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VOORWOORD

Op 15 november 1986 is door de Minister van WVC het Monumenten
Inventarisatie Project (M.I.P.) goedgekeurd. Het betreft een
inventarisatie van de jongere bouwkunst en stedebouw uit de
periode 1850-1940. Daarbij is als doel gesteld het gehele land
binnen een termijn van vijf jaar op vergelijkbare wijze te
inventariseren ter verkrijging van een systematisch overzicht van
alle cultuurhistorisch waardevolle objecten, complexen en
gebieden uit de genoemde periode.
De coördinatie en uitvoering van het M.I.P. zijn in handen
gelegd van de provincies en de vier grote steden, terwijl het
rijk (WVC) zowel in financieel als in organisatorisch opzicht de
randvoorwaarden schept. Elke provincie is opgedeeld in een aantal
cultuurhistorisch samenhangende regio's, de zogeheten
inventarisatiegebieden. Binnen deze gebieden wordt de
inventarisatie per gemeente verricht. De werkzaamheden van het
M.I.P. bestaan uit: a. beschrijven van elk inventarisatiegebied
en van elke gemeente, waarbij de geografische, sociaaleconomische en stedebouwkundige ontwikkelingen worden geschetst
als kader voor b. het in kaart en beeld brengen van waardevolle
gebouwen en gebieden met bijzondere waarden uit de betreffende
periode.
De provincie Utrecht heeft besloten om het M.I.P. te completeren
met een inventarisatie van objecten e.a. van vóór 1850, om zo de
sinds 1983 in gang gezette cultuurhistorische inventarisaties te
continueren en een volledig overzicht te krijgen van alle nog
aanwezige waardevolle elementen. Dit betekent dat ook de
beschrijvingen van de 4 regio's en de 37 gemeenten uitgebreid
zijn met de historisch-ruimtelijke ontwikkelingen van vóór 1850.
Het M.I.P. in de provincie Utrecht werd tussen 1988 en 1992
uitgevoerd en heeft voor het Rivierkleigebied ruim 3000 objecten
en zo'n 45 gebieden met bijzondere waarden opgeleverd. Deze breed
opgezette inventarisaties per gemeente dienen als basis voor het
beleid van de drie overheden ten aanzien van o.a. monumentenzorg,
stadsvernieuwing en ruimtelijke ordening.
In eerste aanzet is het M.I.P. bedoeld als basis voor het
plaatsen van een selectief aantal objecten uit de periode
1850-1940 op de rijksmonumentenlijst. Het ligt in de bedoeling om
dit vervolgproject, het Monumenten Selectie Project (M.S.P.) en
de Monumenten Registratie Procedure (M.R.P.) op analoge wijze uit
te voeren als het M.I.P.

Op provinciaal niveau wordt het M.I.P. reeds toegepast bij de
toetsing van gemeentelijke RO-plannen, beoordeling van subsidieaanvragen betreffende restauratie en onderhoud van monumenten en
ten aanzien van het toeristisch-recreatief beleid. Ook de
uitwerking van de doelstelling dat het M.I.P. kan dienen als
basis voor publicaties in wetenschappelijke en toeristische sfeer
vindt reeds plaats. Als bijdrage aan de kennis van en de
waardering voor ons cultureel erfgoed hebben wij drie publicatiereeksen opgezet, waarin de gegevens van het M.I.P. onder de
aandacht van de inwoners van de provincie worden gebracht: de
sinds 1986 gestarte reeks 'Monumenten Inventarisatie Provincie
Utrecht' beschrijft per gemeente de lokale geschiedenis en alle
objecten in woord en beeld, de onlangs opgezette 'Stichtse
Monumenten Reeks' richt zich op bijzondere thema's en gebouwtypen
in de provincie en in de toeristische sfeer zal in totaal een
vijftal gidsen verschijnen, waarin per M.I.P.-gebied in
samenwerking met de ANWB 'Cultuurhistorische fietsroutes' worden
beschreven.
Ten aanzien van het gemeentelijk beleid hoop ik dat de rapporten
van het M.I.P. een stimulans zullen zijn tot een aktief
monumentenbeleid in brede zin, dat wij, waar mogelijk, willen
ondersteunen.

mr D.H. Kok
lid van Gedeputeerde Staten
van Utrecht
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VERANTWOORDING

Het voorliggende rapport bevat de beschrijving van het eerste
inventarisatiegebied, het Utrechts Rivierkleigebied. Het is een
bewerking van het rapport uit 1988, geschreven door D. Cramers,
studente sociale geografie aan de Rijksuniversiteit te Utrecht,
in het kader van een stage-onderzoek bij de provincie. Sinds 1988
zijn als gevolg van de per gemeente uitgevoerde historischruimtelijke beschrijvingen en de inventarisatie van de objecten
veel nieuwe gegevens ter beschikking gekomen. Door de historischgeografen M. Kooiman en A. Vernooij zijn deze gegevens in het
geheel herziene rapport verwerkt. Tevens zijn de beschrijvingen
van alle in de regio geïnventariseerde 'gebieden met bijzondere
waarden' toegevoegd. De begeleidingscommissie van het M.I.P. en
de Rijksdienst voor de Monumentenzorg voorzagen het concept van
de nodige correcties en aanvullingen.
Tot slot treft u aan een alfabetische adressenlijst per gemeente
van alle opgenomen objecten, zowel die van vóór 1850 als die uit
de periode 1850-1940, inclusief de reeds beschermde
rijksmonumenten. Bij ieder adres is het bouwtype vermeld alsmede
een voorselectie in drie categorieën. Op basis van een aantal
criteria is aan het M.I.P. deze nadere selectie toegevoegd om
binnen de brede inventarisatie een gedifferentieerd
monumentenbeleid te kunnen ontwikkelen: categorie 1 bevat de
meest waardevolle panden per gemeente en kan als uitgangspunt
dienen voor de selectie op rijksniveau. Tevens zijn dit de
potentiële gemeentelijke monumenten, die aangevuld kunnen worden
met de objecten uit categorie 2, zeker wanneer deze zich in de
'gebieden met bijzondere waarden' bevinden. Categorie 3 zijn
objecten die enige cultuurhistorische waarde bezitten en van
ondersteunende betekenis zijn, met name binnen de genoemde
gebieden. Deze objecten zijn niet 'zwaar' genoeg voor een
stringente bescherming, maar dienen wel betrokken te worden bij
het ruimtelijke ordeningsbeleid en het welstandstoezicht.

drs. R.K.M. Blijdenstijn
projectleider M.I.P.
provincie Utrecht

1 INLEIDING

De regio Rivierkleigebied ligt in het zuiden van de provincie
Utrecht. De zuidgrens wordt gevormd door de Lek, de noordgrens
ongeveer door de Hollandse IJssel, de Kromme Rijn en de
Gooyerwetering.
De regio beslaat het grondgebied van tien gemeenten: Lopik,
Oudewater, Montfoort, IJsselstein, Nieuwegein, Houten, Bunnik,
Cothen, Wijk bij Duurstede en Langbroek (afb. 1 ) . Bij de precieze
begrenzing van de regio is uitgegaan van de gemeentegrenzen. Deze
gemeentes en gemeentegrenzen zijn voor een deel pas ontstaan per
1 januari 1989 door samenvoeging en (provincie-)grenswijziging.
Zoals de naam al aangeeft, ontleent de regio in belangrijke
mate haar karakteristiek aan rivierafzettingen. Nader bekeken is
een indeling mogelijk in twee eenheden met een verschillend
karakter. Het westelijke gebied (de Lopikerwaard en het gebied
rond Oudewater en Montfoort) bestaat grotendeels uit komafzettingen (afwisselend klei en veen), doorsneden door smalle
stroomruggen en vormt het overgangsgebied van het veenlandschap
naar het stroomrug- en komlandschap. Het gebied is grootschalig
en heeft een regelmatige ruimtelijke structuur. Het oostelijke
gebied (het Kromme Rijngebied) bestaat uit een afwisseling van
brede stroomruggen (zandig) en kommen (voornamelijk klei). Het
Kromme Rijngebied is een gedeelte van het grote middenNederlandse rivierengebied en heeft een zeer afwisselend
karakter. Het kan worden gekenschetst als stroomrug- en
komlandschap, met de oudste bewoning op de hoge gronden
(onregelmatige ruimtelijke structuur) en de jongere bewoning in
de kommen (regelmatige ruimtelijke structuur).
Het Rivierkleigebied is van oudsher een sterk ruraal gebied
met aan de randen vier stadjes: Oudewater, Montfoort en
IJsselstein aan de Hollandse IJssel en Wijk bij Duurstede aan de
Lek. De stad Utrecht zelf, gelegen aan de Rijn, is binnen het MIP
als zelfstandige gemeente buiten de regio-indeling gehouden.
Bij de beschrijving van het Rivierkleigebied is na een hoofdstuk
over de vorming van de bodem als basis voor diverse
occupatiepatronen, een scheiding aangebracht tussen de periode
tot circa 1850 (hoofdstuk 3) en de periode 1850-1940 (hoofdstuk
4 ) . Deze indeling is gemaakt vanwege het gegeven dat al in de
middeleeuwen de basis is gelegd voor de structuur van het
landschap, dat tot in de 19de eeuw vrij weinig veranderingen
heeft ondergaan. Hoofdstuk 3, waarin de vroegste bewoning, de
ontginningsgeschiedenis, de waterbeheersing, de infrastructuur,
het grondgebruik en de nederzettingen worden behandeld, vormt het
uitgangspunt voor de 19de en 20ste eeuwse ruimtelijke
ontwikkelingen. Deze komen in hoofdstuk 4 aan bod. Na een schets
van de gewijzigde staatkundig-bestuurlijke situatie wordt
aandacht besteed aan de Nieuwe Hollandse Waterlinie als 19de
eeuwse verdedigingslinie, aan de wijzigingen in het grondgebruik
en aan de groei van diverse nederzettingen. Daarna volgt een kort
hoofdstuk over de na-oorlogse ontwikkelingen in het
Rivierkle igebied.
Afgesloten wordt met enkele hoofdstukken waarin de 'gebieden

met bijzondere waarden' in de regio aan bod komen en een
samenvattend overzicht van de bebouwing in het Rivierkleigebied
gegeven wordt.
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1. Gebiedsindeling van het Monumenten Inventarisatie Project
in de provincie Utrecht.

2 BODEMGESTELDHEID EN AFWATERING

Bodemgesteldheid
Het Rivlerkleigebied is in het Holoceen (vanaf circa 8000 v.
Chr.), de periode na de ijstijden, gevormd. In het Holoceen trad
een klimaatsverbetering in, waardoor de ijskappen afsmolten en de
zeespiegel steeg. Op grote schaal trad veenvorming op. Deze
veenvorming begon in het westen en verbreidde zich, met het
stijgen van de zeespiegel, naar het oosten. Het Rivierkleigebied
ligt in het overgangsgebied van veenafzettingen naar
rivierafzettingen. In het uiterste westen overheerst veen,
afgewisseld met smalle stroomruggen en plaatselijk een dun
kleidek. Naar het oosten toe komt veen nog slechts plaatselijk
voor in komgebieden; in dit gebied overheersen rivierafzettingen
in de vorm van zandige stroomruggebieden en kleiige, natte
komgebieden. De Lopikerwaard is in hoofdzaak een komgebied; het
Kromme Rijngebied een streek met afwisselend brede stroomruggen
en kommen. De noordoostelijke begrenzing van de rivierafzettingen
wordt gevormd door de hogere zandgronden van de Utrechtse
Heuvelrug.
Rivierafzettingen
Verschillende stroomstelsels van de (Oer-)Rijn, verantwoordelijk
voor elkaar ten dele overlappende patronen van oeverwallen,
stroomruggen en komgronden, hebben in het Rivierkleigebied
bestaan. De huidige rivieren Lek, Kromme Rijn, Lange Linschoten
en Hollandse IJssel behoren tot de jongste stroomstelsels en
hebben hun huidige loop na het begin van de jaartelling bereikt.
De afzettingen werden als volgt gevormd. Dichtbij de
stroomgeul waar de stroomsnelheid relatief groot was, werd het
zwaardere, grove materiaal afgezet. De bedding werd verhoogd en
er ontstonden zandige tot zavelige oeverwallen. Op enige afstand
van de bedding, waar de stroomsnelheid lager was, werd fijner en
kleiig materiaal afgezet. Op den duur kwam de bedding zo hoog te
liggen dat de rivier door zijn eigen oeverwallen heenbrak en in
het achterliggende komgebied een nieuwe loop zocht. De oude
bedding verloor haar functie en slibde geleidelijk dicht. Van
tijd tot tijd verplaatsen de verschillende lopen van de oer-Rijn
op deze wijze hun bedding en werden nieuwe stroomruggen gevormd
in het komgebied. Stroomruggen bevinden zich in het gehele
Rivierkleigebied; naar het westen toe worden ze smaller.
De meest recente rivierklei-afzettingen zijn te vinden in de
uiterwaarden die na de bedijking van de Lek ontstonden. Ten
gevolge van dijkdoorbraken ontstonden overslaggronden, met grof
verspoeld materiaal. De plaatsen waar zo'n doorbraak heeft
plaatsgevonden worden gemarkeerd door diepe kolkgaten, de
zogenaamde wielen.
Afwatering
Het Rivierkleigebied wordt doorsneden of begrensd door enkele
rivierlopen, die allemaal tot het stroomstelsel van de Rijn
behoren. De natuurlijke afwatering vond vanouds plaats in
westelijke richting, vooral via de Lek, de Kromme Rijn, en de
Hollandse IJssel. De relatief hooggelegen stroomruggen kennen een

goede natuurlijke afwatering, voor een belangrijk deel via de
grond. De komgebieden waren van nature slecht onwaterd. Bedijking
van de Hollandse IJssel en de Lek (12de/13de eeuw) en afdamming
van de Kromme Rijn (12de eeuw) en de Hollandse IJssel (13de eeuw)
maakten een afwatering via stelsels van weteringen mogelijk.

| Knmpense stroomsteleeJ (KI

|

1 Grafsc stroomstelsel IG)

| Linschotense stroomstelsel (U

[

| Benschopse strocwnstelseJ (B)

Utrechtse stroomstelsel (U)

Afb. 2. Ligging van de verschillende stroomstelsels en
stroomgordels van de Rijn (uit: Berendsen, 1982, p. 146)

3 OCCUPATIE EN RUIMTELIJKE ONTWIKKELING TOT L85O

3.1 VROEGE BEWONING
De bewoningsmogelijkheden in het Rivierkleigebied zijn tot in de
late Middeleeuwen veranderlijk geweest. Reeds in het Neolithicum
(5300-2100 v. Chr.) kende het gebied bewoning op de hogere
stroomruggen, vooral in het huidige Kromme Rijngebied. Door
verlegging van rivierbeddingen zijn oude bewoningsplekken
mogelijk overdekt door jongere afzettingen of zelfs geërodeerd.
De lager gelegen komgebieden (Langbroek, Schalkwijk en het
westelijke komgebied) boden tot in de Vroege Middeleeuwen geen
bewoningsmogelijkheden.
In de Ijzertijd (600 v.Chr.-O) kenden delen van het Kromme
Rijngebied intensieve bewoning. Nederzettingen waren klein en
bestonden uit enkele houten boerderijen. Op de stroomruggen
werden bouwlanden aangelegd in een onregelmatige blokvorm. Met
name de Houtense stroomrug was zeer geschikt voor bewoning.
De Romeinen vestigden zich rond het begin van de jaartelling
in het Rivierkleigebied, met name langs de Rijn die de
noordelijke grens van het Romeinse Rijk vormde. Bij Wijk en
Vechten (Fectio) werd een castellum (fort) gebouwd. Dichtbij zo'n
castellum ontstond vaak een aparte nederzetting van handelaren en
ambachtslieden. De overig nederzettingen in het Kromme Rijngebied
ondergingen wel een Romeinse invloed, maar verschilden weinig met
die uit de Ijzertijd.
Het einde van het Romeinse rijk luidde een periode van grote
onrust in, die bekend staat als de Volksverhuzingstijd (vijfde
eeuw n. Chr.). Bewoning van het Kromme Rijngebied liep sterk
terug.
Vanaf de 7de eeuw kwam het Rivierkleigebied binnen de
invloedssfeer van het Frankische Rijk. In deze tijd nam de
bewoning van de stroomruggen weer toe en breidde zich uit naar de
meer westelijk gelegen stroomruggen van Lek en Hollandse IJssel.
Opvallend was dat veel nederzettingen op de oudere stroomruggen
niet opnieuw in gebruik werden genomen, maar dat nieuwe werden
gevormd op de jongere Kromme Rijnstroomrug (afb. 3 ) . Het totaal
aantal nederzettingen nam toe. Bij bestaande nederzettingen werd
het bestaande akkerland (huiskampen; onregelmatige blokvormige
percelering) intensiever gebruikt en uitgebreid. Uit deze tijd
dateren ook de 'engen', akkercomplexen met strookvormige
(jongere) kavels zonder duidelijke perceelsscheidingen. Een
bijzondere verkaveling uit de Karolingische tijd (650 - 950) zijn
de zogenaamde kromakkers, die onder meer bij Schalkwijk voorkomen
en die zich onderscheiden door een bijzondere kavelvorm:
bijvoorbeeld een S-vorm.
Het grootgrondbezit was in domeinen opgedeeld. Elk domein
werd door een (hof)meier als vertegenwoordiger van de eigenaar
bestuurd. De meier zetelde op een curtis of vroonhof: het centrum
van het domein. De overige bewoners hielden de grond in bezit
tegen betaling van een tijns en het verrichten van diensten op
het voor de domeinheer gereserveerde land, waarvan de opbrengst
via de meier bij de heer werd afgeleverd. De curtis was
vermoedelijk een grote boerderij waar de meier woonde en

Afb. 3a. Gedeelte van het Kromme-Rijngebied met de vindplaatsen
uit de Late IJzertijd/Romeinse Tijd. 1. stroomrug,
2. kom; 3. uiterwaard; 4. dekzand; 5. bestaande
middeleeuwse kerk; 6. losse vondsten (Late Ijzertijd t/m
eerste helft derde eeuw n.Chr.); 7. concentratie
vondsten, wijzend op nederzetting (Late Ijzertijd t/m
eerste helft derde eeuw n.Chr.); 8. Laat-Romeinse
vondst. (Uit: Van Es/Verwers 1985, p. 225)
Afb. 3b. Gedeelte van het Kromme-Rijngbied met de vindplaatsen
uit Merovingische en Karolingische Tijd. 1. stroomrug;
2. kom; 3. uiterwaard; 4. dekzand; 5. bestaande
middeleeuwse kerk; 6. Merovingische vondst(en); 7.
Karolingische vondst(en). (Uit: Van Es/Verwers 1985,
P- 225)

voldoende opslagruimte voor de verplichte leveringen was.
Rond het midden van de 10de eeuw bestonden in het Kromme
Rijngebied de nederzetttingen Vechten, Bunnik, Rumpst, Odijk,
Werkhoven, Wijk en waarschijnlijk Cothen, alle op de Kromme Rijnstroomrug. Ook op de (oudere) Houtense stroomrug vond bewoning
plaats en op de Lekoever was Vreeswijk onstaan. In enkele
nederzettingen stond een kerk: in Werkhoven, in Houten en in
Wijk.

10

Dorestad
In de 9de eeuw was Dorestad een welvarende handelsnederzetting
nabij het huidige Wijk bij Duurstede (afb. 4 ) . De stad had in
zijn bloeitijd meer dan duizend inwoners en was één van de
grootste havens van Europa. Overzeese handel vormde de primaire
bestaansbron. De ontwikkeling van Dorestad moet in het licht van
de toenmalige internationale situatie worden gezien. De Moren
hadden het hele Middenlandse Zeegebied in handen, alleen via de
Oostzee was handel mogelijk met het Oost-Romeinse Rijk
(Constantinopel). Dorestad lag gunstig aan de handelsroutes naar
het noorden. In 864 werd de stad verwoest door de Noormannen en
niet weer opgebouwd. Waarschijnlijk speelde rivierverlegging ook
een rol bij de ondergang van de stad.
Wellicht werd het deel van Dorestad dat een agrarisch
karakter had, niet geheel verlaten. In de 10de eeuw is voor het
eerst sprake van de nederzetting Wijk.

