij dit artikel eentweetal afdrukken van het bodemkaartje aan (foto 1 en 2). Het eerstekaartje is - behoudens de door de auteur ingetekende &quot;Kouwen-hovense weteringe&quot;- het oorspronkelijke; op het tweede heeft deschrijver een aantal kaartvlakken ingeschetst, zoals die op zijnbodemkaart voorkomen. Met de op die bodemkaart gebruikte co-dering voor de verschillende grondsoorten .Op dat tweede kaartje treft de lezer aan: R06OC. Kalkloze nesvaaggronden, zavel en lichte klei. Dezegronden komen voor in de voormalige bedding van deKromme Rijn.Ro40C. Kalkloze nesvaaggrond, zware klei. Ook hier is sprakevan een dichtgeslibde oude bedding (meander) van deKromme Rijn.Rn47C. Kalkloze poldervaaggronden, zware klei. Deze grondenliggen verspreid door het gehele rivierkleigebied . Land-schappelijk zijn

enkele duidelijke verschillen binnen dezeeenheid aanwezig. We kunnen onderscheiden: a.

kom op stroomgrond. Vrij grote kaartvlakken, laaggelegen en omgeven door hogere stroomruggronden. b.

beddinggronden . Zeer laag gelegen, langgerektekaartvlakken, meestal eveneens begrensd door stroom-ruggronden, bRn46C. Kalkloze poldervaaggronden (bruine komgronden); zware kleiDe bruine komgronden komen voornamelijk voor langs debuiten- en binnenbochten van de Kromme Rijn. Ze liggenduidelijk hoger dan de overige zware klelgronden.De verklaring bij de codering is verkort overgenomen uit het bege-leidend rapport bij de bodemkaart, blad 32 West, Amersfoort.Bij Rn47C is, dachten we de aanwezigheid vereist van een rivier(tak),die door of dicht bij het betrokken gebied stroomde. N .B.: Vaag in vaaggronden: onduidelijk,niet scherp omlijnd.Nes: land dat in een zee- of rivierarm uitsteekt.

Tussen Rijn en Lek 1975 1. - Dl.9 1 Foto 2. Op deze luchtfoto ziet men boven aan een gedeelte van de snelweg Utrecht-Arn-hem. De oude Odijkerweg, die onder de snelweg doorgaat, loopt richting Odijk,(links op de foto), waar hij met een bocht over de Kromme Rijn gaat. in het ge-bied ten Z. van Odijkerweg / snelweg ziet men de voormalige brede Rijnarmzich aftekenen.

Tussen Rijn en Lek 1975 1. - Dl.9 1 Mag de schrijver dan nu-voor zover hem dat mogelijk is - watnader Ingaan op de punten, waarop Thiadens kritiek heeft. Datbetreft: 1 . &quot;Noordelijk van het woord Zeisteroever geeft Klootwijk eenRijnarm weer. Op de bodemkaart vindt men daar slechts stroom-ruggronden&quot;. Volgens de bodemkaart heeft Thiadens volkomen gelijk. Maar demogelijkheid dat we hier met een &quot;tolerantie in het kaartvlak&quot;,temaken hebben lijkt niet uitgesloten, integendeel zelfs waarschijn-lijk. In het artikel: &quot;De Zeisteroever in de Middeleeuwen&quot;, werd reedsmelding gemaakt van &quot;onland&quot; op dit gedeelte van de Zeisteroever.Of dat onland op die plaats lag en te maken had met de aanwezig-heid van een Rijnarm valt echter niet te bewijzen. Meer licht ver-schaft ons de voormalige percelering in dit gebied. Op de Top.kaart 1 : 25.000, o.a. uitgaven