\

Legenda:
Karolingische Rijn- en Lekhcdekking. gedeeltelijk hypothetisch
gren/en van hei havencomplex. gedeeltelijk hypothetisch
gren/en van hei bewoonde gebied
grat'velden De Heul' en *De Engk"
dichibewoond gedeelte van de nederzetting
minder dichibewoond gedeelte van de nederzetting
vermoedelijke plaats van het casiellum Lefevanum

Afb. 4. Dorestad: reconstructie van nederzetting en Rijnbedding
in de Karolingische Tijd (naar Van Es en Verwers, 1985).
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3.2 GROTE ONTGINNINGEN
In de Frankische tijd was het koragebied (veen- en klei-op-veen)
in de Lopikerwaard en ten noorden van de Hollandse IJssel nog een
vrijwel ontoegankelijke wildernis. Vanaf het begin van de 11de
eeuw begon men aan een systematische ontginning van dit
moerassige land. De periode begin 11de eeuw - begin 14de eeuw
staat bekend als de tijd van de Grote Ontginningen (afb. 5 tot en
met 8 ) .
Een aantal factoren speelde hierbij een rol. Ten eerste nam
de bevolking vanaf de 11de sterk toe waardoor er een behoefte was
aan nieuwe landbouwgronden. Ten tweede beschikte men inmiddels
over de technische kennis om komgebieden te ontwateren. Als
laatste factor kan de toenemende bisschoppelijke macht worden
genoemd, waardoor organisatievermogen werd ingebracht, onmisbaar
voor de systematisch uit te voeren ontginningen.
Utrechtse kerkelijke instellingen hadden door schenkingen de
beschikkingsmacht verkregen over de wildernissen in westelijk
Utrecht en broekgebieden van Langbroek en Schalkwijk. Op hun
initiatief kwam in de periode van de 11de tot de 13de eeuw een
groot aantal systematisch uitgevoerde ontginningen tot stand door
uitgifte van delen van de wildernissen door middel van
overeenkomsten, 'cope' genaamd, met collectiviteiten van
ontginners. Plaatsnamen zoals Willeskop en Benschop (Bennescope)
herinneren aan de copeontginning.
Een ontginningsblok werd opgedeeld in strookvormige hoeven,
waarbij zoveel mogelijk een standaardmaat van 16 morgen (14 HA)
per ontginningshoeve werd gehanteerd: 30 roeden (95 a 115 ra)
breed en 6 voorling (ongeveer 1250 m) lang. De ontginningen
vonden plaats vanuit een ontginningsbasis, doorgangs een weg op
een stroomrug, een rivier of een gegraven wetering. Kades werden
opgeworpen teneinde water van belendende ontginningen of
wildernissen te keren. Achterkades werden scheikade of lansing
genoemd. Aan de zijkant van de ontginning lagen kades die
zijdewende of soms meent werden genoemd. De boerderijen werden
gebouwd op de kop van de kavels, waardoor een boerderij lint
ontstond langs de ontginningsbasis.
Het grootste deel van de cope-ontginningen in het
Rivierkleigebied was tweezijdig, doordat vanaf de
ontginningsbasis naar twee zijden is ontgonnen. Kenmerkend voor
Lopik, Polsbroek, Benschop en Schalkwijk is voorts de
symmetrische opzet: in het midden ligt de wetering met aan
weerszijden hiervan een weg waaraan de boerderijen liggen.
De eerste ontginningen, vanaf het begin van de 11de eeuw,
geschiedden vanaf de hoger gelegen oeverwallen van de Hollandsche
IJssel en de veenriviertjes Enge IJssel en Lobeke (die door een
wetering (Graaf) werden verbonden. Als gevolg van de ontginning
vanuit de Lopikerwetering (Lobeke-Graaf-Enge IJssel) worden de
bochten in de waterloop in noordelijke richting driemaal herhaald
in het verkavelingspatroon van de polders Lopik en Benschop. Op
deze wijze konden toch kavels van gelijke oppervlakte verkregen
worden.
Als tweede ontginningsbasis in de Lopikerwaard functioneerde
de Benschopperwetering. De polders Benschop en Polsbroek, die van
12

hieruit ontgonnen zijn, dateren uit het midden van de 12de eeuw.
De jongste ontginning is de polder Blokland (van beloken land land dat aan alle zijden is ingesloten). Als restontginning kreeg
deze polder een onregelmatige vorm.
In het Kromme Rijngebied treft men twee grootschalige copeontginningen aan: die van Schalkwijk en die van Langbroek, beide
daterend uit de eerste helft van de 12de eeuw.
De broeken (kommen) in het Kromme Rijngebied dienden als
verzamelbekken voor water afkomstig van de Heuvelrug. Zolang het
Kromme Rijngebied in verbinding stond met de Neder-Rijn kon het
broekgebied niet ontgonnen worden. Pas na de afdamming van de
Kromme Rijn in 1122 bij Wijk bij Duurstede konden ook deze
broeken in ontginning worden genomen.
In de kleinere kommen van het Kromme Rijngebied zijn geen
cope-ontginningen te vinden; deze kommen zijn veelal toegevoegd
aan bestaande bewoningskernen en als hooiland in gebruik genomen.
Hier is de percelering onregelmatiger (polder Vechter- en Oud
Wulverbroek) of is sprake van doortrekking van de al op de
oeverwallen aanwezige strookvormige kavels (bijvoorbeeld in
Werkhoven).

Z U I D - H

Afb.

O L L A N D

5. Eén van de cope-ontginningen in de Lopikerwaard: Hoenkoop
(situatie in 1866) .
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Afb. 6. Een voorbeeld van de ontginningen in het Kromme
Rijngebied: de omgeving van Wijk bij Duurstede (naar:
Dekker, 1983, p. 188 en 202).
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Afb. 7. Ortginningen in de Lopikerwaard.
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oorspronkelijke hoevebreedte,• 110m

Afb. 8. Het noordwestelijk deel van de Langbroeker ontginningen.
Een voorbeeld van de oorspronkelijke hoevebreedte, die in
de percelering herkenbaar is gebleven (ondergrond: kaart
1:10000, PPD-Utrecht, circa 1950).

3.3 GRONDGEBRUIK

3.3.1 Agrarisch grondgebruik
De landbouw was van oudsher het belangrijkste middel van bestaan
in het Rivierkleigebied. De hoger gelegen gronden waren al vanaf
de Frankische tijd in gebruik voor akkerbouw. De lagere gebieden
werden vooral gebruikt als hooi- en weiland en verder trof men
hier grienden (wilgenhakhout) en in Langbroek essenhakhout aan
(afb. 9 ) . Ook in de komgebieden lag het accent op akkerbouw, voor
zover de bodemgesteldheid dit toeliet. Met name in de meest
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westelijke komgebieden nam echter in de loop van de tijd als
gevolg van inklinking van de bodem de mogelijkheid voor akkerbouw
af en rond 1500 was hier al sprake van specialisatie in de
melkveehouderij.
De akkerbouwgewassen die vooral op de strooraruggen geteeld
werden waren tarwe, gerst, vlas, hennep, peulvruchten en hop. Ook
de griendcultuur was belangrijk voor het Rivierkleigebied; van
het wilgeteen werden hoepels gemaakt en het werd gebruikt voor
waterstaatkundige werken. In lage komgebieden trof men ook
eendenkooien aan, als nevenverdienste (afb. 11).

3.3.2 Delfstoffenwinning
Langs de rivieren werd al sinds de 16de eeuw plaatselijk klei
afgegraven voor de steenbakkerijen. Zo is in de uiterwaarden bij
Wijk vóór 1850 op vrij kleine schaal klei gewonnen voor de
fabricage van baksteen. Ook onder Houten is dit het geval
geweest.
Langs de Kromme Rijn werd eveneens hier en daar klei
gewonnen, onder andere bij Bunnik en Werkhoven, terwijl ook langs
de Hollandsche IJssel en op de Linschotense stroomrug
ontgrondingen hebben plaatsgevonden ten behoeve van de baksteenindustrie .

3.3.3 Parken en bossen
In de loop van de 17de en in de 18de eeuw verloren de kastelen
(woontorens, zie 3.5.6) in het Kromme Rijngebied hun karakter van
verdedigbaar en omgracht huis. Meer en meer trad de woonfunctie
op de voorgrond en werden in de directe omgeving van de huizen
parken en bossen aangelegd. Bij Beverweerd, Rhijnauwen, Oud- en
Nieuw Amelisweerd en de Nienhof is deze van oorsprong 17de- en
18de-eeuwse bosaanleg nog gedeeltelijk aanwezig (afb. 12).
In de tweede helft van de 18de eeuw kwam aarzelend een
ontwikkeling op gang waarbij 'landschappelijk' aangelegde tuinen
en parken de 'formeel' aangelegde baroktuinen en parken
verdrongen. De nieuwe aanleg streefde het ideale, romantische
landschap na met afwisseling tussen hoog en laag, open en
gesloten, nat en droog. Bestaande parken bij de oude kastelen of
buitenhuizen werden volgens de nieuwe (landschappelijke) smaak
veranderd. Soms werden in de nieuwe tuinaanleg bestaande formele
elementen opgenomen. Dit was het geval bij Nieuw Amelisweerd; het
landschappelijk deel van het park werd met name ten oosten van de
Kromme Rijn aangelegd, de formele hoofdstructuur van het parkbos
als geheel bleef bestaan. Ook op Oud Amelisweerd, waar na 1770
begonnen was met verlandschappelijking, bleven formele elementen
in de tuin- en parkaanleg bewaard.
Heemstede (bij Houten) heeft in de 17de eeuw een
grootschalige, classicistische parkaanleg gekregen, die werd
ingepast in de bestaande percelering. Thans is de buitenplaats
nogal afgetakeld: het huis en een deel van de bijgebouwen zijn
geruïneerd en van de parkaanleg is nog slechts een deel van de
aanleg aanwezig.
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In de Lopikerwaard en het gebied rond Oudewater heeft geen of
nauwelijks bos- en parkaanleg plaats gevonden. Een uitzondering
vormt de parkaanleg bij het Huis Linschoten, die een aanzienlijk
deel van de Hoge Polder beslaat.
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Afb. 9. Een voorbeeld van het grondgebruik in het Rivierkleigebied in de 18de eeuw. Schets van de kaart van H. van
Cooten van een hofstede in Overlangbroek (1771), met
daarop aangegeven het grondgebruik.
Afb. 10. Deel van het kadastraal minuutplaan, circa 1830, van de
gemeente Lopik. Rechtsonder zijn twee eendenkooien te
zien.
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Afb. 11. Fragment van de kaart van Th. Backer uit 1631 van
Beverweerd. Zichtbaar is de formele tuinaanleg bij het
huis en de lange zichtlaan in de richting van de
Langbroekerwetering.

3.4 INFRASTRUCTUUR

3.4.1 Landwegen
De oudste wegen in het gebied werden gesitueerd op de
stroomruggen, in de periode vóór de Grote Ontginningen. De
oriëntatie van de wegen volgde de hoofdrichting van deze
stroomruggen. Het wegenpatroon op de brede stroomruggen in het
Kromme Rijngebied heeft een 'vlechtend' karakter; een hiërarchie
van wegen is niet duidelijk aanwezig. Vanuit nederzettingen
waaierden wegen in verschillende richtingen uit (afb. 12).
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In het gebied van de cope-ontginningen maakt het wegenpatroon een
geïntegreerd onderdeel uit van de ruimtelijke hoofdstructuur, die
wordt bepaald door de ontginningssystematiek (afb. 13).
In de cope-ontginningsgebieden zijn de wegen ingepast in de
rechthoekige perceelsblokken. Naar hun functie kunnen in deze
gebieden grofweg drie groepen wegen worden onderscheiden:
*
voorwegen (voordijken), langs de hoofdwatergangen (voorweteringen), die als ontginningsbasis dienst deden. De voorwegen zijn vermoedelijk al vrij spoedig na de ontginning
ontstaan door aanleg van een kade langs de wetering.
Boerderijen zijn langs de voorwegen gebouwd. In Lopik ligt
bijvoorbeeld de Lopiker Voordijk.
*
opwegen, uitwegen en stegen en kerkepaden liepen evenwijdig
met de scheisloten. Ze vormden verbindingen tussen de ontginningen aan weerszijden van de landscheiding. Voorbeeld van
een kerkepad is het pad vanaf Polsbroek naar de rooms-katholieke kerk te Cabauw.
*
tiendwegen, die op enige afstand evenwijdig aan de voorwegen
liepen en waarschijnlijk de functie van kwelkade vervulden.
Tienwegen komen voor in de gemeenten Lopik, Montfoort en
Oudewater.
De landwegen waren over het algemeen slecht begaanbaar, zeker in
natte periodes. Vanaf de 17de/18de eeuw is men ertoe overgegaan
zandpaden aan te leggen om het (inter)lokale verkeer te
vergemakkelij ken.
Zowel in de Lopikerwaard als in het Kromme Rijngebied vindt
men veerwegen en jaagpaden voor de trekschuit. De Straatweg
Utrecht-Vreeswijk was tot in de 19de eeuw de enige verharde weg
in het gebied. Deze weg was aangelegd door de stad Utrecht en
werd onderhouden uit inkomsten van de tollen bij Jutphaas en
Vreeswijk.

3.4.2 Waterwegen en afwatering
Waterwegen
De Kromme Rijn werd in 1122 afgedamd bij Wijk bij Duurstede en de
IJssel in 1285 bij het Klaphek, zodat de open verbinding met de
Lek werd verbroken (afb. 14 en 15). De afdamming van de Kromme
Rijn was nadelig voor de handel van de stad Utrecht. Om dit op te
vangen werd de Vaartse Rijn gegraven van Utrecht naar 't Gein.
Hierdoor ontstond een verbinding tussen de stad en de Hollandse
IJssel en daamee naar de Lek. Bij de dam ontstond 't Gein, waar
de goederen werden overgeladen. Aan het eind van de 13de eeuw
kreeg 't Gein stadsrechten, maar de nederzetting is niet
uitgegroeid tot een stad van enige omvang..
Na de afdamming van de IJssel bij het Klaphek werd in 1289 de
Nieuwe Vaart vanuit Jutphaas naar de Wiers bij Vreeswijk
gegraven. Evenals bij 't Gein werden ook hier de goederen bij een
dam overgeladen. Via een vaargeul bestond er een verbinding met
de Lek. Rond 1373 werd de vaart verlegd van de Wiers naar de Lek,
waar een sluis werd gemaakt.
Toen de Vaartse Rijn was verlegd naar Vreeswijk werd de dam
bij 't Geii. 'doorgeslagen' zodat een open verbinding met de
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IJssel ontstond. Dit kanaal werd dan ook de Doorslag genoemd. In
1672 werd de open verbinding met de IJssel opgeheven door het
leggen van een sluis tussen Vaartse Rijn en Doorslag. Dit was
noodzakelijk omdat teveel water uit de Vaartse Rijn naar de
IJssel afvloeide, nadat deze in 1661 uitgediept was.
De Kromme Rijn was na de afdamming nog slechts van lokaal
belang. De Hollandse IJssel is van meer belang gebleven, zij het
in tegenstelling tot de Lek van niet meer dan interlokale
betekenis. In 1629 werd begonnen met het graven van de Nieuwe
Vaart tussen Linschoten en Montfoort waarmee een verbinding
tussen de Hollandsche IJssel en de Oude Rijn (via de Linschoten)
werd gerealiseerd. Om de verbinding tussen Hollandsche IJssel en
Nieuwe Vaart mogelijk te maken, werd een schutsluis gebouwd. Deze
schutsluis werd, gezien een grote herinneringsteen met wapens en
een uitgebreid opschrift,in 1778 vernieuwd.
Afwatering
Voordat de bedijking tot stand was gekomen heeft men plaatselijk
mogelijk direct op de rivier geloosd. Na de bedijking werd men
genoodzaakt de afwatering door middel van weteringen te
verzorgen.
De afdamming van de IJssel bracht een verlaging van de
waterstand op de IJssel met zich mee, hetgeen de afwatering op de
rivier vergemakkelijkte. Dit feit, in combinatie met het naar het
noordwesten aflopende maaiveld-niveau, heeft ertoe geleid dat ook
het merendeel van de polders in Lopik, al dan niet via de
Vlistboezem, op de IJssel uitwateren.
Een probleem werd echter dat veel gebieden door inklinking
lager kwamen te liggen, waardoor een natuurlijke afwatering werd
belemmerd. In de Lopikerwaard hebben de meeste weteringen een
westelijk georiënteerde afwatering. De weteringen zijn voor het
overgrote deel gegraven in de periode van 1150 tot 1350. Nog voor
het einde van de 11de eeuw had Lopik, te zamen met Noord Zevender
een afwatering op de Vlist (Eerste Veldwetering). Omstreeks 1280
loosden ook Willige Langerak, Zuid Zevender, Cabauw en Vijfhoeven
op de Vlist, door middel van een aantal veldweteringen en een
duiker onder de Lopikerwetering.
Vooral de midden in de waard gelegen polders Benschop en
Polsbroek hebben zich veel moeite moeten getroosten om tot een
bevredigende afwatering te komen. In 1289 kreeg Benschop,
mogelijk als opvolger van een lozing op de Vlist, een westelijke
lozing op de IJssel door de Groot Keulevaart. Een meer oostelijke
afwatering via Rateles werd voor het eerst in 1296 vermeld. In
1296 waren daardoor twee sluizen naast elkaar gelegen: de
Bralandersluis (voor Willeskop en Blokland) en de
Benschoppersluis. Hoe de oudste afwatering van Noord- en ZuidPolsbroek plaatsvond is niet exact bekend. In 1313 verkregen
beide gebieden een gezamelijke uitwatering aan het oostelijke
einde van het gebied in de richting van Oudewater (afb. 16). In
1414 werd de afwatering definitief geregeld door het graven van
de Klein Keulevaart nabij Haastrecht; afwatering vond voortaan
dus in westelijke richting plaats.
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Afb. 12. Wegen en waterlopen in het Kromme Rijngebied. Fragment
van de kaart die in opdracht van Provinciale Staten van
Utrecht in 1862 van de provincie werd gemaakt.
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Afb. 13. Wegen en waterlopen in de Lopikerwaard. De kaart van Van
Ittersum uit 1771.
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Bemaling
Vanwege voortgaande inklinking kon omstreeks 1450 de uitwatering
niet meer op 'natuurlijke' wijze, dat wil zeggen via uitwateringssluizen, plaatsvinden. Het werd noodzakelijk om verdere
poldervoorzieningen, waaronder bemaling met windmolens, te
treffen. Als eerste polder in de Lopikerwaard is vermoedelijk de
polder Noord Zevender omstreeks 1450 door windkracht bemalen. De
wateroverlast blijkt ook uit het voorkomen van een groot aantal
opgehoogde woonplaatsen in Benschop. Aangenomen wordt dat deze
ophogingen dateren uit de 14de en 15de eeuw.
Houten wipwatermolens werden gebouwd in de Lopikerwaard, rond
Oudewater, in de polder Oudegein in Jutphaas, en in Schalkwijk.
Door bemaling werd de bodemdaling echter versterkt. Dit maakte
het plaatselijk reeds omstreeks 1485 noodzakelijk een tweede
bemalingstrap in de stellen. In de Lopikerwaard werd daartoe het
waterschap de Hooge Boezem opgericht, gelegen aan het uiteinde
van de Vlist bij Haastrecht. In 1739 werd zelfs een derde
bemalingstrap noodzakelijk voor de westelijke uitwatering van
Benschop.
Op de kaart van Hattinga uit 1771 staan in de Lopikerwaard 40
molens afgebeeld. Al met al was het resultaat in de 19de eeuw een
uitgebreid netwerk van afwateringseenheden met weteringen,
boezems, sluizen en molens.
Ook in het Kromme Rijngebied hebben molens gestaan om
komgebieden te ontwateren, maar in veel geringer aantal. Het
probleem van bodeminklinking speelde hier veel minder.

3.4.3 Dijken en kades
Bedijking
Hoe en in welke periode de oudste bedijking van de IJssel en de
Lek tot stand is gekomen niet exact bekend. De bedijking is
vermoedelijk omstreeks 1100 begonnen. Mogelijk waren Lek en
IJssel reeds in 1150 geheel bedijkt. De op initiatief van
Bisschop Otto III en Graaf Floris IV omstreeks 1235 uitgevoerde
bedijking van de Lek hield waarschijnlijk een verzwaring in van
een oudere kade. Door de eeuwen heen is de Lekdijk diverse malen
versterkt en verhoogd. Desondanks is de noorder Lekdijk (en
enkele keren de IJsseldijk) nog veelvuldig doorgebroken. Daarbij
zijn de wielen en overslaggronden ontstaan.
Afdamming
In 1122 werd de Kromme Rijn afgedamd bij de Lek om ontginning van
de uitgestrekte komgronden in het Kromme Rijn-gebied mogelijk te
maken (afb. 14). Vóór de afdamming kon het water uit de
komgbieden vooral 's winters niet op de Kromme Rijn geloosd
worden vanwege de hoge waterstand in de rivier. Als
scheepvaartroute tussen de hoofdloop van de Rijn en de stad,
Utrecht kon de Kromme Rijn aan het begin van de twaalfde eeuw
vervangen worden. Tegelijk met de afdamming werd een nieuwe
verbinding tussen Utrecht naar de Lek (via de Hollandse IJssel):
de Vaartse Rijn, gegraven (afb. 15).
In Wijk bij Duurstede liep de Kromme Rijn ten tijde van de
afdamming langs de Doornsestraat (de huidige Prins Hendrikweg),
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de verdwenen Donkerstaat (tussen Hoogstraat en Markt) en va.idaar
met een boog in oostelijke richting naar de Lek waar de dam
gelegd werd. Het laatste nog niet verlandde deel werd
gedeeltelijk verlegd via de Arkgracht, ter plaatse van de huidige
Mazijk en verder doorlopend langs de oostkant van de Kerkstraat.
In 1285 werd de IJssel bij Hoppenesse (Het Klaphek) afgedamd.
De Lekdijk ten oosten van de dam werd onderhouden door het
hoogheem-raadschap Lekdijk Bovendams; de westelijke Lekdijk werd
onderhouden door het hoogheemraadschap Lekdijk Benedendams. Na de
afdamming ging van de IJssel sindsdien weinig overstromingsdreiging meer uit.
Kades
Tussen de ontginningseenheden van de koragebieden werd veelal een
kade aangelegd, al naar gelang de ligging zijkade (zijwende) of
achterkade genaamd.
Op diverse plaatsen zijn (restanten van) dergelijke kades
bewaard gebleven. Veel van deze kades waren later herkenbaar
doordat ze als houtkade beplant waren (veelal met els). Een kade
met een lengte van kilometers is de achterkade tussen de
ontginningen van Lopik enerzijds en van Polsbroek/Benschop
anderzijds. Ook de achterkade aan de noordzijde van de
ontginningen van Benschop/Polsbroek is nog over grote lengte
herkenbaar. Zijkades zijn nauwelijks meer als zodanig herkenbaar.
Ten dele omdat later ter plekke een weg of wetering is aangelegd,
ten dele ook doordat de kade is vervlakt.

Afb. 14. De loop van de Kromme Rijn ten tijde van de afdamming
(naar: Dekker, 1981, p. 15).
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De uitwateringen nabij Oudewaler, detail van Hattinga, Kaart van de Lopikerwaaid. 1771.
DL- uïtwatering van Vliet en Dijkveld met 31) de Boezem. 32) de Vïjzclmolen en 33) de sluis;
(30) is de houten heul vaii Ruzendaal).
Do oostelijke uitwatenng van Benschop en de uitwatering van Willeskop en Blokland met
3-1) de Achterlxx.'zem en 35) de Athtermolen van Benschop, 36) de Achter boezem van Willeskop en Blokland, 37) de ai bt kan te Achtermolen van Blokland, 38) de Tiend wegmolen (achtkant) van Willeskop, 39) de Generale Voorboezem van Benschop, Willeskop en Blokland.
40) de Voormulen (Hogebuezem- of Dammolen) van Benschop. 41) de Voormolen en 42) de
Peilmoleo van Willeskop en Blokland, 43) de Benschoppersluis en 44) de Wjlieskoppersluis.