1932 en 1943 geeft de perceleringduidelijk de mogelijkheid vaneen voormalige Rijntak daar terplaatse aan. Dat is eveneens het geval op het hierbij afgedruktegedeelte van een nog oudere kaart (foto 3).Het gearceerde stuk zou dan die voormalige riviertak kunnen zijn. 2. &quot;De stroomgeulen zuidelijk van de spoorlijn te Bunnik komenniet op de uitgebreide bodemkaart voor&quot;. De bodemkaart van de schrijver geeft, ten Z. van het woordSpoorlijn, op de plaats waar de rivierarm getekend is, een uitge-strekt gebied Rn47C aan. Dat is dus beddinggrond of kom op stroom-grond, waarbij in beide gevallen de aanwezigheid van een rivier-arm in dat gebied vereist is. Maar er is meer. Op de bodemkaartkomt hier ook een blauwe stippellijn voor die, op het kaartje gezien,komend van de onderzijde de smalle zwarte streep volgt, om dan inde rivierarm Westwaarts verder te gaan. Volgens de legenda van de

bodemkaart duiden zulke blauwe stippel-lijnen &quot;voormalige, zeer duidelijke, smalle kreekbeddingen,geulenenz. &quot; aan.

Tussen Rijn en Lek 1975 1. - Dl.9 1 Foto 3. Duidelijk is, dwars over de foto, het langgestrekte gebied van de Brugakker teherkennen. Precies aan de rand van de foto, aan het eind van de Brugakker be-vindt zich de Koppelbrug met hoeks daaropaansluitend de Koppeldijk.Bij de met X aangegeven plaats op de Brugakker ziet men aan de zuidkant vangenoemde Brugakker in het landschap afgetekend de voormalige uitmonding vande Cattenbroeker wetering. Ook op deze luchtfoto is er ten N. en Z. van de Brugakker een duidelijk ver-schillende percelering te zien.

Tussen Rijn en Lek 1975 1. - Dl.9 1 Vroeger stond er in de Kouwenhovense wetering, aan de Oostzijdevan de Grote Laan, een kleine waterkering om het water op deNienhof op peil te houden. Die waterkering is opgeruimd, omdathij niet functioneerde. Het water sijpelde weg door een grindbankin de bedding. 4.&quot; De brede Rijnarm, die de autheur tekent oostelijk van de Brug-akkerlaan is op de bodemkaort grotendeels een omvangrijk kom-k lei-gebied.&quot; Een groot deel van dit gebied is Rn47C; zware klei dus, die zowelkom-op-Stroomgrond als beddinggrond kan zijn. Het bijbehorendrapport laat zich daarover niet verder uit. De lezer zal het duide-lijk zijn, dat het laatste woord, beddinggrond dus, zonder meerde aanwezigheid van een voormalige rivierarm veronderstelt. Voorhet woord &quot;kom-op-stroomgrond- geeft de door Thiadens gebruiktebodemkaort de volgende toelichting: &quot;Ook in de bedding (van

eenrivier) vindt sedimentatie plaats, waardoor die bedding geleidelijkwordt opgehoofd met als gevolg dat de waterafvoer gaat stagneren.Bij een plotseling verhoogde aanvoer zal de rivier een nieuwe loopkiezen. Het komt dan voor dat de nieuwe loop zoveel hoger ligt,dat de stroomruggronden langs de oude bedding met komklel van denieuwe bedekt roken. Er ontstaan dan stroomruggronden met eenzware bovenlaag (kom-op stroomruggronden)&quot; (aanhaling iets ver-kort weergegeven). Ook in dit geval moeten er dus rivierarmen door zo'n gebied ge-stroomd hebben. De N .helft van dit door Thiadens bedoelde gebied wordt voor eenaanzienlijk deel ingenomen door R06OC. Gronden dus die voorkomenin een voormalige bedding van de Rijn.Opvallend is dat een aantalsloten, vooral in het gebied van de Brugakker, niet recht zijn maareen kronkelend beloop hebben. Ook ten Z. van de vlakbij gelegenhofstede Couwenhoven

merken we dat op. We krijgen de indruk datde Middeleeuwse ontginners hier voor de afwatering gebruik gemaakthebben van in het terrein aanwezige waterlopen, die van oost naar west stroomden. 10