Afb. 15. De Kromme Rijn, de Vaartse Rijn en de Nieuwe Vaart.
Afb. 16. De uitwateringen bij Oudewater.
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3.4.4 Militaire infrastructuur
Reeds in de 16de eeuw werd in Nederland het principe van
inundaties toegepast als defensief middel. Aanvankelijk richtte
men zich op het gebied rondom de versterkte steden. De gedachte
van een aaneengesloten waterlinie als doorlopende
terreinhindernis kwam op in de 17de eeuw. In 1672 werd het leger
van Lodewijk XIV tot staan gebracht door inwerkingtreding van de
(Oude) Hollandse Waterlinie, die liep van Muiden via Schoonhoven
naar Gorinchem. Hierbij kon onder meer de Lopikerwaard bijna
volledig onder water worden gezet. In 1673 werd de linie
versterkt en ging ook Oudewater er deel van uitmaken. Tijdens de
Franse overheersing in het begin van de 19de eeuw werd de
grondslag gelegd voor een nieuw verdedigingsstelsel. Besloten
werd de stad Utrecht binnen de meer oostwaarts gelegen Nieuwe
Hollandse Waterlinie te brengen. De linie bestaat uit een stelsel
van inundeerbare gebieden met forten en batterijen op niet te
inunderen stukken land en bij inundatiesluizen. De eerste fase
werd aangelegd in de jaren 1814-1824 en bestaat uit forten en
lunetten aan de oostzijde van de stad Utrecht en uit
inundatiesluizen. Ten zuiden van Utrecht legde men het fort
Jutphaas en het werk bij Vreeswijk ter verdediging van de sluis.
Tussen 1825 en 1840 lagen de werkzaamheden stil vanwege de
omvangrijke aanleg van versterkingen in het zuiden van het land
ten gevolg van de Belgische opstand.
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3.5 NEDERZETTINGEN

3.5.1 Inleiding
De nederzettingen in het Rivierkleigebied zijn in grote lijnen te
verdelen in drie categorieën: esdorpen, streekdorpen en steden
(afb. 17). Esdorpen komen voor in het Kromme Rijngebied op de
hoger gelegen oeverwallen en stroomruggen. De streekdorpen zijn
verbonden met de cope-ontginningen en de vier steden liggen aan
de randen van het Rivierkleigebied, aan de Hollandse IJssel en de
Lek.
Tenslotte treft men in het gebied verspreide bebouwing aan,
die voornamelijk bestaat uit kastelen en boerderijen.

3.5.2 Esdorpen
In de Karolingische tijd waren de stroomruggen, vooral in het
Kromme Rijngebied, reeds intensief bewoond. In de strook langs de
Kromme Rijn en op de Houtense stroomrug lagen kleine agrarische
nederzettingen. Omstreeks het jaar 1000 hadden deze kleine dorpen
permanent gebruikte akkers die in Utrecht engen, in het algemeen
ook wel essen, werden genoemd. De eng- of esdorpen in het Kromme
Rijngebied waren betrekkelijk klein. Bunnik, Odijk en Werkhoven
zijn zogenaamde gestrekte esdorpen. Het wegennet vertoont een
langgerekt patroon, de oeverwallen van de rivier volgend. In de
kern liggen twee evenwijdige wegen op korte afstand van elkaar.
De strook hiertussen vormde waarschijnlijk aanvankelijk de brink
die later geheel of gedeeltelijk werd volgebouwd, met
uitzondering van die in Odijk. De brink was oorspronkelijk
gemeenschappelijk bezit, de plaats waar het vee 's avonds werd
samengedreven. Ook de kerk werd veelal aan een brink-ruimte
gebouwd, daarmee het kern-vorming versterkend.
De dorpskern van Houten bezit een uitgesproken brink, met een
min of meer vierkante vorm. In tegenstelling tot de andere
brinkdorpen heeft Houten een brink met wegen die in alle
richtingen uitwaaieren.

3.5.3 Boerderij stroken en streekdorpen
In de komgebieden, die vanaf de 11de eeuw systematisch werden
ontgonnen, werden de boerderijen gesitueerd langs de
ontginningsbasis, veelal een natuurlijke waterloop of wetering.
Daardoor ontstonden lintvormige boerderij stroken. Uitzonderlijk
lange boerderij stroken (ruim 13 KM) ontstonden in de Lopikerwaard
(Lopik-Cabauw, Benschop-Polsbroek, Willige Langerak, Willeskop).
Ten noorden van de IJssel waren de boerderij stroken veel korter
(bijv. Ruige Weide, Papekop en Kattenbroek).
Vooral in de zeer lange boerderij stroken was het noodzakelijk
nieuwe kerken te bouwen omdat de afstand naar oudere kerken op de
oeverwallen te ver was. De kerk werd geplaatst binnen het
bestaande boerderij lint, al dan niet aan een brink-achtige
ruimte. Nabij de kerk kon op den duur een kleine kern ontstaan
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met enige niet-agrarische bebouwing. Over het algemeen bleef
kern-vorming tot in de 19de eeuw zeer beperkt.
Dit nederzettingstype, boerderij lint en evntueel een
kerkbuurt, kunnen we aanduuiden als streekdorp.
Niet alleen in het westelijke komgebied ontstonden dergelijke
streekdorpen (bijvoorbeeld Lopik, Benschop e.d.), ook de dorpen
in de ontginnningen van Schalkwijk en Langbroek zijn streekdorpen
(Over- en Nederlangbroek, Schalkwijk, Tull en 't Waal).
Opmerkelijk is het sterk agrarische karakter en de geringe
uitgroei van de meeste boerderij stroken en streekdorpen. Een
duidelijke uitzondering vormt Langbroek waar reeds in de 14de
eeuw veel woontorens binnen het bebouwingslint waren verrezen. In
de loop van de tijd ontwikkelde zich hier een aanzienlijk aantal
buitenplaatsen en landgoederen, waardoor de bebouwing niet alleen
boerderijen, maar ook buitenhuizen, dienstgebouwen en
arbeiderswoningen omvatte.

Afb. 17. De dorpen in het Rivierkleigebied rond 1830 (gegevens
ontleend aan de kadastrale minuutplans, RAU).
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3.5.4 Steden
In het Rivierkleigebied zijn in de late Middeleeuwen vier steden
tot ontwikkeling gekomen: Oudewater, Montfoort en IJsselstein
langs de Hollandse IJssel en Wijk bij Duurstede aan de splitsing
van Lek en Kromme Rijn. Bij de stichting van deze steden heeft de
machtsstrijd tussen de bisschop van Utrecht en de graven van
Holland en Gelre een grote rol gespeeld. De steden met kastelen
dienden als machtsbasis van waaruit het omringende gebied kon
worden beheerst. Deze strijd ging door tot circa 1550 toen zowel
Holland, het Sticht als Gelre in handen van Karel V waren
gekomen.
Montfoort en IJsselstein zijn klassieke voorbeelden van
gestichte steden, bedoeld als machtsbasis in nieuw ontgonnen
gebieden. Dergelijke steden, ook wel bastides genoemd, hebben
veelal een regelmatige plattegrond, met een kasteel aan de rand
van het stadsgebied.
De vier stadjes hadden een sterk agrarische inslag en waren
nauw met het omringende platteland verbonden. Ze functioneerden
als lokale markt. Produkten uit de omgeving werden verhandeld op
week- en jaarmarkten. De steden kenden weinig ambachtelijke
bedrijvigheid. In Oudewater waren enige bierbrouwerijen (hop) en
touwslagerij en (hennep). Vooral deze laatsten bezorgden het
stadje aan het eind van de 16de eeuw en in de 17de eeuw welvaart
aangezien de vraag naar scheepstouw toen snel toenam. In
IJsselstein waren enkele mandenmakerij en en hoepelmakerijen
(wilgeteen). Wijk bij Duurstede en Montfoort hadden vrijwel
uitsluitend een verzorgende functie voor de omgeving en weinig
ambachtelijke bedrijvigheid. Wijk bij Duurstede kende nauwelijks
scheepvaartactiviteiten of handel; het stadje lag van de rivier
afgekeerd en had geen haven.
Oudevater
De nederzetting Oudewater is vermoedelijk aan het eind van de
10de eeuw ontstaan bij de uitmonding van de Lange Linschoten in
de Hollandse IJssel (afb. 18).
Rond 1100 werd in de nederzetting een kerk gebouwd, ter
plaatse van de huidige St. Michaëlskerk. Stadsrechten kreeg
Oudewater vermoedelijk in 1265 van de bisschop van Utrecht,
Hendrik van Vianden. Vijftien jaar later werd de stad door zijn
opvolger in onderpand gegeven aan de graaf van Holland, Floris V,
in verband met een geldlening. Wegens het uitblijven van
aflossing is Oudewater sindsdien Hollands gebied gebleven (tot
1970). Het opdringen in oostelijke richting paste in de
toenmalige politiek van de Hollandse graven om het graafschap uic
te breiden ten koste van het Sticht. De graven stimuleerden de
ontwikkeling van Oudewater, zoals zij ook deden bij andere steden
in het Utrechts-Hollandse grensgebied. Zij stelden een
schepenbestuur in, schonken privileges en droegen bij aan de
ommuring van de stad.
Het gevolg van de ligging in het grensgebied tussen Holland
en Utrecht was dat de stad een aantal malen ingenomen werd en
flinke schade opliep, bijvoorbeeld in 1349 en 1374. Toen in 1528
de landsheerlijke macht van de bisschop en de graaf overging op
Karel V verloor Oudewater haar betekenis als Hollandse
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grensvesting.
De oudst bekende plattegrond van de stad is gemaakt door
Jacob van Deventer in circa 1560. Oudewater wordt op de kaart
omgeven door de omgrachting en ommuring die in 1321 is aangelegd
ter vervanging van de tot dan functionerende aarden wal met
pallissadering. Een grotendeels dubbele omgrachting is aangelegd:
een buitengracht voor burgerlijke en afwateringsdoeleinden en een
binnengracht voor militaire doelen.
Het hoog gelegen terrein tussen de IJssel en de Lange
Linschoten is ongetwijfeld het vroegst bewoond geweest. Langs het
water zijn handel en bedrijvigheid tot ontwikkeling gekomen. De
structuur van dit oudste stadsdeel, waar ook de kerk werd
gebouwd, wordt bepaald door de loop van de IJssel en de Lange
Linschoten. Langs het water zijn de kaden aangelegd: de huidige
Kromme Haven, de Donkere Gaard, de Peperstraat, de Wijdstraat,
het Helletje en de Noord IJsselkade. Tussen de beide waterlopen
is een lengteverbinding aangelegd bestaande uit de Biezenwal, het
Rode Zand, de Noorderkerkstraat (gedeeltelijk), de
Zuiderkerkstraat en de Romeijnstraat met een aantal
dwarsverbindingen: de Broekerstraat, de Rootstraat, de
Noorderkerkstraat (gedeeltelijk) en de Marktstraat. De grens van
het stadsdeel werd vermoedelijk gevormd door de Biezen, die langs
de achtererven van de Broekerstraat en de Kromme Haven liep.
Het gebied aan de andere kant van de Lange Linschoten heeft
vermoedelijk een wat meer gemengd karakter gehad met
bedrijvigheid langs het water: aan de Havenstraat en de Korte
Havenstraat en tussen het water en de Leeuweringerstraat, en met
boerderijen aan de noordzijde van de Leeuweringerstraat. De
Koningstraat/Wijngaardstraat functioneerde als achterstraat in
dit gebied. Ook hier werden tussen de beide lengte-assen enkele
dwarsverbindingen aangelegd: de Reijersteeg en de Gasthuissteeg.
Op 5 augustus 1575 werd Oudewater door de Spanjaarden
ingenomen. Vele burgers werden gedood en de stad werd grotendeels
platgebrand. Vermoedelijk bleven alleen de St. Michaëlskerk, het
St. Ursulaconvent en enkele huizen over.
Spoedig werd begonnen met de wederopbouw van de stad. Het
verdedigingsstelsel werd gemoderniseerd volgens de nieuwe
fortificatie-opvattingen. Aan de noord-, en oostzijde werd de
bestaande gracht vervangen door een dubbele omgrachting met
bastions en ravelijnen. Aan de zuidzijde was een complete
vernieuwing noodzakelijk. Aan deze kant werd de stad ook
enigszins verkleind. Aan de westzijde werd de aan de overzijde
van de IJssel gelegen buitenbuurt IJsselvere binnen de vesting
getrokken, zodat de IJssel beter te verdedigen was. De oude
zuidelijke stadsgracht verloor hierdoor zijn functie en werd
gedempt, waardoor de Oost IJsselkade en de Nieuwstraat
ontstonden.
In de jaren 1672-1673 speelde de vesting Oudewater geen rol
van betekenis. De stad werd bezet en weer verlaten, en wellicht
van tijdelijke versterkingen voorzien.
Na enkele kleine uitbreidingen aan het eind van de 17de en in
de 18de eeuw werd in 1816, bij de opheffing van de Oude Hollandse
Waterlinie, de vesting overgedragen aan Domeinen, en vervolgens
in 1826 aan de stad. Kort na 1850 werd begonnen met het afbreken
van poorten en wallen en het dempen van de grachten.
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Afb. 18. Het stratenplan van Oudewater rond 1830.
Afb. 19. Montfoort rond 1830 (gegevens ontleend aan het
kadastraal minuutplan, RAU).
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Montfoort
Omstreeks 1170 gaf de Utrechtse bisschop Godfried van Rhenen
opdracht tot de bouw van een burcht op de zuidelijke oeverwal van
de Hollandsche IJssel. Deze burcht, Montfoort genaamd, is
mogelijk bedoeld ter beveiliging van de westgrens van het Sticht
tegen de Hollandse graven.
Tussen de burcht en de IJssel ontwikkelde zich al spoedig een
nederzetting. Vermoedelijk dateert de huidige hoofdstraat, de
Hoogstraat, die het tracé volgt van de toenmalige IJsseldijk uit
de beginperiode. De nederzetting werd gesticht op de strook grond
tussen de IJsseldijk en het kasteel. De ten dele planmatige opzet
van het stratenpatroon duidt erop dat de kasteelheer, de
burggraaf, het ontstaan en de ontwikkeling van de nederzetting
heeft bevorderd en gestuurd (afb. 19).
In 1329 werd door de burggraaf aan Montfoort het stadsrecht
verleend. Tot de stadvrijheid behoorde ook het ten zuiden van de
stad gelegen Hofland. Met de stadrechtverlening werd Montfoort,
als kleinste, één van de vijf Utrechtse steden naast Utrecht,
Amersfoort, Rhenen en Wijk bij Duurstede. Vóór 1350 werd de
nederzetting op initiatief van de burggraaf van een omwalling en
van poorten voorzien. In de 15de eeuw werd de stad ommuurd. De
stadsplattegrond van Blaeu (1629) toont aan dat binnen het
stedelijk gebied nog veel achtererven onbebouwd waren. De stad
had blijkens de op de kaart ingetekende hooibergen nog een sterk
(overheersend) agrarisch karakter.
Vanaf het einde van de 17de eeuw verschoof het accent in de
stedelijke bedrijvigheid naar de verwerking van agrarische
producten. Hierbij moet, behalve aan de korenmolen, in de eerste
plaats gedacht worden aan de touwnijverheid. Een specifiek
Montfoortse industrie was de knopenmakerij.
IJsselstein
De nederzetting IJsselstein is ontstaan bij het gelijknamige
kasteel dat vermoedelijk in de 13de eeuw is gesticht (afb. 20).
In een periode van betrekkelijke politieke stabiliteit
omstreeks 1300 werd de groei van de nederzetting IJsselstein
gestimuleerd door de kasteelheer Gijsbrecht van IJsselstein. In
een geschrift uit 1360 is voor het eerst sprake van stadsrecht
voor IJsselstein.
Omstreeks 1350 beschikte de stad vermoedelijk reeds over een
verdedigingsgordel, bestaande uit een omgrachting en omwalling.
In 1390 liet Arnold van Egmond de stad versterken door de
aanleg van een ommuring met poorten en torens. Omstreeks 1400
bezat IJsselstein door de aanwezigheid van verdedigingswerken en
van typisch stedelijke bebouwing (kerk, klooster en gasthuis) een
stedelijk aanzien. Dit neemt niet weg dat het merendeel van de
bebouwing agrarisch was.
IJsselstein was de marktplaats voor de wijde omgeving. Reeds
in 1437 bestonden willekeuren, stedelijke bepalingen, die
inhielden dat de tot de heerlijkheid behorende dorpen verplicht
waren hun graan in IJsselstein te laten malen en agrarische
produkten, zoals kaas, boter hennep en vlas, naar de waag in
IJsselstein te voeren.
Een beeld van de ruimtelijke opbouw van de stad geeft de
oudste kaart van IJsselstein van circa 1550 van J. van Deventer.
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Het binnen de ommuring gelegen stadsgebied werd gekenmerkt door
het regelmatige stratenpatroon, karakteristiek voor een
'bastide'. De hoofdstructuur vormden twee parallelle wegen: de op
de IJsselpoort uitkomende Achterstraat en de op de
Benschopperpoort georiënteerde Voorstraat. Haaks op deze twee
hoofdassen lagen kleinere straten. Aan de zuidoostzijde van de
Voorstaat liep de Haven. Duidelijk herkenbaar door de brede
omgrachting is het verlaten stadsdeel de Nieuwpoort.
Betrekkelijk veel mensen vonden een bestaan in de verwerking
van agrarische produkten: te noemen zijn mandenmakers,
hoepbuigers en wevers. De kwaliteit van het huizenbestand liet te
wensen over. Dit leidde er in 1756 zelfs toe dat nieuwbouwpremies
beschikbaar werden gesteld.
Wijk bij Duurstede
In 1001 schonk Otto I de curtes (vroonhoven) Wijk, Werkhoven en
Odijk aan aartsbisschop Herribert van Keulen. Deze schonk de
goederen in 1019 aan de door hem in 1016 gestichte abdij te
Deutz, in de buurt van Keulen. Al enkele jaren vóór 1019 had de
bisschop een deel van het koninklijk domein in Wijk voor de abdij
aangekocht. In 1256 verkocht de abdij haar Wijkse goederen aan de
graaf van Gelre, die in die periode probeerde zijn invloed naar
het westen uit te breiden ten koste van de wereldlijk heer van
het Nedersticht, de bisschop van Utrecht. De graaf gaf de Wijkse
hof (waarschijnlijk ter plaatse van de huidige Nederhof aan de
Markt) in leen aan de heren van Abcoude, die in de buurt een
kasteel bouwden. Aanvankelijk bestond het kasteel (dat ter
plaatse van het huidige gebouw stond) slechts uit een eenvoudige
woontoren.
Gijsbrecht van Abcoude verleende Wijk in 1300 stadsrechten.
Vermoedelijk is men vrij snel daarna begonnen met de aanleg van
een omwalling en een omgrachting rond de stad. Voor de
omgrachting kon gebruik gemaakt worden van de in 1122 bij de Lek
afgedamde Kromme Rijn.
Binnen de eerste omwalling lagen slechts enkele straten: de
Voorstraat (later Volderstraat), de Achterstraat, de Markt, de
Leuterstraat, de Veldpoortstraat, de Maleborduurstraat en de
Peperstaat. De voornaamste toegangswegen tot de stad waren de
Lageweg in het noorden, de Steenstraat in het westen en de later
verdwenen Boomgaardstraat, eveneens in het westen en aansluitend
op de Maleborduurstraat.
Op zijn laatst rond 1350 werd Wijk uitgebreid met het gebied
De Ark of Het Oever aan de overzijde van de afgedamde Rijn tot
aan de Lekdijk. Ook de stadsuitleg werd van een omwalling
voorzien. Tussen 1440 en 1450 werd de stad van een nieuwe
ommuring en omgrachting voorzien: in grote lijnen was het
stratenpatroon van de huidige binnenstad hiermee vastgelegd (afb.
21). In hoeverre de straten in de uitbreiding rond de Oeverstraat
toen al aangelegd waren, is niet geheel duidelijk. Een eeuw later
waren de meeste straten, zoals die nu aanwezig zijn, aangelegd,
zoals blijkt uit de kaart van Jacob van Deventer uit circa 1560.
De aanleg van straten en de daarmee gepaard gaande
bouwactiviteiten vonden plaats in de bloeitijd van de stad, die
valt tussen 1459 en 1528 toen Wijk residentie van de Utrechtse
bisschoppen was. Ook de belangrijkste gebouwen zijn op de kaart
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aangegeven: de kerk die door de bisschoppen is vergroot, de
Nederhof, het in 1399 gestichte Dominicanessenklooster (ongeveer
ter plaatse van de huidige R.K.-kerk aan de Kloosterleuterstraat)
en het buiten de stad gelegen kasteel. Het in 1400 gestichte
Ewouts- of St. Elisabeths Gasthuis dat nu nog bestaat is niet op
de kaart aangegeven, evenmin als het in gothische stijl
opgetrokken stadhuis.
Na de 'Bourgondische' periode waarin Wijk bisschoppelijke
residentie was, zijn er nauwelijks stimulansen op politiek,
economisch of sociaal terrein geweest, die gevolgen voor de
ruimtelijke ontwikkeling van de stad hebben gehad. Wijk bij
Deuurstede functioneerde voornamelijk als marktplaats en
verzorgingscentrum voor de direkte omgeving.
Afgezien van een enkele wijziging in het stratenpatroon: het
doortrekken van de Leuterstraat naar de Kloosterstraat,
veranderde de stedelijke plattegrond niet.
Het gedeeltelijk agrarische karakter van de stad is ook af te
lezen van het kadastraaal minuutplan uit circa 1820. Aan de
Achterstraat en Kokkestraat zijn de boerderijen te herkennen aan
de plattegronden van de hooibergen.

Afb. 20. IJsselstein rond 1830 (gegevens ontleend aan het
kadastraal minuutplan, RAU).
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Afb. 21. Wijk bij Duurstede rond 1830 (gegevens ontleend aan het
kadastraal minuutplan, RAU).
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3.5.5 Overige nederzettingen
Niet alle nederzettingen zijn binnen bovenstaande
vangen. De nederzettingen Jaarsveld en Linschoten
stroomruggen gelegen nederzettingen, die mogelijk
Karolingische bewoning. Vreeswijk is gegroeid bij
Vaartse Rijn en Lek.

categorieën te
zijn op
teruggaan op
de sluis van de

Jaarsveld
Jaarsveld is een dorp met een nagenoeg vierkante plattegrond aan
de Lekdijk (zie afb. 17), misschien ontstaan bij een Hof. In de
Middeleeuwen stond hier het dijkhuis van waaruit de zorg voor de
dijk werd geregeld. Het kasteel Veldenstein werd gebouwd aan het
eind van de 14de eeuw. De kasteelheren waren echter niet machtig
genoeg om Jaarsveld uit te laten groeien tot een nederzetting van
enige omvang.
Linschoten
Het dorp Linschoten is ontstaan nabij het 13de-eeuwse, voormalige
kasteel op de Linschotense stroomrug. Bij het kasteel verrees de
Sint-Janskerk, als opvolger van een 13de-eeuwse, bij het kasteel
behorende kapel. Nabij de kerk en het kasteel is aan de weg langs
de Lange Linschoten het dorp Linschoten ontstaan.
Vreeswijk
Het ontstaan van Vreeswijk hangt samen met het graven van het
laatste deel van de Vaartse Rijn van de Wiers naar de Lek. Bij de
sluis, gebouwd in 1373, ontstond de nieuwe kern Vreeswijk
(aanvankelijk 'de Vaart' genoemd), ongeveer op de plaats waar in
de Karolingische tijd de handelskolonie Vriezenwijk gelegen was.
Vreeswijk heeft een ander uiterlijk dan de overige dorpen als
gevolg van het vrijwel ontbreken van een agrarische kern (zie
afb. 17). De plaats was geheel gericht op de scheepvaart. Bij de
nederzetting werd een burcht gebouwd als verdedigingswerk, die
echter al in 1482 werd verwoest. Als gevolg van de strategische
ligging volgde fortificatie in de 16de eeuw. De bebouwing bevindt
zich lintvormig langs het kanaal, met een concentratie aan de
westkant, waar de tolweg naar Utrecht lag.

3.5.6 Verspreiding bebouwing
Naast de dorpen en steden is in het Rivierkleigebied een
(historische) verspreide bebouwing te vinden, die grotendeels
bestond uit boerderijen en kastelen.
Op de hoge gronden in het Kromme Rijngebied was de bebouwing
buiten de dorpen niet volledig verspreid, maar ontstonden ook
enkele gehuchten. In tegenstelling tot de esdorpen hebben deze
gehuchten geen brink en een eenvoudiger wegenpatroon. Sommige
zijn bij een kasteel ontstaan zoals 't Goy, het oude
bestuurscentrum van de graven van Utrecht.
Kastelen
Bij de verspreiding van de kastelen over het Rivierkleigebied
valt een aantal zaken op. Op de oude cultuurgronden zijn relatief
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weinig kastelen te vinden en dan nog bijna uitsluitend aan de
randen, waar de komgronden beginnen (bijvoorbeeld het voormalige
Weerdenburg in Werkhoven). Op de waarden aan de Kromme Rijn is de
concentratie hoger (bijv. Rhijnauwen en Beverweerd). Ook in de
nieuwe ontginningen bevinden zich veel kastelen met name in
Langbroek en Jutphaas. Opvallend is dat in de Lopikerwaard
vrijwel geen kastelen en adellijke huizen te vinden zijn.
Waarschijnlijk was de welvaart hier toch geringer dan
bijvoorbeeld in het gebied rond Langbroek. Voor de welvarende
boeren in Langbroek was een stenen huis (woontoren) een
statussymbool (afb. 22). In het algemeen bevond het versterkte
huis zich direct naast de oorspronkelijke boerenwoning.

WALENBURü.
Afb. 22. De gerestaureerde woontoren Walenburg aan de
Langbroekerwetering (tek. N.G. van der Leek).

Het oudste type kasteel is de omgrachte of op een kunstmatige
verhoging staande houten (later stenen) woontoren. De oudste
exemplaren hiervan dateren uit de 13de eeuw. Dit type versterkte
huis bestaat in het algemeen uit drie verdiepingen met elk één
vertrek (afb. 23). In de loop der tijden volgde uitbreiding met
woonvleugels, weermuur met bijgebouwen en hoektorens en vaak een
poortgebouw. Soms was er een apart omgrachte voorburcht.
In de late middeleeuwen verloren de kastelen hun rol als
verdedigbaar huis vanwege het gebruik van doeltreffender
kanonvuur en een andere wijze van oorlogvoering.
In 1536 werd door de Staten van Utrecht bepaald dat bezitters
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van ridderhofsteden zitting konden nemen in deze Staten als
vertegenwoordiger van de tweede stand, de adel. Een ridderhofstad
moest aan een aantal eisen voldoen: het huis moest omgracht zijn
en voorzien van ophaalbrug en poortgebouw; het huis moest
weerbaar zijn c.q. weerbaarheid suggeren; het huis moest minimaal
één generatie in bezit van het geslacht zijn. In het
Rivierkleigebied zijn vanaf 1536 17 versterkte huizen als
ridderhofstad erkend.
In de 17de en 18de eeuw werden de versterkte huizen steeds
meer verbouwd tot buitenverblijf van rijke burgers (afb. 24 en
25). De landadel verdween langzamerhand uit het gebied. Deze
ontwikkeling leidde tot uitbreiding en modernisering van de oude
kastelen en ook niet zelden tot totale nieuwbouw op de bestaande
fundamenten. Dit proces zette zich voort in de 19de eeuw toen de
kastelen c.q. buitenplaatsen werden aangepast aan de nieuwe mode
(b.v. bepleistering, nieuwe vensters).

Afb. 23. Doorsnede over een woontoren (tek. N.G. van der Leek
naar De Wit, 1988) .
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Afb. 24. Nieuw Amelisweerd circa 1650 (RAU).

Boerderijen
De grootste concentratie boerderijen wordt aangetroffen langs de
ontginningsbases in de cope-ontginningen. Bij de ligging van de
boerderijen is opvallend dat ze niet evenwijdig aan de weg zijn
gebouwd, maar ten behoeve van de gunstige erfdeling de
kavelgrenzen volgen. Op de stroomruggen zijn de meeste
boerderijen meer verspreid gelegen rond de oude dorpen en
gehuchten.

t.
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Afb. 25. Sandenburg circa 1650 (RAU)
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4 RUIMTELIJKE ONTWIKKELING 1850-1940

4.1 STAATKUNDIG-BESTUURLIJKE ASPECTEN
Vóór 1795 was Utrecht verdeeld in een groot aantal dorpsgerechten
en vijf steden, waarvan er twee binnen het Rivierkleigebied
lagen: Montfoort en Wijk bij Duurstede. IJsselstein was een
zelfstandige baronie en omvatte de Schoutambten IJsselstein,
Benschop en Noord-Polsbroek. Oudewater was een hollandse stad.
De gerechten bestonden al vanaf de Middeleeuwen, toen de
leenmannen bepaalde bevoegdheden kregen om als overheid op te
treden. In de 18de eeuw werd een aantal gerechten openbaar
verkocht. Rond 1800 hadden de gerechten dus tweeërlei oorsprong:
belening of koop.
Gedurende de tijd van de Republiek der Verenigde Nederlanden
was de verdeling van het platteland in gerechten vrijwel intact
gebleven. Na de revolutie in 1795 werden de beleende gerechten
zonder meer vervallen verklaard, de eigenaren van de gekochte
kregen een vergoeding. In de periode daarna vonden veel
wijzigingen plaats: gerechten werden samengevoegd en omgezet in
gemeenten ('Communes') tijdens het franse bewind 1810-1813,
grenzen werden gewijzigd, enkele oude gerechten weer hersteld
etc. De stadsvrijheden bleven echter onaangetast tot 1848.
Tussen 1820 en 1830 kreeg de provincie een begrenzing die tot
1940 in stand bleef. Jaarsveld en de Baronie IJsselstein gingen
in 1805 over naar Utrecht, Zuid-Polsbroek, Cabauw en Zevender
volgden in 1820. De laatste twee gingen behoren bij de gemeente
Willige Langerak.
In de periode 1851-1857 werd weer een aantal gemeenten
samengevoegd en daarna bleef de toestand tot 1940 onveranderd. In
dat jaar bestond het Rivierkleigebied uit 21 gemeenten (zie tabel
1). Na de Tweede Wereldoorlog traden wederom wijzigingen op, die
uiteindelijk leidden tot de huidige 10 gemeenten.
Wetgeving
In 1848 verscheen de herziene grondwet die voor de huidige
staatsinrichting van groot belang is geweest. De macht van de
koning werd beperkt ten gunste van medezeggenschap voor de
burgerij. Vrijheid van godsdienst, vereniging en onderwijs, en
het kiesrecht werden geregeld. Deze grondwet werd uitgewerkt in
de organieke wetten: Kieswet, Provinciewet (1850) en Gemeentewet
(1851) . Dit betekende het einde van de standenvertegenwoordiging
en het begin van een meer uitgesproken provinciale en
gemeentelijke autonomie. Vanaf de tweede helft van de 19de eeuw
was daarnaast sprake van een toenemende overheidsinvloed. Dit
komt tot uitdrukking in een groot aantal nieuwe wetten, die van
invloed waren op de ruimtelijke inrichting van Nederland. Genoemd
kunnen worden: Postwet (1850), Onderwijswet (1857), Spoorwegwet
(1860) en vooral de Woningwet (1901).
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4.2 GRONDGEBRUIK

4.2.1 Agrarisch grondgebruik
Ook na 1850 bleef de landbouw het belangrijkste middel van
bestaan in het Rivierkleigebied. Tot de jaren 1870 ging het
voorspoedig in deze sector. Hierin kwam verandering door de
landbouwcrisis van circa 1880, die onder meer werd veroorzaakt
door de concurrentie van goedkoop graan uit Amerika. Hierdoor
gingen de graanprijzen in Nederland drastisch omlaag. Het gevolg
was dat men zich ging toeleggen op andere vormen van landbouw. In
de Lopikerwaard, toch al overwegend een weidegebied, schakelde
men bijna volledig over op melkveehouderij met uitzondering van
het oostelijke, hoger gelegen gebied, waar enige fruitteelt tot
ontwikkeling kwam.
In het Kromme Rijngebied nam het areaal bouwland eveneens af.
Akkerbouw werd geleidelijk verdrongen door grasland en fruitteelt
(vnl. appels, peren en kersen). Binnen de akkerbouw namen
veevoedergewassen een steeds belangrijkere plaats in.
De teelt van hennep in de Lopikerwaard liep vanaf 1850 terug
door de opkomst van de stoomvaart (waarbij veel minder touw nodig
was dan bij de zeilvaart) en door invoer van goedkopere
buitenlandse hennep, gevolgd door import van vervangende
grondstoffen als sisal. Rond 1910 was de hennepteelt bijna
volledig verdwenen.
De griendcultuur raakte in de jaren dertig in een crisis,
eveneens door concurrentie van het buitenland en van andere
materialen. Tenen manden werden als emballagemateriaal steeds
meer vervangen door marchinaal vervaardigde houten kisten en
metalen fusten.
In het laatste kwart van de 19de eeuw kreeg de landbouw te maken
met ingrijpende moderniseringen. Na 1890 verdween de
zuivelbereiding steeds meer van de boerderij en werden
zuivelfabrieken opgericht. Wel was er een groot verschil tussen
de Lopikerwaard en het Kromme Rijngebied. Het aantal "zelfkazers"
was in de Lopikerwaard rond 1940 nog vrij groot (1938:
Lopikerwaard: 68,8%, Kromme Rijngebied: 36,7%).
Rond 1900 werden de eerste landbouwcoöperaties opgericht die
zich bezig hielden met de aankoop van veevoer, kunstmest,
landbouwwerktuigen etc. Tot deze ontwikkelingen werd in
belangrijke mate bijgedragen door nieuwe vormen van
credietverlening. Vooral de stichting van boerenleenbanken heeft
sinds 1896 een grote vlucht genomen. Modernisering van de
landbouw werd vanaf het eind van de vorige eeuw bevorderd door de
overheid, de oprichting van het landbouwonderwijs en het geven
van voorlichting.

4.2.2 Delfstoffenwinning
Na 1850 ontwikkelde zich in het Rivierkleigebied op bescheiden
schaal enige industrie op basis van stoomkracht. In het hele
gebied kwamen steenfabrieken langs de rivieren Lek, IJssel en
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Kromme Rijn.
Met name in de periode rond de eeuwwisseling is de
steenbakkerij langs de Hollandsche IJssel van betekenis geweest
(zie verder 4.4.1).

4.2.3 Parken en bossen
In het begin van de 19de eeuw kwam in de tuinarchitectuur de
landschapsstijl op, waarbij gestreefd werd naar een zowel
contrastrijke als natuurlijk ogende aanleg. Ook bij de
Langbroeker kastelen vond de 'verlandschappelijking' ingang. De
vlakke, langgerekte percelen aan weerszijden van de wetering
leenden zich echter niet goed voor een uitgebreide
landschappelijke aanleg. Bij Sandenburg was in 1809 een enigszins
landschappelijke tuin aanwezig. Bij Hindersteijn werd, wellicht
tegelijk met de verbouwing in 1847, de tuin enigszins
verlandschappelijkt, bij Lunenburg gebeurde hetzelfde rond 1860.
Op de Topographische en Militaire Kaart van 1850 is in de
plattegronden van de tuinen bij de kastelen verder weinig van

Afb. 26. In 1834 werd het park van het Huis te Linschoten naar
ontwerp van J.D. Zocher verlandschappelijkt. Op de
huidige plattegrond zijn de slingerpaden en de
serpentinevijver van deze aanleg te onderscheiden.
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aanleg in landschapsstijl (slingerende paden en waterlopen) te
zien. Mogelijk wijst wel het rondlopende padenstelsel bij De
Donk, een in 1815 gebouwd landhuis (gesloopt in 1866) op een
dergelijke aanleg. Bij Sandenburg werd de inrichting in
landschapsstijl na circa 1870 voortgezet. Baron Van Lynden van
Sandenburg liet de Langbroekerdijk vóór het kasteel van de
wetering afbuigen om zo het zicht van af de weg op het huis te
verbeteren. De Sandenburgerlaan kreeg een sterk slingerend
beloop.
Ook langs de Kromme Rijn vond na 1850 een verdere
verlandschappelijking plaats van de tuinen en parken: bij Nieuw
Amelisweerd rond 1860, op bescheiden schaal bij de Nienhof en bij
Beverweerd tussen 1835 en 1862. Op Rhijnauwen vond vrijwel geen
verlandschappelijking plaats, wel werd de geometrische aanleg
verstoord door de aanleg van fort Rhijnauwen in 1867.
Bij het Huis te Linschoten werd in 1834 het park
verlandschappelijkt afb. 26) naar ontwerp van J.D. Zocher jr.
(1790-1870). Deze gaf ook het kasteelpark in Wijk bij Duurstede.
In Langbroek werden de van oudsher aanwezige hakhoutcomplexen na
1900 van minder betekenis door de opkomst van steenkool als
brandstof. Ook hier was omzetting in weiland het gevolg. Een
aantal percelen is echter tot op de huidige dag bewaard gebleven,
dit geldt eveneens voor het eiken- en populierenbos, dat vooral
in de jaren dertig in omvang verminderde.

4.3 INFRASTRUCTUUR

4.3.1 Landwegen
Voor circa 1870 was het vervoer over water veel belangrijker dan
dat over land. De trekschuit bleef tot ver in de 19de eeuw een
veel gebruikt vervoermiddel, aangezien reizen per diligence over
de primitieve wegen zeer tijdrovend was. Rond 1850 waren er in
het Rivierkleigebied dan ook nog weinig landwegen van betekenis.
Er was slechts één bestrate weg: de tolweg van Utrecht naar
Vreeswijk, die onderhouden werd door de stad Utrecht. Provinciale
wegen bestonden al sinds het begin van de 19de eeuw en deze waren
voor het grootste deel verhard met onder andere grind.
In 1821 was de provinciale weg De Meern-Montfoort-Oudewater
aangelegd en de provinciale weg Houten-Culemborgse Veer. Deze
laatste heeft tussen 1840 en 1906 als een particuliere
concessieweg gefungeerd: het onderhoud werd betaald uit
tolheffing. Tolwegen bleven bestaan tot na de Tweede
Wereldoorlog. In 1881 werden twee nieuwe provinciale wegen
aangelegd: Utrecht-Bunnik en Houten-Beusichemse veer.
Het aantal verharde wegen nam in de tweede helft van de 19de
eeuw sterk toe, vaak ging het initiatief tot aanleg uit van
particulieren. Vanaf 1920 is de groei van het verharde wegennet
groter geweest dan in alle voorgaande periodes. Dit was
noodzakelijk door de toename van het aantal auto's en door de
opkomst van de autobus.
In 1928 kwam het eerste provinciale wegenplan tot stand. Dit
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plan behelsde in grote lijn verbreding en verharding van de
bestaande wegen en aanleg van een nieuw stuk weg van Montfoort
via Benschop naar Lopik. Deze nieuwe weg sloot aan op de al
bestaande wegen, IJsselstein-Benschop en Lopik-Schoonhoven,
voltooiing vond plaats in 1939, waardoor de tot toen geisoleerd
gelegen Lopikerwaard werd ontsloten.
In 1938 werd de eerste Rijksweg door het Rivierkleigebied
aangelegd: de autoweg Utrecht-Den Bosch. Deze weg nam de functie
van de straatweg Utrecht-Vreeswijk over, van waar men de Lek per
veer naar Vianen moest oversteken.
In 1940 werd begonnen met de aanleg van de Rijksweg UtrechtArnhem. Vóór de oorlog werd het stuk tot Driebergen voltooid.

4.3.2 Waterwegen en afwatering
De Kromme Rijn was na de afdamming in de 12de eeuw een smal
stroompje geworden. Omstreeks 1870 werd de rivier gekanaliseerd
als onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie: de bedding werd
verbreed zodat door het openen van de inundatiesluis bij Wijk bij
Duurstede water kon werden getransporteerd naar Utrecht. Om
dezelfde reden werden twee meanders bij Cothen en Werkhoven
afgesneden.
In de loop van de 19de eeuw heeft men in de Lek kribben en
strekdammen aangelegd om de loop van de rivier vast te leggen en
de vaargeul op diepte te houden.
Bij de aanleg van nieuwe kanalen stond het handelsbelang van
Amsterdam voorop: het Merwedekanaal, het Amsterdam-Rijnkanaal en
het Lekkanaal (afb. 27). Om de verbinding tussen Amsterdam en de
Merwede bij Gorinchem te verbeteren werd in de periode 1881-1892
het Merwedekanaal gegraven. Deze waterweg volgde vanaf het zuiden
van de stad Utrecht tot de Wiersedijk bij Vreeswijk de Vaartse
Rijn en werd daar via een nieuw tolvrij kanaalvak naar de Lek
geleid waar een sluis werd gebouwd (1892). Deze nieuwe
'Koninginnensluis' zorgde voor een toename van de scheepvaart in
Vreeswijk. Rond 1900 bleek echter ook het Merwedekanaal niet meer
geschikt voor de steeds groter wordende schepen. Bovendien was de
sluis overbelast en was er een groot aantal lage draaibruggen in
de vaarweg. In de jaren dertig begon men met het graven van het
Amsterdam-Rijnkanaal van Amsterdam naar de Waal bij Tiel, en de
zijverbinding met de Lek: het Lekkanaal, met hierin de in 1938
aangelegde Beatrixsluizen. De voltooiing van het AmsterdamRijnkanaal vond plaats in 1954.
Afwatering
Tegen het eind van de 19de eeuw kwam een eind aan de
windbemaling. Rond het jaar 1870 werden molens door stoomgemalen
vervangen. De gemalen werden veelal gebouwd op de funderingen van
een afgebroken molen. De 40 molens die de Lopikerwaard aan het
eind van de 18e eeuw telde, waren in 1940 vervangen door 14
gemalen. Overschakeling vond ook plaats in de laaggelegen polder
Blokland in Schalkwijk. In het begin van deze eeuw ging men over
op dieselbemaling. De elektrificatie van het platteland in de
jaren twintig maakte overschakeling op elektrische aangedreven
pompen mogelijk. Als gevolg van functieverlies werden de meeste
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molens afgebroken.
Toepassing van nieuwe energiebronnen ging doorgaans gepaard
met verbouwing van de gemalen, of zelfs nieuwbouw. De hoofdlijnen
van de waterstaatkundige structuur bleven echter ongewijzigd.

1

HE KWC DE K A N A A L

2

AMSTEÜOAM-

3

RIJH

LEK«»N»Al

Afb. 27. Het Merwede-, Lek- en Amsterdam-Rijnkanaal.

4.3.3 Spoor- en tramwegen (afb. 28)
In 1839 werd de eerste Nederlandse Spoorlijn van Amsterdam naar
Haarlem geopend. In 1845 volgde uitbreiding tot Arnhem en vanaf
daar aansluiting op het duitse spoorwegnet. Aan de nieuwe lijn
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Amsterdam-Arnhem, de Rhijnspoorweg, werd een halte aangelegd bij
Vechten. Deze was bedoeld om goederen uit het Kromme Rijngebied
te transporteren, maar werd al vrij snel opgeheven wegens gebrek
aan belangstelling. De bevolking zelf reisde nog nauwelijks per
trein, maar bleef gebruik maken van de boot naar Utrecht, ging te
voet of met paard en wagen. Pas in 1901 werd in Bunnik een
station geopend.
Het baanvak Utrecht-Waardenburg, richting Den Bosch, van de
Staatsspoorwegen werd geopend in 1868. In datzelfde jaar kwamen
er stations in Houten en Schalkwijk. Dit laatste station werd in
1935 gesloten.
Door de Wet op de Lokaalspoorwegen van 1878 werd de aanleg
van een tramwegnet sterk bevorderd. In 1883 werd de stoomtramlijn
Utrecht-Vreeswijk gerealiseerd. Door concurrentie van de
stoombootondernemingen op de Vaartse Rijn was dit lijntje echter
geen succes. Al in 1893 volgde omzetting in een paardentram om de
exploitatiekosten te verlagen. Deze tram zou tot circa 1920
blijven rijden. In de jaren tachtig van de vorige eeuw legde men
de stoomtramlijn langs de Heuvelrug aan, en in 1885 de zijtak
Doorn-Wijk bij Duurstede via Langbroek en Cothen. In de jaren
dertig verdween de tram door de opkomst van het auto- en
busvervoer.