Tussen Rijn en Lek 1975 1. - Dl.9 1 Het doet wellicht wat vreemd aan dat een rivierbed op debodemkaart op enkele plaatsen wegvalt, maar reeds in 1953schreef Hoeksema: &quot;Bij de beschouwing van een bodemkaart vanhet rivierkleigebied valt op, dat vele met zware klei opgevuldestroomdraden plotseling ophouden en even plotseling weer be-ginnen. De verklaring hiervoor ligt o.a. in het feit, dat een ver-laten stroomsysteem op het laatst alleen maar met zware komkleioverstroomd wordt&quot;, 6) Een mooi voorbeeld van zo'n plotseling wegvallende stroomdraadvinden we bij Odijk. (foto 4). Het betreft een voormalige Rijnarm,die op het afgedrukte kaartje de Odijkerweg snijdt. (Ro40C).Vooral ten Z. van de Rijksweg is het brede bed goed te zien opde luchtfoto. Zowel in het N. als in het Z. gaat deze plotselingwegvallende rivierarm over in Rn47c, waarbij aan de zuidzijdede zware klei binnen een diepte van 1 .20m reeds

rust op het watmoerige pleistocene zand. Er is trouwens nog een reden waarom de schrijver aan het bestaanvan de hier bestreden Rijnarm meent te kunnen vasthouden. Hier-boven werd reeds opgemerkt dat de Middeleeuwer bij zijn ont-ginningsarbeid voor de afwatering gaarne gebruik maakte van reedsin het betrokken terrein aanwezige waterlopen, die voor zovernodig werden aangepast aan het doel. Men noemde ze dan weteringen. Reeds in 1279 wordt door Godfriedvan Zeyst gesproken over: &quot;aquaductum meum, qui vulgo en wete-ringe dicitur&quot;, als hij het heeft over de Stoetwegense wetering.7)In de omgeving van Zeist waren eveneens bekend: de Zeister Wete-ring, (Grift), de Hakswetering en de Kouwenhovense wetering.Nu is er echter nog een wetering geweest, die dwars door Catten-broeck liep en ongeveer op de plaats van de omstreden Rijnarm ge-legen moet hebben. Prof. de Monte verloren

kende reeds een gedeelte van deze wete-ring. Hij spreekt over: &quot;twintich mergen lands, in den gerechte vanBunninck, opstreckende van Roemster weteringe&quot; 8). Aangezien de Rumpst in die tijd (1409) tot de parochie Zeist behoorde valt uit de 12

Tussen Rijn en Lek 1975 1. - Dl.9 1 Bodemkundia kaart,^e van Zeist met diverse voormaligeRijnarynen. Men ziet hierop o.a. de Brugakker, deZeiatcrbrug en de Breesteeg. N.8. De &quot;oude&quot; Blikkenburglag dichter bij hetSlot. 1. yJateriqe weg 2. Blikkenburqerlaan 3. Kouwenhovonse wetering 4. Vinkenbuurt 5. Tol akker!aan 6. &quot;Kibbruggerwech&quot;

Tussen Rijn en Lek 1975 1. - Dl.9 1 redactie van de oorkonde op te maken dat &quot;Roemster weteringe&quot;,toentertijd tot aan de Kromme Rijn de grens vormde tussen Zeisten Bunnik. Het restant van de wetering is nog terug te vinden inhet weiland tegenover de hofstede de Brakel, gelegen aan heteind van de Koelaan. Waarschijnlijk maakten de brede sloot tenN. en de omgrachting van deze oude hofstede, die in de Middel-eeuwen eigendom van het klooster Windesheim was, er deel vanuit. Deze &quot;Roemster weteringe&quot;, die zijn eindpunt had in de KrommeRijn moet ook een beginpunt gehad hebben. We menen dit begin-punt te kunnen bepalen aan de hand van archiefstukken van hetkapittel van St.- Pieter te Utrecht. 9). Ze handelen steeds overeen stuk land van 8 morgen in Cattenbroeck. We vinden daar dan: 1.12 dec. 1361. &quot;octo jugera terre sita in Cattenbroec.........ab aquaductu dicto Zeyster weteringhe

usque ad aquaductum dictum Catten-broecker weteringhe&quot;. 2.12 maart 1376. Hetzelfde stuk land met als begrenzing: &quot;ab aquaductu dicto Zeyster weteringhe vel Strater weteringheab uno fine ad aquaductum sive fossatum dictum Cattenbrokerweteringhe alias Roemster weteringhe ab alio fine&quot;. 3. 1495. Weer dit land met als begrenzing: &quot;quorum confines orientaliter op die Coppeldick off die Straet-weeteringe, occidentaliter in die Hoghe weeteringe&quot;. Bij vergelijking van bovenstaande teksten menen we het volgendete mogen concluderen: 1 . De Hoghe-, Cattenbroecker- en Roemsterweteringe zijn namenvoor hetzelfde water. U