Afb. 28. Spoor- en tramwegen in het Rivierkleigebied.
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Afb. 29. Dienstregeling van de O.S.M, uit 1901. Een aftakking van
de tramlijn langs de Utrechtse Heuvelrug liep van Doorn
over Langbroek en Cothen naar Wijk bij Duurstede

4.3.4 Militaire infrastructuur
De aanleg van de Nieuwe Hollandse Waterlinie werd hervat na de
onafhankelijkheid van België. De tweede bouwperiode loopt van
1840 tot 1860. De meeste werken van de Linie kregen toen bomvrije
gebouwen, veelal een wachthuis met dikke stenen muren. Aan het
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behoud van een vrij schootsveld en goed uitzicht rond de forten
werd veel aandacht besteed. Dit werd geregeld in de zogenaamde
Kringenwet van 1853. Rondom een vestingwerk werden drie kringen
geprojecteerd op afstanden van 300, 600 en 1000 m. Binnen deze
kringen golden zeer stringente bouwvoorschriften. Zo mochten hier
geen, of slechts houten, gemakkelijk te verwijderen bouwsels
worden opgetrokken. De 'verboden kringen' werden in 1951
opgeheven.
Aan de Noorder Lekdijk bij Honswijk werd het gelijknamige
fort met lunet gebouwd. Zowel de verbeterde als de nieuwe forten
bleken bij oplevering al weer hopeloos verouderd. Door de
toenemende reikwijdte van de projectielen moesten de
vestingsteden van grotere afstand worden verdedigd. Ten oosten
van Utrecht verrezen vier nieuwe, grote forten tussen 1867 en
1870, waarvan twee in het Rivierkleigebied: Fort Rijnauwen en
Fort Vechten bij Bunnik. Langs de Lek vonden verbeteringen voor
de onderwaterzetting plaats: een inlaatsluis in de Kromme Rijn
bij Wijk bij Duurstede (afb. 29) en een inundatiekanaal bij
Honswijk. Ook de nieuwe forten bleken veel tekortkomingen te
hebben.
Na afkondiging van de Vestingwet (1874) werd gestart met de
bouw van nieuwe forten met meer bomvrije onderkomens en
verzwaarde wallen. In het Rivierkleigebied kwamen nieuwe forten
en batterijen bij 't Hemeltje (aan de weg Utrecht-Houten), aan de
Waalse Wetering bij Tull en 't Waal, aan de Overeindseweg
(Jutphaas) en aan de Korte Uitweg (bij fort Honswijk).
De Nieuwe Hollandse Waterlinie was nog maar net gereed, toen
in 1885 de brisantgranaat werd ingevoerd, waartgen geen fort
bestand was. De linie was hiermee van veel minder waarde
geworden, maar werd wel in stand gehouden. Tussen 1916 en 1918
werden eenvoudige veldversterkingen aangelegd van betonnen platen
met golfijzeren dak en aarden dekking. In 1918 bouwde men in de
Linie schuilplaatsen van gewapend beton. Na 1930 werden op
strategische plaatsen in of bij forten maar ook bij
doorsnijdingen van de Linie door spoorwegen en nieuwe
verkeerswegen, betonnen mitrailleur- en kanonkazematten gebouwd.
Tevens werden de inundatiemogelijkheden aangepast en
wegversperringen opgeworpen. Tijdens de mobilisatie van 1939-1940
werd de Nieuwe Hollandse Waterlinie voor het laatst in staat van
verdediging gebracht.

4.3.5 Openbare voorzieningen: water, gas en elektriciteit
Tot ver in de 19de eeuw werd het water in ons land uit putten,
grachten en open wateren gehaald. Het franse bewind heeft plannen
gemaakt voor een aanleg van drinkwaterleidingen, maar tot een
uitvoering hiervan is het nooit gekomen. Tegen het einde van de
19de eeuw hadden de meeste grote steden in Nederland
waterleiding, maar nog geen enkele gemeente in het
Rivierkleigebied.
Op het platteland kon men nog betrekkelijk schoon hemel- en
bronwater krijgen, zodat de aanleg van een waterleiding hier
minder urgent was. In 1911 werden in IJsselstein en Oudewater
gemeentelijke drinkwatermaatschappijen opgericht. De doorbraak
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naar streekwaterleidingen voor grotere plattelandsgebieden kwam
in de jaren twintig. Om versnippering tegen te gaan verbond de
provincie Utrecht in 1923 de aanleg van nieuwe waterleidingen aan
een concessie. De drinkwaterleiding West-Utrecht (5 gemeenten)
werd opgericht in 1927, die voor Zuid-Utrecht (11 gemeenten) in
1936.
Het meest opvallende element van een waterleidingcomplex is
de watertoren, die dient voor wateropslag en het regelen van de
waterdruk. De torens van IJsselstein en Oudewater dateren beide
uit 1911. Op het platteland werden later watertorens gebouwd
bijv. in Lopik en in Werkhoven.

Afb. 29. Eén van de werken in het kader van de Nieuwe Hollandse
Waterlinie was de bouw van de Inundatiesluis in de
Kromme Rijn bij Wijk bij Duurstede in 1866.
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In de 18de eeuw werd kunstmatige verlichting met oliegas
uitgevonden en iets later die met steenkoolgas. In het heersende
liberale klimaat lag het voor de hand dat particuliere
ondernemers bij de introductie het voortouw namen. Na 1850 lag
het initiatief voor oprichting van gasfabrieken bij de overheid
en bestaande particuliere fabrieken werden overgenomen door
gemeenten. Het gas diende voor de openbare stadsverlichting en
werd tevens gebruikt door fabrieken en particulieren. De grote
steden waren al vóór 1850 van gas voorzien. De kleinere steden
volgden later: Oudewater in 1868, Montfoort in 1910 en
IJsselstein in 1911. Vanaf 1930 vond concentratie en
schaalvergroting plaats. Tot een provinciaal gasbedrijf kwam het
echter niet. In 1940 moest een groot gedeelte van het
Rivierkleigebied, met name het Kromme Rijngebied, het nog zonder
gas stellen.
Rond de eeuwwisseling werd gasverlichting langzamerhand steeds
meer vervangen door elektrische verlichting. Net als bij de
gasfabricage lag het initiatief voor de oprichting van
elektrische centrales in de 19de eeuw bij particuliere
ondernemers. De gemeentelijke overheid nam de productie echter al
snel over. In de jaren twintig ging men elektriciteit toepassen
in onder andere de polderbemaling en bij de spoorwegen.
Rond 1910 was de elektriciteitsvoorziening onder provinciale
controle gebracht. De provincie zorgde voor de distributie, de
gemeentelijke centrale in Utrecht voor de productie. Het gehele
Rivierkleigebied ontving elektriciteit van deze centrale.

4.4 NEDERZETTINGEN

4.4.1 Inleiding
Handel en industrie
Handel vond in het Rivierkleigebied vooral op kleine schaal
plaats. De stadjes hadden een verzorgende functie ten opzichte
van het omringende platteland. De meeste winkels en
dienstverlenenede bedrijven bevonden zich dan ook in de steden.
De bedrijvigheid was voor een deel gebaseerd op ter plaatse
gewonnen grondstoffen (steenfabrieken) en voor een deel
gerelateerd aan de producten van het omringend agrarisch gebied
(hennep, wilgeteen, fruit). Uit de op de productie van de
grienden gebaseerde nijverheid ontwikkelde zich, met name in
IJsselstein, een meubel- en houtwarenindustrie.
Steenfabrieken
De steenfabrieken lagen aan de Hollandse IJssel, de Kromme Rijn
en de Lek.
Na de kanalisatie van de Hollandsche IJssel omstreeks 1860
vestigden zich enkele bedrijven langs het Utrechtse deel van de
IJssel. In 1867 werd te IJsselstein de steenfabriek 'De
Overwaard' door O.A.G. Walland en C.L.W. Thorman opgericht. In
1905 ging het bedrijf De Overwaard, waar inmiddels ook een
naastgelegen steenfabriek toe behoorde, deel uitmaken van de
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firma 'De Gebr. van de Koppel'. Omstreeks 1945 werkten er ruim 35
mensen in de fabriek.
Ook tussen Montfoort en Linschoten is klei afgegraven ten
behoeve van de baksteenfabricage. Veel van de klei werd
getransporteerd naar steenfabrieken in Woerden. Omstreeks 1900
werden ook langs de Hollandsche IJssel bij Heeswijk en Willeskop
diverse steenfabrieken gesticht. Begin deze eeuw ging het met de
fabricage van IJsselsteen bergafwaarts. Reeds voor 1940 werden
daarom weer steenfabrieken gesloten.
In Wijk bij Duurstede was een 'steenoven' aanwezig, waar in
1871 53 mensen werkten. Als gevolg van bochtafsnij dingen in de
Lek ligt het bedrijf, dat later 'De Roodvoet' werd genoemd naar
de uiterwaard waarin de fabriek gelegen was, nu in de Gelderse
gemeente Maurik. Een tweede fabriek werd in 1885 door Ter Windt
en Arntz opgericht in de Lunenburgerwaard. De Roodvoet was in
1896, als eerste van de Wijkse steenfabrieken, in het bezit van
een stoommachine.
De enige nu nog functionerende steenfabriek in Wijk staat in
de Bosscherwaarden en dateert van na 1912.
In het gebied 'De Leemkolk', een binnenbocht van de Kromme
Rijn onder Werkhoven, werd van oudsher klei gewonnen. De firma
Bonté en Bekker (dezelde als van De Roodvoet) kreeg in 1897
vergunning voor het plaatsen van een stoommachine in de
steenfabriek ter plaatse. Vermoedelijk was dit de fabriek
'Kattenveld', die iets meer stroomafwaarts stond dan
steenbakkerij 'De Leemkolk'. In 1896 waren beide fabrieken van
stoommachines voorzien.
Manden- en hoepelmakerijen
In IJsselstein ontwikkelde zich uit de manden- en hoepelmakerijen
in de tweede helft van de 19de eeuw een meubel- en
houtwarenindustrie.
In de periode 1850 tot 1940 vond in IJsselstein een snelle
industriële ontwikkeling plaats. Het belangrijkst waren de
houtverwerkende bedrijven, met de bedrijven van Van Rooyen en
Schilte als uitschieters.
In de 7 hoepfabrieken waren in 1850 in totaal ongeveer 100
volwassenen en 30 kinderen werkzaam. Na 1900 nam het aantal
fabrieken en vooral het aantal arbeidsplaatsen snel af. In 1930
bestonden nog 5 fabrieken met in totaal 28 werknemers. De hoepmakerijen waren vooral gevestigd aan de Voorstraat, Havenstraat,
Weidstraat en Walkade, dus in het zuidelijke stadsdeel. Vanwege
het seizoensgebonden karakter van de hoepmakerij dreven de
hoepmakersbazen en teenhandelaren gewoonlijk ook handel in fruit.
Deze laatste handel kwam gaandeweg meer op de voorgrond te staan.
Na 1900 ontstonden in IJsselstein enkele mandenmakerijen als
verwerkingsmogelijkheid van griendhout. De mandenmakerijen
dankten hun bestaan aan de opkomst van de fruitteelt (appels,
peren en vooral kersen). Omstreeks de jaren twintig bereikte de
mandenmakerij haar hoogtepunt met 40 mandenmakers. Daarna ging
het geleidelijk bergafwaarts.
Houtverwerkende industrie
In de tweede helft van de 19de en het begin van de 20ste eeuw
kwam vooral in IJsselstein een aanzienlijke houtverwerkende
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industrie tot ontwikkeling. De basis voor de ontwikkeling kan
gevonden worden in de hoepmakerijen of hoepfabrieken. Deze
hoepmakerijen konden zich door hun bedrijfsvorm gemakkelijk
ontwikkelen tot industriële bedrijven. Deze ontwikkeling werd
mogelijk gemaakt door de introductie van stoomkracht en de
daaraan gekoppelde machinale houtbewerking aan het einde van de
19de eeuw.
Met name door de families Van Rooyen en Schilte werd een
aanzienlijke meubel- en houtwarenindustrie opgebouwd. De
fabrieken van Van Rooyen en Schilte boden in de voor-oorlogse
periode respectievelijk aan circa 300 en 100 man werk.
Aanvankelijk waren de fabrieken verspreid door de binnenstad
gesitueerd. Grotere uitbreidingen werden gerealiseerd aan de
Walkade maar vooral aan de oever van de Hollandsche IJssel.
Afzetproblemen ten gevolge van buitenlandse concurrentie
resulteerden uiteindelijk in 1968 in sluiting van de fabriek en
afbraak in 1982.
Touwslagerij
Vanouds werd in de Lopikerwaard hennep geteeld. De hennep vormde
de grondstof voor enkle touwslagerijgen in Oudewater, IJsselstein
en Montfoort. De lange touwbanen waren gesitueerd langs de
stadswal of direct buiten de stad. In IJsselstein lag
bijvoorbeeld omstreeks 1900 een touwbaan buiten de stad, terzijde
van de toepasselijk zo genoemde Touwlaan.
De opkomst van de stoomvaart bracht een sterke daling van de
vraag naar scheepstouw met zich mee. Daardoor en door de aanvoer
van goedkopere buitenlandse hennep, gevolgd door de introductie
van vervangende touwgrondstoffen als sisal en manilla waren de
meeste touwbanen gedoemd te verdwijnen.
Ook in Oudewater verdwenen de van oudsher langs de wallen
gesitueerde handbanen. Eén van de overblijvende bedrijven, Van
der Lee, ging in het midden van de 19de eeuw over op stoomkracht
en begon behalve hennep ook andere grondstoffen te verwerken.
Tevens werd de fabriek verplaatst van de Biezenwal naar de
Hekendorperweg.
Fruit
In het begin van deze eeuw werden fruitveilingen in Bunnik,
Houten en Wijk bij Duurstede opgericht. Vanaf deze veilingen kwam
het fruit terecht in heel Nederland. Ook in de Lopikerwaard was
de handel in fruit, naast die in wilgeteen en vee, van belang.
Het fruit dat hier werd verhandeld kwam echter voor een groot
gedeelte uit het Kromme Rijngebied. Vooral in Benschop, Lopik en
Jaarsveld vestigden zich vele kleine fruit- en
teenhandelbedrijfjes, met name vanaf de jaren dertig. Ter
bewaring van het fruit werden koelhuizen gebouwd. Handel in fruit
en teen werden in het algemeen gecombineerd, aangezien het beide
seizoensgebonden activiteiten waren die elkaar goed aanvulden.
Ook in Bunnik leidde de opkomst van de fruitteelt tot de
vestiging van enige industriële nevenbedrijvigheid en de
oprichting van een veiling met koelhuis.
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Bedrijvigheid aan het water
In enkele plaatsen kwam bedrijvigheid op die niet gebaseerd was
op toelevering van grondstoffen uit de omgeving.
In Vreeswijk bloeiden handel en industrie op na de opening
van de Koninginnensluis in 1892. Vooral de middenstand deed goede
zaken, omdat veel schippers de tijd die nodig was voor het
schutten gebruikten om inkopen, met name levensmiddelen en
scheepsbenodigheden, te doen. Vanaf 1938 raakte de handel
volledig in het slop door de opening van de Beatrixsluizen. Als
gevolg hiervan lieten de schippers het dorp links liggen.
Ook de aanwezige industrieën waren in Vreeswijk, zoals te
verwachten, sterk verbonden met de scheepvaart. Het grootste was
de scheepsbouw- en reparatiewerf van de Gebr. van Zutphen (1906).
Jutphaas was in 1940 de meest geïndustrialiseerde gemeente in
het Rivierkleigebied. West- en Hoograven lagen toentertijd in de
gemeente Jutphaas. De stad Utrecht had een relatief beperkt
grondgebied. Grote industrieën gingen zich vanaf circa 1910
vestigen in de randgemeenten en vanaf 1921 in Jutphaas, aangezien
de Utrechtse industrieterreinen volgebouwd waren. Veel grote
industrieën vestigden zich in Hoograven langs de Vaartse Rijn. In
1954 vond annexatie van Hoog- en Westraven door de gemeente
Utrecht plaats. In het dorp Jutphaas bevonden zich enkele kleine
bedrijven en vanaf de jaren dertig de grote Persil-zeepfabriek.
Overige bedrijvigheid
Behalve de genoemde handel en industrie kan kan nog enige
bedrijvigheid in het gebied genoemd worden. De belangrijkste
industrie in Montfoort was een carosseriefabriek gebouwd in 1880.
Diverse industrieën vestigden zich in Oudewater vanaf circa 1870:
onder andere een machinefabriek (1872), een stoomwasserij (1885),
een zuivelfabriek en de olieslagerij van Brinkers. De laatste was
opgericht in 1880 en hier werd, uit in de omgeving verbouwd vlas,
lijnolie geslagen en veekoeken gemaakt.
Buiten de stedelijke nederzettingen bleef het
Rivierkleigebied, op de steenfabrieken na, een volledig agrarisch
gebied. Slechts enkele kleine industrieën vestigden zich in de
dorpen, zoals een houtzagerij in Bunnik.
Voor zo ver er in of bij de stedelijke nederzettingen
industrialisatie plaats vond, bleef deze betrekkelijk bescheiden.
Van de stadjes aan de Hollandse IJssel nam de bedrijvigheid in
IJsselstein het meeste toe. Aan de Lek was het niet Wijk, maar
Vreeswijk waar de meeste ontwikkeling plaats vond. De meest
grootscheepse industrialisatie voltrok zich echter in Jutphaas,
langs de Vaartse Rijn/Merwedekanaal (nu grotendeels grondgebied
van de stad Utrecht).
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De PrlnsHendrtkschool te Vreeswijk bledl den schippert
voor hun kinderenUll*t*k«nd Ottd**wl)«, gegeven volgens het In 1915 ont
wotpen en sindsdien bl|na ongewijzigd gebleven Atlm|atlg leerplan, een novum op onderwlfsgebled. goedgekeurd bij K B van S Oclober 192?. {Staatsblad No.
28). aansluitend blf het onderwijs op scholen voor uitgebreid lager onderwijs (Beschikking van ZE den
Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen
d d 31 Mei 1934. No. 1352*. aldeïllng L O. F.);
een Prot«stacitichClulil«U|k* opvoeding: teer goede, In
1936 voel verbeterde halsvvitlngi g*n««tkundlg« «a tandheelkundig» behandetfngi uitmuntende votdlngt bewasschfngj in d?n zomer zwemonderwijs In zeer goede zwemInrichting, waarover de Prins Hendrtkschool eiken dag ge
durend? bepaalde uren de beschikking heelt; enz. enz. een
en c n l s r vo'gens prospectus, dat op aanvrage kosteloos
wordt toegezonden
De door de ouden verschuldigde bijdrage tn de verbli|('
kosten Is. met Ingang van 1 Mei 1937. vastgesteld op
ƒ 15* — per Jaar en per leerling, met een reductie van
j 33.— voor leder volgend kind uit hetzelfde gezin, dat
gelijktijdig met het eerste In de inrichting is geplaatst
Aangifte van leerlingen, beglnnenden en meergevorderden,
kan dagelijks, zoowel schriftelijk als mondeling, geschieden
Uitstekende gelegenheid voor kinderen, die in verband mei
hel ambulante bedri|t hunner ouders, gedurende korter of
langer tijd het onderwijs volgden op verschillende scholen,
om hun studie In de vakken van het lager onderwl{s te
voltooien
Veilige, rustige omgeving. Voortdurend toezicht
Aanhoudend medische controle
Van de oprichting In 1915 af volgden circa 1500 kinderen
uit de beste kringen van rivier-, kutt- en binnenvaart hel
onderwils op de Prins Hendrlkschool.
Jongens-leerlingen van hel hoogste leerjaar kur ten tevens,
tegen een geringe vergoeding, het onderwijs op de valt'
school v o l g . n .
Nomen, h.l Bestuur
J HAZELAAR. Directeur

31. De uitbreiding van de industrie in Vreeswijk wordt
geïllustreerd door een advertentie uit 1937 (uit: Benner
en Wilbrenninck, p. 116).

60 •

4.4.2 Ontwikkelingen in steden en dorpen
de stedelijke nederzettingen van het Rivierkleigebied deden zich
in de periode na 1850 enkele gemeenschappelijke ontwikkelingen
voor. In de eerste plaats moet het slopen van de vestingwerken
genoemd worden, dat rond 1850 op gang kwam. Hiermee kwam tevens
de mogelijkheid op om tot uitbreiding over te gaan. In eerste
instantie was deze, zoals Wijk bij Duurstede laat zien, zeer
bescheiden. Ook kon de voormalige omwalling voor andere
doeleinden dan woningbouw gebruikt worden, zoals de
industrievestiging in Oudewater laar zien. Al dan niet gepaard
met de sloop van de wallen ging in enkele plaatsen een demping
van een deel van de omgrachting.
Met de toenemende invloed van de overheid, zowel op nationaal
als plaatselijk nivo, nam het aantal openbare en bestuursgebouwen
toe: raadhuizen, postkantoren, politiebureaus, tot en met zelfs
een gevangenis (IJsselstein). Ook het aantal scholen nam toe,
evenals het aantal kerken, vooral R.K. kerken toen deze
denominatie weer was toegestaan.
Aangezien de industrialisatie en de handel in de periode na
1850 in het gebied geen explosieve groei doormaakten, was het in
de meeste nederzettingen niet noodzakelijk tot grootschalige
uitbreiding over te gaan. Met name de dorpen groeiden weinig,
sommige zoals Langbroek en Cothen zelfs nauwelijks.
In alle nederzettingen nam uitbreiding de vorm van
lintbebouwing en/of verdichting van de bestaande bebouwing aan.
Planmatige ontwikkeling of sturing ontbrak veelal. De nieuwbouw
was grotendeels het initiatief van particuliere bouwers. In
slechts enkele gemeenten speelden woningbouwverenigingen voor
1940 al een rol, bijv. in IJsselstein waar in 1920 door de R.K.
woningbouwvereniging 65 woningwetwoningen werden gebouwd aan de
overkant van de IJssel. Grootschalige nieuwbouwplannen werden
niet gemaakt vóór 1940. In de streekdorpen vond langs de wetering
verdichting plaats in de vorm van burgerwoningen en
arbeiderswoningen.
Tabel 1 toont de loop van de bevolking in de 21 gemeenten in het
Rivierkleigebied. De bevolking in 1859 is vergeleken met die op 1
januari 1941. De cijfers van 1859 zijn de meest recente na de
vorming van de gemeenten in 1857. Vergelijking van het gebied met
de totale provincie Utrecht toont aan dat de bevolkingsgroei in
het Rivierkleigebied nogal gering was; 14 gemeenten hebben te
maken met een geringe groei (kleiner of gelijk aan 50%) of zelfs
een afname van de bevolking, 4 gemeenten hebben een groei tussen
de 50 en 100% en 3 gemeenten nemen sterk toe in bevolking in de
genoemde periode: Vreeswijk, Jutphaas en Bunnik.
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De 21 gemeenten
in 1940

Benschop
Bunnik
Cothen
Hoenkoop
Houten
Jaarsveld
Jutphaas
Langbroek
Lopik
Montfoort
Odijk
Oudewater
Polsbroek
Schalkwijk
Tull en 't Waal
Vreeswijk
Werkhoven
Willeskop
Willige Langerak
Wijk bij Duurstede
IJsselstein
Totaal rivierkleigebied
prov. Utrecht

Volkstelling
1859

Bev. gemeenten
CBS 1941
1914
2279
1040

1419

996
695
333

632

1592
1255
2081
1092
1375
1750

2679
1412
9564
1415
1845
2113

451

Verschil
absoluut

Verschil
relatief

495

35%

1283

129%

345
299

50Z
90%
68%

1087

157

12%

7483

360%

30%
34%

484

323
470
363
33

2198

3279

1081

677

884

1061

1507

207
446

49%
31%
42%

- 15
1752

- 3%
134%

257
391
204
718

475

460

1311

3063
1120

863
539
727

21%
7%

2754
3254

3472
4970

1716

30%
72%
28%
26%
53%

26898
159776

45993
489608

19095
329832

206%

930
931

71%

Tabel 1 Bevolkingsontwikkeling Rivierkleigebied 1859-1940.

Oudewater (afb. 32)
Het grootste deel van de 18de eeuwse fortificaties werd kort na
1851 opgeruimd. De gracht aan de oostzijde en delen van de gracht
aan de zuid- en de westzijde bleven bewaard.
De terreinen van de vesting werden ingebruik genomen voor
industrie, parkaanleg, woningbouw, en de aanleg van twee
begraafplaatsen. Industrie vestigde zich met name aan de
voormalige vestingwerken aan de zuidzijde van de IJssel: de
scheepswerf de Hollandsche IJssel in 1872, Brinkers olieslagerij
in 1880, de graanmalerij van Six in 1819 en stoomwasserij De
Jongh in 1885. Twee begraafplaatsen (een algemene, eind 19de
eeuw, een rooms-katholieke begin 20ste eeuw) en plantsoenen
werden aangelegd op de oostzijde van de vroegere omwalling.
Aan de westzijde van de omwalling, ter plaatse van het
Exercitieplein, later Gasplein, werd in 1868 de gemeentelijke
gasfabriek gebouwd. Ook verrees er een zuivelfabriek, later
omgevormd tot een trappenfabriek.
In eerste instantie werden slechts aan de westzijde van de
vroegere vestingwerken enkele huizen gebouwd. Pas in de
20ste eeuw vond op enige schaal woningbouwinvulling plaats: aan
de Lange Burchwal in de jaren dertig. Plesraanplantsoen, Van
Veenendaalstraat en Lefebvreplein dateren van na 1945.
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Na 1860 verliep de henneptouwproduktie en verdwenen de vooral
langs de wallen gesitueerde handbanen (in verband met beschutting
door de bomen, die ook gebruikt werden om touw aan te hangen).
Een van de Oudewaterse bedrijven, Van der Lee, ging in het midden
van de 19e eeuw over op stoomkracht en begon behalve hennep ook
andere grondstoffen te verwerken. Tevens werd de fabriek
verplaatst van de Biezenwal (waar nu nog een oude baanschuur
staat) naar de Hekendorperweg.
Een aantal openbare en bijzondere gebouwen werd in de periode
na 1850 gebouwd: de R.K. kerk in 1883 (ter vervanging van de in
1803 gebouwde kerk), het R.K. zustergesticht (evenals de kerk van
architect E.J. Margry), de watertoren in 1911 (gesloopt 1966) en
andere gebouwen.
Montfoort (afb. 33)
In de periode tot 1940 voltrok zich slechts in geringe mate
verdichting van de bebouwing binnen het stadsgebied. Perifeer
gelegen stadsdelen behielden veel onbebouwde achtererven.
Opmerkelijk is het door demping verdwijnen van grachten en
sloten in het stadsgebied. Het historische wegenpatroon in de
binnenstad bleef vrijwel ongewijzigd. De aanleg van de
provinciale weg in 1931 betekende een ingrijpende verandering: de
weg aan de binnenzijde van de zuidelijke stadsgracht ging ten
koste van een groot deel van het kasteelterrein en verstoorde de
ruimtelijke samenhang in dit deel van het stadsgebied.
Her en der zijn in de periode 1850-1940 onbebouwde terreinen
bebouwd geraakt. Door afbraak verdwenen een groot deel van de
ommuring met de Heeswijker- en Willeskopperpoort en de oude R.K.
kerk. Voor de stad als geheel meest beeldbepalend was de
nieuwbouw van de R.K. kerk met pastorie (1924) in de
noordwesthoek van de stad.
De gemeente Montfoort besloeg slechts een beperkte
oppervlakte. Stedelijke ontwikkelingen aan de buitenzijde bleven
daardoor beperkt tot geringe lineaire uitbreidingen. Een aanzet
voor meer planmatige stadsuitbreiding was omstreeks 1920 de bouw
van het complex van 20 woningen door de Woningbouwvereniging
'Volksbelang' aan het Keizerrijk (Kon. Wilhelminaplein) ten
noordoosten van de stad.
Wijk bij Duurstede
Spoedig na 1850 werden de stadswallen en -muren gesloopt, alleen
de muur aan de Lek, die een functie had in de verdediging tegen
het water, bleef gehandhaafd. Ook de stadspoorten werden gesloopt
(Vrouwenpoort, Veldpoort), behalve de Leuterpoort waarop de molen
Rijn en Lek gebouwd was. De Waterpoort werd gedeeltelijk
ontmanteld en is nu nog rudimentair aanwezig.
Tegelijk met de aanleg van het park bij het kasteel werd,
eveneens naar een ontwerp van J.D. Zocher, op een deel van de
voormalige omwalling een plantsoen aangelegd, nu Walplantsoen en
busstation. In 1921 werd de inrichting van het zogenaamde
Plantsoentje gewijzigd door demping van de Korte Singel en
egalisatie van nog aanwezige walrestanten.
Aan de buitenzijde van de singels werden na circa 1850 enkele
boerderijen, een landhuisje (Nieuw Bouwlust) een buitenplaats
(Onze Verwachting) en een rijtje arbeiderswoningen
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Afb. 32. Oudewater rond 1950.
Afb. 33. Montfoort rond 1950.
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gebouwd.
Aan de Zandweg en de Prins Hendriklaan verrees in de eerste
decennia van de 20ste eeuw een vrij losse lintbebouwing bestaande
uit woonhuizen en enkele bedrijfsgebouwen.
Binnen de singels deden zich in de ruimtelijke structuur geen
veranderingen van betekenis voor. In de bebouwing trad enige
verdichting op, terwijl een enkel gebouw met een openbare of
bijzondere functie verrees: het postkantoor aan de
Kloosterleuterstraat (in een bestaande villa, gesloopt 1989) en
de gasfabriek aan het eind van de Munstraat (verdwenen). De
bedrijvigheid is gehuisvest in dan al lang bestaande panden. Aan
het begin van de 20ste eeuw is er sprake van een sigarenfabriek
aan de Veldpoortstraat (pand nog aanwezig), een blekerij aan
Langs de Wal en een bierbrouwerij aan de Achterstraat. Nieuwbouw
voor industriële aktiviteiten vindt nauwelijks plaats en evenmin
voor winkels, die in het algemeen ook in dan al oudere panden
gehuisvest zijn.
Aan de Mazijk verrees rond 1900 een blokje arbeiderswoningen
(gesloopt rond 1970).
De agrarische bedrijven, die tot dan toe binnen de stad waren
gebleven, verhuisden naar buiten (b.v. Achterstraat 38-42 in
1942).
De binnenzijde van de singel bleef grotendeels onbebouwd.
IJsselstein (afb. 34)
Langs de beide hoofdwegen en de haaks daarop staande zijstraten
bevond zich aan het begin van de 19de eeuw een vrijwel
aaneengesloten bebouwing. Het karakter van dit bebouwde gebied
onderging in de periode tot 1940 geen wezenlijke verandering.
Nieuwgebouwde winkelpanden voegden zich binnen het bestaande
beeld. De grote binnenterreinen achter de bebouwing bleven
gehandhaafd. Van het nog onbebouwde gebied vormde het
aangeplempte gebied tussen de gracht en de Walkade de
belangrijkste bouwlocatie.
Na 1850, toen het de gemeente op grond van de Gemeentewet
(1851) was toegestaan zonder toestemming van hogerhand
gemeentegebouwen te slopen, werd door de gemeente besloten tot
afbraak van de stadspoorten en een deel van de zuidoostelijke
stadsmuur. Aan het deel van de Walkade waar de muur was gesloopt
werden werkplaatsen, pakhuizen en arbeiderswoningen gebouwd. Op
het noordoostelijke deel van de Walkade, waar de stadsmuur nog
steeds aanwezig is, verrezen na 1900 bedrijfspanden van de
houtwarenfabriek Van Rooyen.
Het stadsgedeelte tussen de Benschopperstraat-Utrechtsestraat
en het Kronenburgplantsoen onderging in de periode rond de
eeuwwisseling sterke veranderingen. In dit gebied concentreerden
zich nieuwe 'verzorgende instellingen', zoals kerken, scholen en
een postkantoor. Aan de buitenzijde van de stadsgracht voltrokken
zich ook ingrijpende, niet-planmatige veranderingen in de bebouwing. Na mislukte pogingen tot behoud werd in 1889 het kasteel op de vierkante toren na - gesloopt. Nabij en ten dele op het
voormalige kasteelterrein verrezen verzorgende instellingen.
Door de groei van de industrie kreeg de stad te maken met een
toenemende arbeidersbevolking. De welvaart van de arbeidersklasse
was gering. Hun huisvesting was over het algemeen slecht.
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Tot aan 1940 kwam hierin onvoldoende verbetering, ondanks de
Woningwet van 1901, en bleven er slechte woontoestanden heersen.
Enige verlichting brachten enkele woningbouwprojecten aan de
overzijde van de IJssel (in de buurt van de zich uitbreidende
industrie) van de beide IJsselsteinse woningbouwverenigingen.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

IJssclpoort.
Benschopperpoort.
Molen
R.K. Kerk.
N.H. Kerk.
Stadhuis.
Julianawijk.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

14. Ewouds Gasthuis (tot 1953).
Imminkplein.
restant van het in 1482 binNieuwpoort.
nen de muren gebouwde
Fabrieken.
Cisterciënser Klooster.
Steenovens.
15. Fundering van het op het
Kasteeltoren.
Nieuwpoort gebouwde CisR.K. Ziekenhuis
terciënser Klooster, dat in
en pension St.
1482 werd afgebroken.
Jozef.

Afb. 34. IJsselstein in 1935.

De dorpen in het Kromme Rijngebied
De dorpen in het Kromme Rijngebied hebben over het algemeen
slechts een geringe groei gekend in de periode 1850-1940. De
meeste plaatsen bleven primair lokaal verzorgende kernen.
Planmatige uitbreidingen van de dorpsbebouwing kwam vrijwel
nergens tot stand. Eigenlijk kende alleen Bunnik groei op enige
schaal; in Werkhoven, Odijk, Langbroek en Houten bleef de groei
gering. In Cothen vond zowel enige groei plaats, als een
verschuiving van het zwaartepunt van het dorp. De minieme
kernvorming bij 't Goy, tenslotte, kan als een 19de-eeuwse
ontwikkeling gezien worden.
Min of meer een uitzonderingspositie nemen Vreeswijk en
Jutphaas in, waar de ontwikkelingen met betrekking tot de
waterwegen, vooral het Merwedekanaal, bepalend zijn geweest.
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Stedebouwkundige typologie IJsselstein 1850 -1940
bestaande kern in 1850
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industriegebied
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gebied met bijzondere waarden 1850-1940
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Afb.

35. IJsselstein is één van de weinige plaatsen in het
Rivierkleigebied die vanaf de 19de eeuw een ontwikkeling
op enige schaal hebben doorgemaakt. Stedebouwkundige
typologie 1850-1940.
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Bunnik
Aanvankelijk was de groei van Bunnik in de 19de eeuw zeer
bescheiden. Er trad enige verdichting van de bebouwing op langs
bestaande wegen. Er werden arbeiders- en burgerwoonhuizen
gebouwd. Aan het begin van de 20ste eeuw zette de groei door. De
nabijheid van het dorp ten opzichte van Utrecht speelde hierbij
een rol.
De eerste uitbreidingsplannen dateren van circa 1910 en
betreffen eenvoudige plannen voor onder andere een deel van het
gebied ten zuiden van de Dorpsstraat en een gebied ten zuiden van
de Provincialeweg, ter hoogte van de in 1890 geopende Algemene
Begraafplaats. Uiteindelijk werd alleen de Maatschapslaan
aangelegd, met voornamelijk arbeiderswoningen.
Verdere uitbreiding voltrok zich langs de Provincialeweg,
zowel in oostelijke richting als in de richting van Utrecht. Er
werden hoofdzakelijk burger- en middenstandswoonhuizen gebouwd
voor stadsbewoners.
Cothen
Kenmerkende elementen van Cothen, met name de Brink en de daaraan
gesitueerde bebouwing, zijn in de periode 1850 - 1940 behouden.
In het gebied rondom de Brink heeft enige uitbreding van de
bebouwing plaatsgevonden door verdichting binnen het bestaande
bebouwingspatroon.
In 1838 werd de nieuwe R.K.-kerk ingewijd, die aan de
westzijde van de bebouwde kom, los van de bestaande bebouwing,
van Cothen werd gesitueerd. In 1905 volgde de bouw van de
huidige, grotere kerk die wat meer naar het oosten, nabij het
bestaande dorp is gelegen. Uitbreiding van de bebouwing vond in
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Afb. 36. Bunnik in 1944.
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de eerste helft van deze eeuw vooral plaats in het gebied nabij
de R.K.-kerk. Daardoor verschoof het zwaartepunt van de bebouwing
van de omgeving van de Brink in de richting van de kerk.
Houten en 't Goy
In Houten heeft uitbreiding van de bebouwing plaatsgevonden langs
de uitvalswegen. Uitbreiding vond plaats door geleidelijke
verdichting.
Los van de oude kern 't Goy is in de tweede helft van de 19de
eeuw een nieuwe, kleine dorpskern ontstaan als bebouwingslint aan
de noordzijde langs de Beusichemseweg, nabij de omstreeks 1870
gebouwde katholieke kerk.
Vreeswijk
Een belangrijke wijziging in de ruimtelijke situatie van
Vreeswijk was de al genoemde aanleg van het Merwedekanaal tussen
1891 en 1893. Ten westen van Vreeswijk werd een nieuw tracé
gegraven en werd een nieuwe sluis aangelegd, de Koninginnensluis.
Langs het kanaal werd een kade aangelegd, de Handelskade,
waaraan zich bedrijven vestigden en woningbouw plaatsvond. Begin
20ste eeuw werden aan de Handelskade drie zijstraten aangelegd:
de Noorderstraat, de Zuiderstraat en de Cornewalstraat. Ook in de
punt tussen de Nieuwe Vaart en het Merwedekanaal vond
dorpsuitbreiding plaats en vestigden zich bedrijven o.a. aan de
Prins Hendriklaan en de Emmaweg; voornamelijk bedrijven in
verband met de scheepvaart. Aan de Handelskade kwam een zeer
diverse nijverheid: winkels in scheepsbenodigdheden en
levensmiddelen, een melkfabriek en een transportonderneming.
In deze periode verrees ook een aantal openbare gebouwen en
gebouwen met een bijzondere functie waaronder enkele scholen, het
Prins Hendrikinternaat voor schipperskinderen aan de Prins
Hendriklaan (1915), de in 1908 gebouwde R.K. kerk aan de
Koninginnenlaan en sluiswachterswoningen bij het sluizencomplex.
Het bevolkingsaantal van Vreeswijk steeg van 2200 in 1906 tot
3300 in 1926.
Met de aanleg van het Amsterdam-Rijnkanaal en het Lekkanaal
als zijtak naar Vreeswijk kwam begin jaren dertig een einde aan
de functie van het plaatsje voor de scheepsvaart. De nieuwe
sluizen, de Prinses Beatrix-sluizen waren te ver van Vreeswijk
verwijderd. Niet alleen de middenstand verloor hierdoor een groot
deel van het afzetgebied, ook grotere bedrijven ondervonden
nadeel en vertrokken naar elders.
Jutphaas
De bedrijvigheid langs de Vaartse Rijn nam in de tweede helft van
de 19de eeuw verder toe en veranderde van karakter door invoering
van de stoommachine. Verdere groei vond in het begin van deze
eeuw plaats, met name vestigden zich bedrijven langs de Vaartse
Rijn/Merwedekanaal in de buurt van Hoog-, Laag-, en Westraven. In
1954 werd dit deel van Jutphaas bij Utrecht gevoegd.
In samenhang met de groei van de bedrijvigheid vond in
Jutphaas uitbreiding van de lintbebouwing plaats, zowel aan het
kanaal als langs de Neder- en Overeindseweg. Aan het kanaal werd
in 1875 ook een nieuwe R.K. kerk gebouwd.
Een planmatige dorpsuitbreiding kreeg tussen 1905 en 1919
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vorm met de aanleg van een complex arbeiderswoningen ter plaatse
van het vroegere Huis de Geer. De woningen werden gebouwd voor
arbeiders van de Liesbosch. De scheepswerf had bij gebrek aan
genoeg bekwame scheepsbouwers ter plaatse arbeiders geworven uit
de Krimpener- en Alblasserwaard. Een grotere uitbreiding betrof
de bouw van 71 arbeiderswoningen in 1921-1922 door de
woningbouwvereniging Jutphaas aan de huidige Stormerdijkstraat.
Voorlopig was hiermee een eind gekomen aan de uitbreiding van het
dorp.
Dorpen in de Lopikervaard en rond Oudewater
In de periode 1850 tot 1940 deden zich geen wezenlijke veranderingen voor in de ruimtelijke structuur van de verschillende
dorpen in de Lopikerwaard en het gebied rond Oudewater. De meest
opvallende verandering was de toename van de niet-agrarische
bebouwing. Deze toename werd hoofdzakelijk veroorzaakt door
verdichting van het boerderij lint met arbeiderswoningen enerzijds
en uitgroei van de dorpskom (kerkbuurt) door een groei van
verzorgende functies anderzijds. De dorpsbebouwing bestond uit
winkels, bedrijfjes, rentenierswoningen, dokterswoning e.d. De
dorpsvoorzieningen droegen een sterk lokaal verzorgend karakter.
Verdichting van de dorpskern heeft zich voorgedaan in Lopik,
Benschop en in mindere mate in Polsbroek langs de bestaande
wetering. Opmerkelijk is de toename van arbeiders- en middenstandswoningen langs de zuidzijde van de Lopikerwetering. Deze
huizen werden gesitueerd op de smalle strook grond tussen de weg
en de wetering.
Tussen Lopik en Lopikerkapel ontstond de kleine kern Uitweg
nabij de sluis in de Lopikerwetering. Aan de zuidzijde van de
sluis (Lopikerverlaat) verrezen naast een sluiswachterswoning
enkele arbeidershuisjes.
In Jaarsveld hing de toename van de bebouwing samen met de
fruit- en teenhandel die in deze kom een belangrijke plaats
innam.
Enkele gebouwen met een openbare of speciale functie werden
gebouwd, zoals raadhuizen (Hoenkoop, 1925), kerken en scholen.
Illustratief voor het gebied zijn de cijfers voor Hoenkoop, in
1830 woonden er 337 inwoners, in 1880 452, in 1930 510 en in 1940
627. Met de voorzichtige bevolkingsgoei, die in de 20ste eeuw
inzette, werd niet alleen meer aan het oude lint, de Buurtweg,
gebouwd, maar ook langs de Utrechtse en Goudsestraatweg.
In Linschoten trad een verdichting op aan de Dorpsstraat door
toename van het aantal ambachtelijke bedrijfjes (zoals een
slagerij, smederij, fietsenmaker, etc.) openbare of
overheidsgebouwen (postkantoor, gemeentehuis, brandspuithuisjes)
en enige woonbebouwing. Enige uitbreiding van de bebouwing vond
daarnaast plaats langs de uitvalswegen van het dorp, zoals de
Liefhovendijk, Linschoten oost- en westzijde en de Vaartkade.
Het dorp bleef een bescheiden functie van plaatselijk
verzorgende aard vervullen. Voor uitgebreidere voorzieningen
voldeden nabijgelegen steden zoals Montfoort, Woerden en
Oudewater.
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Afb. 37. Houten rond 1950.
Afb. 38. Lopik rond 1950.
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5 RECENTE RUIMTELIJKE ONTWIKKELINGEN

5.1 NEDERZETTINGEN
Evenals in de rest van Nederland, veranderde er ook in het
Rivierkleigebied veel na de Tweede Wereldoorlog. De bevolking nam
tussen 1941 en 1987 toe van 45.993 tot 154.807, ruim een
verdrievoudiging. De nederzettingen, met name die rondom de stad
Utrecht, kregen te maken met een sterk groeiende bevolking.
Nieuwe, geplande wijken schoten als paddestoelen uit de grond,
vooral in Nieuwegein, Houten en IJsselstein.
De op rijksniveau opgestelde tweede nota ruimtelijk ordening
uit 1966 had onder meer als doel onverantwoorde suburbanisatie
tegen te gaan. De centrale open ruimte, ofwel het 'groene hart'
van Nederland, waar een groot deel van de Lopikerwaard en het
Kromme Rijngebied toe behoren, moest open blijven.
Bevolkingsoverloop uit de steden moest worden geconcentreerd
binnen enkele kernen. In het begin van de jaren zeventig werden
hiertoe in het Rivierkleigebied Houten en Nieuwegein als
groeikern aangewezen. Enkele gemeenten zoals Wijk bij Duurstede,
IJsselstein en Lopik mochten in beperkte mate gaan bouwen voor
woningzoekenden uit de regio. De overige gemeenten werd alleen
toegestaan woningen te bouwen voor de eigen bevolking.
In de oude kernen hebben de ontwikkelingen evenmin stil
gestaan. Na de oorlog werden met name in de stadjes veel oude,
vaak slechte woningen afgebroken in het kader van de
stadssanering. Rond 1970 trad hierin een kentering op en werd de
nadruk steeds meer gelegd op renovatie. In het Rivierkleigebied
zijn bovendien acht nederzettingen of delen daarvan aangewezen
als beschermd stads- of dorpsgezicht: Cothen, Jaarsveld,
Nederlangbroek, Oudewater, Vreeswijk, Werkhoven, Wijk bij
Duurstede en IJsselstein.