Tussen Rijn en Lek 1975 1. - Dl.9 1 2. Het betrokken stuk land van 8 morgen moet gezocht worden in het noordelijkste deel van Cattenbroeck, ter hoogte van de plaatswaar de Zelster wetering over een lengte van ruim lOOm vlaknaast de Koppeldijk ligt. Alleen op die plaats kan de grensaan-duidlng uit 1495 slaan &quot;orientaliter op de Coppeldick off dieStraetweeteringe &quot;. We dienen nu de westelijke begrenzing van dit land, de &quot;Cattenbroeckerweteringhe&quot;, te vinden. En hierbij bewijst, naast de terreinverkenningde luchtfoto ons uitnemende diensten. Op de hierbij afgedrukte afbeelding van de betreffende luchtfoto(foto 5) is bij X duidelijk In de percelering het restant van een water-loop te herkennen. Verkenning In het terrein bevestigt dat. Zeerwaarschijnlijk hebben we hier te doen met het beginpunt van deCattenbroecker wetering. Ten Z. van de Kouwenhovense laan is die voormalige

wetering nogeen eindweegs in het terrein te volgen. Het verdere onderzoek naardeze wetering moeten we nog voltooien, maar gezien het reeds bekendebeloop achten we het zeer waarschijnlijk dat de wetering richting deBrakel ging. In dat geval volgde de wetering in grote lijnen het beloopvan de omstreden rivierarm. Betreft de door de schrijver met X aangeduide plek inderdaad de ult-mondlng van de Cattenbroecker wetering, dan is het duidelijk datdeze wetering aldaar uitkwam op een oost-west stromende rivierarm.Dat zou dan de rivierarm zijn, die we in het artikel over: &quot;De Zeister-oever In de Middeleeuwen&quot;, gereconstrueerd hebben als de zuidelijkebegrenzing van de Zeisteroever. Mag de schrijver, tot slot van dit artikel, trachten een voorzichtigeevaluatie te geven van het kaartmateriaal, gebruikt door Thiadens enhemzelf. Thiadens hanteert de Bodemkaart 1: 50.000, uitgave 1970, die

als bij-lage 2 voorkomt bij &quot;Bodem en Planologie&quot; , een extra nummer vanStedebouw en Volkshuisvesting. De schrijver gebruikt Westblad 32, Amersfoort, uitgave Stiboka 1966.15

Tussen Rijn en Lek 1975 1. - Dl.9 1 De kaart van Thiadens behoort bij een artikelenreeks, die de eersteaanzet vormt, een discussiestuk als het ware voor een groter en alge-mener gebruik van de Bodemkaart, o.a. in de planologie. Het ge-heel moest leesbaar gehouden worden. Prof. Ir. W.J.G. van Mourik zegt In de inleiding: &quot;In de legendaen de beschrijving van de bodemkaart zijn voor de bodemeenhedende oudere, landschappelljkbodemkundlge namen gebruikt. Dezeoudere namen zijn toegepast omdat ze degenen die geen specialistop het terrein van de bodemkunde zijn, beter aanspreken, met namedegenen die nog niet dikwijls met bodemkaarten zijn geconfronteerd.Bovendien zou het gebruik van de moderne landelijke Indeling en be-naming een uitvoeige toelichting op dit systeem noodzakelijk maken.Dit past niet In het kader van deze artikelen&quot;. De Indruk wordt gewekt dat men het

geheel &quot;eenvoudig heeft willenhouden&quot;. En dat is blijkbaar ook gebeurd met de bij deze artikelendoor de Stiboka samengestelde Bodemkaart. Bij de bestudering daarvankrijgt de schrijver de indruk-maar hij is nog steeds leek - dat In deBodemkaart van Thiadens zoveel &quot;toleranties&quot; zijn opgenomen, datz.i. de &quot;onzuiverheid&quot; ervan aanzienlijk veel groter is dan bij zijneigen Bodemkaart. Waar de schrijver hierboven reeds duidelijk maaktedat hij zijn eigen Bodemkaart met de nodige voorzichtigheid hanteert,meent hij dat dit voor de kaart van Thiadens in nog sterkere matergeldt. Ter Illustratie: Op de plaatsen, In het afgedrukte bodemkaartje ge-merkt met de Romeinse cijfers I t/m VI, treft de schrijver op de kaartvan Thiadens stroomruggrond aan. Op zijn eigen kaart liggen daarbruine komgronden of beddlng/kom-op-stroomgronden. De reactie van de schrijver is wat lang

uitgevallen, geachte Thiadens.Daarmee heeft de auteur een bedoeling; hij hoopt Thiadens en anderedeskundigen tot verder reageren te verlokken. Want dit artikel, even-als dat over de &quot;Zeisteroever in de Middeleeuwen&quot;, is eigenlijk maar&quot;voorwerk&quot; voor een probleem waar de schrijver al jaren mee tobt.Dat probleem ligt In de Romeinse tijd, toen in ons land langs deKromme Rijn een reeks versterkingen op regelmatige, vrij korte af-standen de Rijngrens verdedigde. 17

Tussen Rijn en Lek 1975 1. - Dl.9 1 Tussen het belangrijke Vechten en de waarschijnlijk daarop volgendeversterking der Romeinen in de buurt van Wijk bij Duurstede gaapteen wijd gat. Juist op de plaats waar de hoge zandgrond, reikendtot vlak bij de Rijn, het binnentrekken van roerige stammen uit Oost-Nederland zo gemakkelijk maakte. De schrijver kan zich maar nietlosmaken van het idee dat er ergens tussen Vechten en Wijk bij Duur-stede nog een versterking van de Romeinen geweest moet zijn, omdatanders de gehele Rijngrensverdediging in de lucht zou hangen. Ietswat men van militaire experts als de Romeinen niet verwachten kan.Om met enige kans op succes die e.v. ontbrekende versterking tekunnen localiseren zullen we zo nauwkeuring mogelijk op de hoogtemoeten zijn van de geographische situatie in dit gebied in vroegertijden. D.R. Klootwijk. voor bronnen zie biz 2:j 18

Tussen Rijn en Lek 1975 1. - Dl.9 1 Van Gasthuisbed tot Verzorgingsflat Het Utrechtse Gemeentelijk Archief heeft het initiatief ge-nomen tot het houden van een expositie over de ontwikkelingvan de bejaardenhuisvesting in de stad Utrecht.In vroeger tijd was de zorg voor de bejaarden een onderdeelvan de algemene armenzorg, die door particulieren, de kerkenen de overheid werd gedragen. Afgezien van de in allerlei vorm voorkomende &quot;bedelingen&quot;ten behoeve van de armen in het algemeen - bijna steeds ingeld en natura - werden arme passanten en bedelaars meestalvoor korte tijd opgenomen in de vele gasthuizen die Utrechtrijk was. Voor weduwen en ouden van dagen stonden, dankzij de&quot;mildadigheid&quot; van welgestelde burgers, vele zogenaamde&quot;vrijwoningen&quot; ter beschikking. De meeste &quot;gasthuizen&quot; ontwikkelden zich van lieverlee totoudeliedentehuizen. In 1817

werden zij tenslotte op last van de hoge overheid ver-enigd en onder het beheer gesteld van de Verenigde Gods- en Gasthuizen , die hun domicilie hebben in het Bartholomei-gasthuis.Dit historische pand waarin de bejaarden van alle gasthuizenwerden samengebracht, is nog steeds als bejaardentehuis ingebruik. In zekere zin zou men kunnen zeggen dat de &quot;vrijwoning&quot;,waarin de bewoners hun eigen leven konden leiden, zich heeftontwikkeld tot de moderne flat voor de zelfstandig wonendebejaarde, zoals wij deze thans overal in de stad Utrecht aan-treffen. De &quot;vrijwoningen&quot; zijn trouwens veelal nog in ge-bruik. Door de hele binnenstad verspreid bieden zij nog steedshuisvesting, zij het meer aan jonge dan aan oude inwoners.In de 18e en 19e eeuw werden er met name door enkele kerke-lijke instanties nieuwe plannen gerealiseerd. Zo openden in1759 de Hervormde diakenenhet Diakonie

Oudemannen- enVrouwenhuis &quot;Oudaen&quot; aan de Oudegracht, een uit de middel- 19
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