5.2 LANDBOUW
De ontwikkelingen in de landbouw kwamen in een stroomversnelling
na 1950. De landbouwpolitiek werd steeds meer beïnvloed door EEGmaatregelen. Er vond schaalvergroting en intensivering van de
productie plaats. Laagstamboomgaarderi namen de plaats in van
hoogstamboomgaarden en het totale fruitteeltareaal nam af.
Specialisatie in de veehouderij ging ten koste van het aantal
gemengde bedrijven. In de jaren zestig deden de ligboxenstal en
de bio-industrie hun intrede in het gebied, wat niet alleen
leidde tot een visuele aantasting van het landschap, maar ook tot
milieuproblemen als gevolg van de mestoverschotten.
Ruilverkavelingen zijn in uitvoering in de Lopikerwaard en in
Schalkwijk. Dit houdt in: verbetering van de waterstaatkundigeen wegenstructuur, realisering van een efficiëntere verkaveling
en in de Lopikerwaard vervanging van de bestaande gemalen door
vier nieuwe.
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6 GEBIEDEN MET BIJZONDERE WAARDEN IN HET RIVIERKLEIGEBIED

6.1 INLEIDING
Per gemeente zijn in het Rivierkleigebied, evenals in de andere
Utrechtse MlP-regios, 'gebieden met bijzondere waarden'
onderscheiden. De aard van de bepaling en de waardering van deze
gebieden hangt ten nauwste samen met het karakter van het MIP: de
waarde wordt ontleend aan de kwaliteit van de historische
bebouwingsstructuren in combinatie met de kwaliteit van de
bebouwing. Cultuurhistorische waarden die geen of weinig relatie
met de gebouwde omgeving hebben, komen in de waardering niet of
nauwelijks aan bod.
In het kader van het MIP is het niet mogelijk gedetailleerd
onderzoek te doen naar de kwaliteiten van de gebieden met
bijzondere waarden. De onderstaande beschrijvingen beogen niet
uitputtend te zijn, maar zijn op hoofdzaken gericht.
De beschrijvingen zijn afkomstig uit de per gemeente gemaakte
rapporten. De verdeling van gebieden met bijzondere waarden over
de gemeenten van het Rivierkleigebied is als volgt:
- Bunnik, 4, waarvan 1 gebied gemeenschappelijk met Houten,
- Cothen, 1,
- Houten, 7, waarvan 1 gebied gemeenschapelijk met Bunnik,
- Langbroek, 3,
- Lopik, 6, waarvan 1 gebied gemeenschappelijk met Oudewater,
- Montfoort, 4, waarvan 1 gebied gemeenschappelijk met Oudewater,
- Nieuwegein, 4,
- Oudewater, 6, waarvan 1 gebied gemeenschappelijk met Lopik en 1
met Montfoort,
- Wijk bij Duurstede, 3,
- IJsselstein, 3.
In totaal gaat het om 38 gebieden. De gebieden zijn aangegeven op
de bijgevoegde kaartjes.
N.B. Voor de kaartjes bij de beschrijvingen geldt dat de
aangegeven grenzen globaal zijn. De grenzen zijn nauwkeurig
aangegeven in de per gemeente verschijnende M.I.P.-rapporten
(vanaf najaar 1990).

6.2 OPZET VAN DE INVENTARISATIE VAN GEBIEDEN MET BIJZONDERE
VAARDEN
Inventarisatieformulier
Ten behoeve van een systematische aanpak is per gebied met
bijzondere waarden een formulier ingevuld met de feitelijke
gegevens, het gebiedstype, een omschrijving van de waarde en
tevens een tabel met waarderingscriteria.
Waarderingscriteria
De in de stedebouwkundige typologie onderscheiden gebiedstypen
worden op hun bijzondere (cultuurhistorische) waarden getoetst,
met behulp van een aantal criteria. Ten behoeve van een zo goed
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mogelijke vergelijkbaarheid van de waarde van object en gebied
zijn deze criteria analoog aan de voor de objecten gehanteerde
criteria.
De door de Rijksdienst voor de Monumentenzorg opgestelde
criteria zijn primair ontwikkeld om de waarde van gebieden uit de
periode 1850-1940 vast te stellen, gemeten naar hun landelijke
betekenis. Binnen het MlP-Utrecht is gekozen voor een bredere
opzet waarbij ook de gebieden uit de periode vóór 1850 worden
betrokken en waarbij eveneens de waarde van gebieden op provinciaal en gemeentelijk niveau wordt bepaald. De criteria van de
RdMz zijn daartoe aangepast: de volgorde is gewijzigd en enkele
formuleringen zijn aangepast.
De volgende (sub)criteria worden onderscheiden:
1. omgeving: de stedebouwkundige betekenis in ruimere omgeving;
1.1 onderdeel groter geheel: de betekenis van het gebied als
onderdeel van een groter geheel, bijv. een buitenplaats in een
landgoederenlandschap;
1.2 ruimtelijke relatie: de betekenis van het gebied vanwege
de ruimtelijke relaties met de omgeving, bijv. een boerderijstrook in een veenontginning;
1.3 markering/dominante situering: de betekenis van het gebied
vanwege de markering van het stadsbeeld (bijv. villapark), als
ruimtelijke of functionele dominant in een groter geheel
(bijv. een parkaanleg) of als representant van een groter
geheel, bijv. een fort binnen een linie;
2. stedebouw: de intrinsieke stedebouwkundige kwaliteit;
2.1 structuur: de kwaliteit van het gebied vanwege het ruimtelijk concept en de structuur gelet op de bijzondere samenhang
van functies, schaal, wegen, wateren, groenvoorziening,
bebouwing en open ruimten;
2.2 erfindeling: de kwaliteit van het gebied vanwege de
percelering en de wijze waarop de erven zijn ingedeeld, bijv.
de erven van een boerderij strook;
2.3 bebouwing: de betekenis van het gebied vanwege de architectonische of architectuurhistorische kwaliteiten van de
bebouwing, bijv. die van een woningbouwcomplex;
3. historie: de bijzondere cultuurhistorische betekenis;
3.1 specifieke uitdrukking: de betekenis van het gebied
vanwege de structuur, bestemming of verschijningsvorm,
verbonden met, en duidelijke uitdrukking gevend aan een
specifieke politieke, culturele, geestelijke, sociale,
economische of algemene historische ontwikkeling;
3.2 stedebouwkundig: de betekenis van het gebied voor de
geschiedenis van de ruimtelijke ordening en voor de
ontwikkeling van het stedebouwkundig denken;
3.3 innovatieve waarde: de betekenis van het gebied vanwege de
innovatieve waarde of pioniersfunctie gelet op type, motief en
datering;
4. gaafheid: de mate waarin het gebied zijn oorspronkelijke
gedaante bewaard heeft (herkenbaarheid);
4.1 omgeving: belang van het gebied in relatie tot de
structurele en/of visuele gaafheid van de stedelijke of
landelijke omgeving (vergelijk criterium 1 ) ;
4.2 structuur: belang van het gebied vanwege de herkenbaarheid
of gaafheid van de (oorspronkelijke) historisch-ruimtelijke
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structuur en functionele opzet als geheel;
4.3 erfindeling: belang van het gebied vanwege de vorm,
grootte en/of karakteristieke inrichting van de erven;
4.4 bebouwing: belang van het gebied vanwege de architectonische gaafheid van de (oorspronkelijke) bebouwing.
Toelichting
Toepassing van deze criteria vindt plaats door middel van een
driepunts-schaal op het inventarisatie-formulier teneinde vast te
stellen of de betekenis van het gebied met bijzondere waarden van
nationaal, provinciaal of gemeentelijk belang is. Per criterium
is de waarde: 1 = zeer hoog, 2 = hoog, 3 - redelijk. Indien een
criterium niet (meer) van toepassing is, wordt in deze tabel geen
score aangegeven.
Aan de hand van de score op de verschillende criteria wordt
tenslotte een totaalwaarde bepaald (zie veld 'kwalificatie').
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6.3 GEBIEDEN MET BIJZONDERE WAARDEN IN HET RIVIERKLEIGEBIED

6.3.L Bunnik
In de gemeente Bunnik zijn vier gebieden met bijzondere waarden
onderscheiden:
1. een uitgestrekt gebied met landgoederen, forten en de kernen
van Bunnik en Vechten;
2. een deel van het dorp Odijk;
3. de dorpskern van Werkhoven;
4. een gebied rond Beverweerd.
Het eerstgenoemde gebied bestaat uit een aantal afzonderlijke
gebieden met bijzondere waarden (landgoederen, dorpskernen
verdedigingswerken) die te samen een groter geheel vormen. Bij
Werkhoven gaat het om een beschermd dorpsgezicht met een kleine
aanvulling en in Odijk om een klein deel van het dorp dat nog
enigszins een historische structuur bezit. Het laatstgenoemde
gebied betreft het landgoed Beverweerd.
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M.I.P. PROVINCIE UTRECHT: gebieden met bijzondere waarden
BUN GBW 1
Rivierkleigebied
Bunnik
Oud- en Nieuw Amelisweerd, Rhijnauwen,
Nienhof, Vechten en Bunnik
gebiedstype
: buitenplaatsen en landgoederen vóór 1850 en
1940, verdedigingswerken 1850-1940,
dorpskernen (vóór 1850)
inv. datum
sepetember 1990
inventarisator
MK
aantal MlP-objecten
58
kwalificatie
nationaal
beschermd gezicht
ja
1iteratuur/bronnen
Van Ginkel-Meester, 1987
nummer
:
inventarisatiegebied:
gemeente
:
naam
:

X X X

1. omgeving
1.1 onderdeel groter geheel
1.2 ruimtelijke relatie
1.3 markering/dominant

2 3

1

Criteria gebieden met bijzondere waarden

X X X

2. stedebouw
2.1 structuur
2.2 erfindeling
2.3 bebouwing
3. historie
3.1 specifieke uitdrukking
3.2 stedebouwkundig
3.3 innovatieve waarde

X
X
X

4. gaafheid
4.1 omgeving
4.2 structuur
4.3 erfindeling
4.4 bebouwing

X
X
X
X

Omschrijving waarden
Het gebied bestaat uit een viertal landgoederen langs de Kromme
Rijn, met het bijbehorende agrarische land, twee forten, een
dorpskern en een gehucht. Hoewel het gebied doorsneden wordt door
de A 12, vormt het wat betreft historisch-ruimtelijke structuur
een eenheid en is daarom als één gebied behandeld.
Het gebied vormt een zeer waardevolle eenheid van parken,
bossen, begroeide forten en beplante lanen (coulissenlandschap),
met afwisseling in openheid en beslotenheid. Het belangrijkste
element van de historisch-ruimtelijke structuur is de Kromme
Rijn, waaraan de landgoederen gesitueerd zijn. Ook de kernen van
de landgoederen: de landhuizen en de tuinen liggen derhalve aan
of op geringe afstand (Nienhof) van de rivier, terwijl het fort
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Rhijnauwen eveneens vlakbij de Kromme Rijn ligt. Aan de
belangrijkste weg in het gebied, de Koningsweg/Provincialeweg,
staat minder aanzienlijke bebouwing. De weg is zelfs, tot aan de
westzijde van Bunnik, grotendeels vrij van bebouwing gebleven. In
het gebied ten zuiden van de spoorlijn Utrecht-Arnhem is de
Achterdijk, waaraan voornamelijk boerderijen gesitueerd zijn, het
belangrijkste structuurelement. Het gebied ten noorden van de
Kromme Rijn wordt bepaald door de Vossegatsedijk, waaraan slechts
enkele boerderijen en woonhuizen gelegen zijn. De historischruimtelijke hoofdstructuur van het gehele gebied bestaat voor het
overige voornamelijk uit globaal noord-zuid verlopende
verbindingswegen tussen de Kromme Rijn (de landgoederen)
enerzijds en de Koningsweg/Proviciale weg en de Vossegatsedijk
anderzijds.
Op drie van de vier landgoederen in het gebied staat een
monumentaal landhuis, alleen op de Nienhof ontbreekt dit element.
De parkbossen worden alle gekenmerkt door een min of meer
landschappelijke aanleg. Het bos bij Oud- en Nieuw-Amelisweerd is
als een eenheid op te vatten. Landschappelijke elementen hierin
zijn waterpartijen, hoogteverschillen (heuvels) en kronkelpaden.
Daarnaast zijn zichtlanen van de eerdere formele aanleg aanwezig:
op Oud-Amelisweerd de laan die vanuit zuid-oostelijke richting op
het huis toe loopt, op Nieuw-Amelisweerd de Beeldenlaan en de
Domlaan, en op Rhijnauwen de laan tussen het huis en de Kromme
Rijn. Ook op de Nienhof zijn enkele landschappelijke
waterpartijen aanwezig. In het tot de landgoederen behorende
gebied worden de visuele waarden, behave door de landhuizen, de
parken en de bossen, verder bepaald door met heggen en bomen
omzoomde wegen en paden, en de openheid van wei- en bouwlanden,
afgewisseld met boomgaarden. De forten zijn als gevolg van de
mate van begroeiing in visueel opzicht in het landgoederenlandschap opgenomen. Dit geldt met name voor fort Rhijnauwen. Bij
Fort Vechten, in het gebied enigszins perifeer en bovendien pal
aan de snelweg liggend, contrasteert de begroeiing met de
openheid van het landschap ten zuiden van het fort.
In het gebied met bijzondere waarden zijn de dorpskern van
Bunnik en het gehucht Vechten opgenomen, als integrale onderdelen
van het Kromme Rijnlandschap, waarin naast landgoederen en forten
ook dorpen een rol spelen. Op zichzelf zijn beide kernen niet van
bijzondere waarde, als onderdeel van het grotere geheel wel. In
Vechten is met name de (rudimentaire) structuur van belang: het
gehucht is nooit meer geweest dan de bebouwing aan het begin van
de Achterdijk. De kern van Bunnik is van belang vanwege de brinkstructuur rond de historische N-H kerk en de ligging aan de
Kromme Rijn.
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Afb. 39. Bunnik, gebied met bijzondere waarden 1.
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M.I.P. PROVINCIE UTRECHT: gebieden met bijzondere waarden
nummer
inventarisatiegebied
gemeente
naam
gebiedstype
inv. datum
inventarisator
aantal MlP-objecten
kwalificatie
beschermd gezicht
1iteratuur/bronnen

BUN GBW 2
Rivierkleigebied
Bunnik
Odijk
dorpskern (vóór 1850)
september 1990
MK
6
gemeentelijk
nee
Van Ginkel-Meester, 1987.

Criteria gebieden met bijzondere waarden

1 2 3

1. omgeving
1.1 onderdeel groter geheel
1.2 ruimtelijke relatie
1.3 markering/dominant
2. stedebouw
2.1 structuur
2.2 erfindeling
2.3 bebouwing

X
X

3. historie
3.1 specifieke uitdrukking
3.2 stedebouwkundig
3.3 innovatieve waarde
4. gaafheid
4.1 omgeving
4.2 structuur
4.3 erfindeling
4.4 bebouwing

X
X

Omschrijving waarden
Het gebied bestaat uit de dorpskern, wat betreft structuur tot
stand gekomen vóór 1850. Van belang voor de structuur zijn het
restant van een Kromme Rijn-meander en de Meent, die haaks op de
Zeisterweg ligt. Met name door de breedte is de Meent te
herkennen als de brink-ruimte, die karakteristiek is voor de
esdorpen waartoe Odijk behoort. De historische bebouwing bestaat
uit de N-H kerk, de pastorie en enkele (voormalige) boerderijen.
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M.I.P. PROVINCIE UTRECHT: gebieden met bijzondere waarden
nummer
inventarisatiegebied
gemeente
naam
gebiedstype
inv. datum
inventarisator
aantal MlP-objecten
kwalificatie
beschermd gezicht
literatuur/bronnen

BUN GBW 3
Rivierkleigebied
Bunnik
Werkhoven
dorpskern (vóór 1850)
september 1990
MK
12
nationaal
ten dele
Van Ginkel-Meester, 1987.

Criteria gebieden met bijzondere waarden

1 2 3

1. omgeving
1.1 onderdeel groter geheel
1.2 ruimtelijke relatie
1.3 markering/dominant

X
X

2. stedebouw
2.1 structuur
2.2 erfindeling
2.3 bebouwing

X
X

X

3. historie
3.1 specifieke uitdrukking
3.2 stedebouwkundig
3.3 innovatieve waarde

X

4. gaafheid
4.1 omgeving
4.2 structuur
4.3 erfindeling
4.4 bebouwing

X
X
X
X

Omschrijving waarden
Het gebied bestaat uit de Werkhovense dorpskern, wat betreft
structuur en belangrijke bebouwing, vóór 1850 tot stand gekomen.
Het waardevolle gebied beslaat het op grond van artikel 20 van de
Monumentenwet beschermde dorpsgezicht en een klein, hieraan
grenzend gebied.
In de toelichting op het beschermde gezicht (1966) wordt
gesteld: 'in de oude kern van het dorp Werkhoven vormt de aan de
zuidzijde van de Nederlands Hervormde kerk gelegen Brink een gaaf
element. Tot de waarde van dit dorpsgezicht draagt de beplanting
van het pleintje in niet geringe mate bij. Ook de eenvoudige
dorpshuizen, die het pleintje omzomen met hier en daar door
hekwerk afgesloten voortuinen, geven aan het geheel een charmant
karakter.'
Het toegevoegde gebied, met in totaal één geïnventariseerd
object sluit structureel op het beschermd gezicht aan: de open
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ruimte in de vork van de Ambachtstraat en de Beverweertseweg is
kenmerkend voor de geringe ruimtelijke ontwikkeling van het dorp
in het verleden. Aan de oostzijde fungeert De Laan als zichtlaan
op Beverweerd vanaf de Langbroekerwetering.

Schpudertnantof'

^~^i
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OatenQ
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Afb.
Afb.
Afb.
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Jf Nieuw Schorpefibufg
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40. Bunnik, gebied met bijzondere waarden 2.
41. Bunnik, gebied met bijzondere waarden 3.
42. Bunnik, gebied met bijzondere waarden 4.
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M.I.P. PROVINCIE UTRECHT: gebieden met bijzondere waarden
nummer
inventarisatiegebied
gemeente
naam
gebiedstype
inv. datum
inventarisator
aantal MlP-objecten
kwalificatie
beschermd gezicht
literatuur/bronnen

BUN GBW 4
Rivierkleigebied
Bunnik
Beverweerd
buitenplaatsen vóór 1850 en 1850-1940
september 1990
MK
1
nationaal
nee
Van Ginkel-Meester, 1987.

Criteria gebieden met bijzondere waarden

2. stedebouw
2.1 structuur
2.2 erfindeling
2. 3 bebouwing

X X X

X X X

1. omgeving
1.1 onderdeel groter geheel
1.2 ruimtelijke relatie
1.3 markering/dominant

1 2 3

3. historie
3.1 specifieke uitdrukking
3.2 stedebouwkundig
3.3 innovatieve waarde

X
X

X

4. gaafheid
4.1 omgeving
4.2 structuur
4.3 erfindeling
4.4 bebouwing

X
X
X
'

Omschrijving waarden
Beverweerd is van oorsprong een middeleeuwse woontoren, begin
19de eeuw getransformeerd in een romantisch kasteel in vroeg neogotische stijl. Het kasteel wordt omringd door een park in
landschappelijke stijl. Beverweerd is één van de weinige kastelen
in Nederland, die vanuit de filosofie van de Romantiek als
'middeleeuws kasteel' in een arcadisch landschap aangelegd zijn.
Van groot belang is de situering aan de Kromme Rijn, die met
de kasteelgracht in verbinding staat. Het kasteel is bewust
geplaatst tussen enerzijds het open landschap aan de rivier en
anderzijds het coulissenlandschap van het parkbos.
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6.3.2 Cothen
In 1967 is de dorpskern van Cothen aangewezen als beschermd
dorpsgezicht op grond van de Monumentenwet. Het beschermde
gezicht is in deze inventarisatie overgenomen als gebied met
bijzondere waarden.
Buiten de dorpskern van Cothen is nauwelijks sprake van
samenhangende bebouwingsstructuur. De buurt Dwarsdijk omvat
slechts enkele panden. Een samenhangende boerderij strook, of
juist een karakteristiek patroon van verspreide bewoning komen
evenmin voor.
In de periode 1850-1940 hebben de belangrijkste veranderingen
in de bebouwingskarakteristiek betrekking op verdichting rondom
de bestaande bebouwingskern (nabij de Brink) enerzijds en
uitbreiding van de bebouwing langs de Dorpsstraat in de richting
van de nieuwe R.K. kerk anderzijds. Nieuwbouw uit deze periode
mist de bouwkundige en stedebouwkundige kwaliteit en omvang om
aangeduid te kunnen worden als gebied met bijzondere waarden.
Al met al luidt de conclusie dat buiten het beschermde
dorpsgezicht geen gebieden kunnen worden onderscheiden die
beschikken over een waardevolle stedebouwkundige structuur in
combinatie met een waardevolle bebouwing.
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M.I.P. PROVINCIE UTRECHT: gebieden met bijzondere waarden
nummer
inventarisatiegebied
gemeente
naam
gebiedstype
inv. datum
inventarisator
aantal MlP-objecten
kwalificatie
beschermd gezicht

COT GBW 1
Rivierkleigebied
Cothen
Cothen
dorpskern vóór 1850
januari 1991
AV
25
nationaal
ja

Criteria gebieden met bijzondere waarden

1

2

2. stedebouw
2.1 structuur
2.2 erfindeling
2.3 bebouwing

X X X

1. omgeving
1.1 onderdeel groter geheel
1.2 ruimtelijke relatie
1.3 markering/dominante situering

3

X

X
X

3. historie
3.1 specifieke uitdrukking
3.2 stedebouwkundig
3.3 innovatieve waarde

X

4. gaafheid
4.1 omgeving
4.2 structuur
4.3 erfindeling
4.4 bebouwing

X
X

X
X

Omschrijving waarden
Het gebied met bijzondere waarden beslaat het op grond van de
Monumentenwet beschermde dorpsgezicht. Het gebied omvat de
historische dorpskern die ligt ingeklemd tussen de Dorpsstraat en
de Kromme Rijn en de aangrenzende strook ten noorden van de
Kromme Rijn.
De oorsprong van Cothen als stroomrugnederzetting langs de
Kromme Rijn is in de ruimtelijke structuur nog goed herkenbaar.
Karakteristieke elementen van de ruimtelijke structuur zijn de
Brink met de N.H. kerk en het kasteel Rhijnestein met kasteelterrein. Beide elementen worden van elkaar gescheiden door de Kromme
Rijn. De Brink is een tamelijk besloten ruimte die wordt begrensd
door een gevarieerde historische bebouwing.
Behalve de Brink is de boomgaard ten zuiden van het
Ambachtspad als dorpsruimte van belang. De aanliggende bebouwing
langs het Ambachtspad is vooral als historisch, op het water
gericht structuurelement belangrijk.
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Resumerend, de waarde van het gebied als geheel wordt bepaald
door de herkenbare historisch-ruimtelijke structuur, in
combinatie met de historische kwaliteit van de bebouwing en de
visuele kwaliteit van het gebied.

Afb. 43. Cothen, gebied met bijzondere waarden 1.
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6.3.3 Houten
In de gemeente Houten zijn 7 gebieden met bijzondere waarden
onderscheiden, te weten:
1. Schalkwijk;
2. Houtensewetering;
3. Heemstede;
4. Wickenburg;
5. Honswijk;
6. Fort 't Hemeltje;
7. Oud Wulven.
Gebieden 1 en 2 zijn boerderij stroken die zijn ontstaan als copeontginning. Gebieden 3, 4 en 7 hebben een belangrijk deel van hun
waarde te danken aan een (vroeger) kasteel of buitenplaats, in
combinatie met enige nabijgelegen (agrarische) bebouwing.
De gebieden 5 en 6 zijn gebieden met bijzondere waarden uit
de periode 1850-1940. In beide gebieden gaat het om militaire
werken die zijn uitgevoerd binnen het kader van de Nieuwe
Hollandse Waterlinie.
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M.I.P. PROVINCIE UTRECHT: gebieden met bijzondere waarden
nummer
inventarisatiegebied
gemeente
naam
gebiedstype
inv. datum
inventarisator
aantal MlP-objecten
kwalificatie
beschermd gezicht
1iteratuur/bronnen

HOU GBW 1
Rivierkleigebied
Houten
Schalkwijk
dorpskern vóór 1850; boerderij strook vóór
1850
november 1990
AV
70
provinciaal
nee
Smits & Wttewaall, 1987.

Criteria gebieden met bijzondere waarden

1

1. omgeving
1.1 onderdeel groter geheel
1.2 ruimtelijke relatie
1.3 markering/dominante situering
2. stedebouw
2.1 structuur
2.2 erfindeling
2.3 bebouwing

2

3

X

X
X

X

3. historie
3.1 specifieke uitdrukking
3.2 stedebouwkundig
3.3 innovatieve waarde

X

4. gaafheid
4.1 omgeving
4.2 structuur
4.3 erfindeling
4.4 bebouwing

X
X
X
X

Omschrijving waarden
Het gebied met bijzondere waarden bestaat uit de boerderij strook
aan weerszijden van de Schalkwijksewetering met inbegrip van de
dorpskern van Schalkwijk.
De kwaliteit van het gebied is primair gelegen in de nog voor
een belangrijk deel herkenbare karakteristiek van de tweezijdige
boerderij strook binnen de hoofdstructuur van de systematisch
uitgevoerde ontginning van dit komgebied (cope- ontginning).
Waardebepalend voor de boerderij strook is de ruimtelijke
hoofdstructuur en, in wat mindere mate, de kwaliteit van
erfinrichting en (boerderij -)bebouwing. Hoofdelementen van deze
structuur zijn: de Schalkwijksewetering met aan weerszijden een
weg als ontginningsbasis, de strookvormige percelering met aan de
kop van de percelen gelegen boerderijen, de oriëntatie van de
boerderijen die aansluit op de perceelsoriëntatie en daardoor
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niet overal zuiver haaks op de wegrichting staat. De kwaliteit is
aangetast door veranderingen in erfinrichting en door nieuwe
bebouwing (woonhuizen en agrarische bijgebouwen) die veelal niet
in de structuur van het boerderij lint is opgenomen.
In structureel opzicht bijzonder en waardevol is de dorpskern
nabij de N.H.-kerk. Doordat de kerk niet direct aan de wetering
werd gesitueerd,is een open ruimte, de Brink, ontstaan. De brinkruimte wordt begrensd door enkele historische panden en bezit
door de combinatie van boombegroeiing en historische bebouwing
een hoge visuele kwaliteit. Visuele kwaliteit en gaafheid van de
brink-structuur alsmede de historisch bebouwing bepalen de waarde
van dit deel van het gebied. Een vergelijkbare historischstedebouwkundige structuur van de brink, maar meer verdicht,
hebben Benschop en Nederlangbroek.

Polder

Afb.

Blokhoven

44. Houten, gebied met bijzondere waarden 1.
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M.I.P. PROVINCIE UTRECHT: gebieden met bijzondere waarden
nummer
inventarisatiegebied
gemeente
naam
gebiedstype
inv. datum
inventarisator
aantal MlP-objecten
kwalificatie
beschermd gezicht
1iteratuur/bronnen

HOU GBW 2
Rivierkleigebied
Houten
Houtensewetering
boerderij strook vóór 1850
november 1990
AV
22
provinciaal
nee
Smits & Wttewaall, 1987.

Criteria gebieden met bijzondere waarden

1

2

1. omgeving
1.1 onderdeel groter geheel
1.2 ruimtelijke relatie
1.3 markering/dominante situering

X
X

2. stedebouw
2.1 structuur
2.2 erfindeling
2.3 bebouwing

3

X X X

3. historie
3.1 specifieke uitdrukking
3.2 stedebouwkundig
3.3 innovatieve waarde
4. gaafheid
4.1 omgeving
4.2 structuur
4.3 erfindeling
4.4 bebouwing

X
X

X
X

Omschrijving waarden
Het gebied met bijzondere waarden bestaat uit de boerderij strook
langs de zuidzijde van de Houtensewetering.
De kwaliteit van het gebied is primair gelegen in de nog voor
een belangrijk deel herkenbare karakteristiek van de
boerderij strook binnen de hoofdstructuur van de systematisch
uitgevoerde ontginning van het Schalkwijkse komgebied (copeontginning). Waardebepalend voor de boerderij strook is de
ruimtelijke hoofdstructuur in combinatie met de overwegend gave
erfinrichting en historische (boerderij -)bebouwing. Hoofdelementen van deze structuur zijn: de Houtensewetering met de daarlangs
gelegen weg als ontginningsbasis, de strookvormige percelering
met aan de kop van de percelen de boerderijen, de oriëntatie van
de boerderijen die aansluit op de perceelsoriëntatie en daardoor
niet overal zuiver haaks op de wegrichting staat.
De visuele karakteristiek wordt bepaald door het contrast
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tussen de relatief besloten boerderij strook en het open
agrarische gebied. De visuele kwaliteit wordt mede bepaald door
de nog aanwezige erf- en wegbeplanting. Een zekere afbreuk aan de
historische karakteristiek wordt gedaan door de nieuwbouw en de
randweg van Houten.

Afb. 45. Houten, gebied met bijzondere waarden 2.
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M.I.P. PROVINCIE UTRECHT: gebieden met bijzondere waarden
nummer
inventarisatiegebied
gemeente
naam
gebiedstype
inv. datum
inventarisator
aantal MlP-objecten
kwalificatie
beschermd gezicht
literatuur/bronnen

HOU GBW 3
Rivierkleigebied
Houten
Heemstede
buitenplaats vóór 1850
november 1990
AV
4
nationaal
nee
Smits & Wttewaall, 1987

Criteria gebieden met bijzondere waarden
1. omgeving
1.1 onderdeel groter geheel
1.2 ruimtelijke relatie
1.3 markering/dominante situering
2. stedebouw
2.1 structuur (totale parkaanleg)
2.2 erfindeling (directe omgeving huis)
2.3 bebouwing
3. historie
3.1 specifieke uitdrukking
3.2 stedebouwkundig
3.3 innovatieve waarde

1

2

3
X
X

X

X
X

X

X
X

4. gaafheid
4.1 omgeving
4.2 structuur
4.3 erfindeling
4.4 bebouwing

X
X
X
X

Omschrijving waarden
Het gebied met bijzondere waarden beslaat het terrein van de
buitenplaats Heemstede. Heemstede bestaat uit een omgracht, in
ruïneuze staat verkerend, kasteelachtig buitenhuis met ervoor
twee symmetrisch geplaatste bouwhuizen, het geheel omringd door
een in oorsprong formele geometrische parkaanleg.
Het huis is een belangrijk voorbeeld van een huis, waarin de
in de 17de eeuw nog voortlevende architectuurtraditie van de
kastelenbouw vermengd is met classicistische architectuurinvloeden. Het huis Heemstede is van grote architectuurhistorische
betekenis vanwege de uniciteit van het bouwtype en de hoge
kwaliteit van het ontwerp. In Nederland bestaat slechts een klein
aantal 17de-eeuwse huizen die hun oorspronkelijke gedaante hebben
behouden en die niet in latere eeuwen min of meer ingrijpend zijn
verbouwd of uitgebreid. Ten gevolge van de brand in 1987 is het
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kasteel ten dele geruïneerd en is de gaafheids-waarde sterk
verminderd.
De tuin, een in compositorisch opzicht zeer geslaagde en
uitgebalanceerde classicistische aanleg van singels, lanen
compartimenten met siertuinen en bosketten, beelden, kanalen en
ornamentele vijverpartijen, werd omstreeks 1690 tot stand
gebracht. Tot in de 18de eeuw was de tuin in Nederland een van de
beroemdste voorbeelden van een classicistische tuin, waarin
Franse motieven waren verwerkt, zoals de lange centrale as in de
compositie, die als zichtas van het voorplein tot de Utrechtse
weg te Houten reikte en die oorspronkelijk ook als toegangslaan
heeft dienst gedaan. Deze aanleg werd uitgezet op de waarschijnlijk al bestaande Hollands-classicistische aanleg rondom het
huis. Deze uitleg bestaat uit het rechthoekige voorplein met de
bouwhuizen, de achterhof met gebogen tuinmuur en ovale vijver, de
rechtzijdige percelen ter weerszijden (op de plek waar voorheen
de moestuinen en boomgaarden waren aangelegd) en het geometrische
ensemble van waterlopen en windsingels, die deze onderdelen van
elkaar scheiden en het geheel oorspronkelijk omlijstten. De
laanbomen bestaan deels nog uit oude haagbeuken.
De Rijksweg A27 doorsnijdt de tuinaanleg en scheidt een deel
van de zichtas en een deel van de aanleg met vijver-restanten van
de rest van de park-aanleg. Een groot deel van het voormalige
park heeft nu een agrarische functie; delen van de parkaanleg en
restanten van de laanbeplanting zijn nog aanwezig.
De cultuurhistorische waarde van het complex van de historische buitenplaats Heemstede ligt in zijn hoedanigheid van een
ten dele in aanleg en ten dele als historisch-structurele
relicten bewaard gebleven classicistische tuin- en parkcompositie
met centraal het huis, dat indertijd een der belangrijkste in het
land was.
Aan de hoge cultuurhistorische uniciteitswaarde wordt afbreuk
gedaan door de ruïneuze toestand van de gebouwen, de omzetting in
agrarische percelen van een groot deel van de parkaanleg en de
doorsnijding van de parkaanleg door Rijksweg A27, waardoor het
gebied laag scoort wat betreft gaafheid.

Afb. 46. Houten, gebied met bijzondere waarden 3.
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M.I.P. PROVINCIE UTRECHT: gebieden met bijzondere waarden
nummer
inventarisatiegebied
gemeente
naam
gebiedstype
inv. datum
inventarisator
aantal MlP-objecten
kwalificatie
beschermd gezicht
1iteratvmr/bronnen

HOU GBW 4
Rivierkleigebied
Houten
Wickenburg
buitenplaats vóór 1850
november 1990
AV
4
provinciaal
nee
Smits & Wttewaall, 1987

Criteria gebieden met bijzondere waarden
1. omgeving
1.1 onderdeel groter geheel
1.2 ruimtelijke relatie
1.3 markering/dominante situering

1

2

3

X

2. stedebouw
2.1 structuur
2.2 erfindeling
2.3 bebouwing

X
X

3. historie
3.1 specifieke uitdrukking
3.2 stedebouwkundig
3.3 innovatieve waarde
4. gaafheid
4.1 omgeving
4.2 structuur
4.3 erfindeling
4.4 bebouwing

X

X
X

Omschrijving waarden
Een klein gebied met bijzondere waarden is de omgeving van het
huis Wickenburg, met het huis en de parkaanleg als kerngebied. De
geschiedenis van Wickenburg reikt terug tot in de Hoge Middeleeuwen, toen het een kasteel van enig militair belang moet zijn
geweest (oragrachting en duiventoren). Het karakter van buitenplaats kreeg Wickenburg pas in de 18de en 19de eeuw.
De waarde van het gebied is primair gelegen in het karakter
als historisch gegroeid ensemble met als onderdelen het huis
Wickenburg, de bijgebouwen en de landschapppelijke tuinaanleg.
Een fruitboomgaard maakt deel uit van de erfbeplanting en vormt
een letterlijk organische relatie met de directe omgeving waar
boomgaarden het beeld bepalen.
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Afb. 47. Houten, gebied met bijzondere waarden 4.
Afb. 48. Houten, gebied met bijzondere waarden 5.
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M.I.P. PROVINCIE UTRECHT: gebieden met bijzondere waarden
nummer
inventarisatiegebied
gemeente
naam
gebiedstype
inv. datum
inventarisator
aantal MlP-objecten
kwalificatie
beschermd gezicht
literatuur/bronnen

HOU GBW 5
Rivierkleigebied
Houten
Honswijk
verdedigingswerken vóór 1850 en 1850-1940
november 1990
AV
8
nationaal
nee
Smits & Wttewaall, 1987; Brand & Brand,
1986.

Criteria gebieden met bijzondere waarden

1

1. omgeving
1.1 onderdeel groter geheel
1.2 ruimtelijke relatie
1.3 markering/dominante situering

X
X

2. stedebouw
2.1 structuur
2.2 erfindeling
2.3 bebouwing

2

3

X
X

3. historie
3.1 specifieke uitdrukking
3.2 stedebouwkundig
3.3 innovatieve waarde

X

4. gaafheid
4.1 omgeving
4.2 structuur
4.3 erfindeling
4.4 bebouwing

X
X
X

Omschrijving waarden
Het gebied met bijzondere waarden is gelegen in het zuidwesten
tussen Honswijk en 't Waal. Het gebied bestaat feitelijk uit
drie, ruimtelijk gescheiden deelgebieden. In historisch opzicht
vormen deze gebieden een functionele eenheid als belangrijk
onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.
Ter verdediging van het in 1842 gegraven inundatiekanaal
tussen de Lek en de Schalkwijksewetering werd in de periode tot
1940 een aanzienlijk aantal defensieve werken uitgevoerd, met
Fort Honswijk (1841-48) als meest markante. Andere werken in de
directe omgeving van het indundatiekanaal zijn Lunet De Snel
(1845-46), Werk a.d. Korte Uitweg (ca. 1842) en de Gedekte
Gemeenschapsweg (1874-79). De inundatiesluis is afgebroken. Aan
de Waalseweg kwam het Werk a.d. Waalsewetering (1875) tot stand.
De militaire werken zijn gelegen in een gebied met een agrarisch
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karakter. Binnen de ruimtelijke structuur van het gebied vormen
deze werken -en dan met name het inundatiekanaal- door de
bijzondere aard en vormgeving, de grootschalige aanleg en de
begroeiing afwijkende, waardevolle elementen.
De forten dienden te beschikken over een vrij schootsveld.
Binnen een straal van 600 meter golden daarom beperkingen ten
aanzien van nieuwbouw. Nieuwbouw bleef binnen deze straal
beperkt, waardoor de historisch-landschappelijke karakteristiek
als het ware werd bevroren en dus behouden.
Zoals uit bovenstaande tabel reeds blijkt, bezit de militaire
infrastructuur in het gebied rond Honswijk een bijzonder hoge
cultuurhistorische waarde. De waarde wordt in hoofdzaak bepaald
door een aantal, elkaar versterkende factoren:
- de kwaliteit van de militaire werken op zich: de meeste werken,
met uitzondering van de inundatiesluis, bestaan nog en verkeren
in redelijke gave toestand;
- de grote betekenis van de militaire werken binnen het geheel
van de Nieuwe Hollandse Waterlinie: de werken beslaan de
grotendeels intacte infrastructuur voor inundatie van het
Schalkwijkse gebied;
- de historisch-landschappelijke en visuele samenhang met de
omgeving: de werken zelf en de omgeving zijn nauwelijks door
veranderingen aangetast en bezitten daardoor een hoge
herkenbaarheid.
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M.I.P. PROVINCIE UTRECHT: gebieden met bijzondere waarden
nummer
inventarisatiegebied
gemeente
naam
gebiedstype
inv. datum
inventarisator
aantal MlP-objecten
kwalificatie
beschermd gezicht
literatuur/bronnen

HOU GBW 6 (BUN GBW 1)
Rivierkleigebied
Houten
Fort 't Hemeltje
verdedigingswerken 1850-1940
november 1990
AV
4
nationaal
nee
Smits & Wttewaall, 1987

Criteria gebieden met bijzondere waarden
1. omgeving
1.1 onderdeel groter geheel
1.2 ruimtelijke relatie
1.3 markering/dominante situering
2. stedebouw
2.1 structuur
2.2 erfindeling
2.3 bebouwing

1

2

3

X
X

X
X

3. historie
3.1 specifieke uitdrukking
3.2 stedebouwkundig
3.3 innovatieve waarde

X

4. gaafheid
4.1 omgeving
4.2 structuur
4.3 erfindeling
4.4 bebouwing

X
X
X

Omschrijving waarden
Het gebied met bijzondere waarden wordt gevormd door de polder
Waijen ten noordwesten van Oud Wulven, dat ligt ingeklemd tussen
de Rijkswegen A27 en A12 en de spoorlijn Utrecht - 's-Hertogenbosch. Het gebied sluit aan op een gebied met bijzondere waarden
in de gemeente Bunnik (BUN GBW 1) en vormt daarmee vanuit de
historie een structurele eenheid.
Het gebied heeft een overwegend agrarisch karakter, met
enkele verspreid gelegen boerderijen (waarvan twee in de
inventarisatie zijn opgenomen) en weilanden. Afwijkend naar vorm
en functie is het Fort 't Hemeltje, een vijfhoekig aardwerk met
bomvrije, gemetselde ruimtes en met caponnière-achtige uitbouwen
in de omgrachting.
Het fort is het meest zuidelijke van een hele reeks forten op
strategische punten (toegangswegen) ten oosten van de stad
Utrecht, als onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.
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Karakteristiek is de ligging van deze forten in het open veld
teneinde een vrij schootsveld te hebben. Binnen een straal van
1000 meter van de forten mochten geen of slechts snel afbreekbare
bouwwerken (houten huizen) worden gebouwd.
Een belangrijk deel van de waarde is dan ook gelegen in de
structurele samenhang van Fort 't Hemeltje met forten in Bunnik
en De Bilt. De planmatig aangelegde linie vertegenwoordigt in
zijn totaliteit een hoge cultuurhistorische waarde door de
bijzondere ruimtelijke structuur, de specifieke vormen van de
forten en de historische functie. De gaafheid van de structuur is
in zekere zin verminderd doordat het stelsel van loopgraven
tussen de forten is verwijderd. De kwaliteit van het gebied 'an
sich' wordt bepaald door de historisch-ruimtelijke en visuele
relatie tussen het fort en het open, agrarische gebied rondom het
fort. Het fort zelf is gaaf en als zodanig een markant en
herkenbaar historisch landschapselement.
Enige afbreuk aan de structurele samenhang en de visuele
kwaliteit door de Rijkswegen A27 en A12, die de noordelijke en
westelijke begrenzing van het gebied vormen op betrekkelijk korte
afstand van het fort.

Afb. 49. Houten, gebied met bijzondere waarden 6,
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M.I.P. PROVINCIE UTRECHT: gebieden met bijzondere waarden
nummer
inventarisatiegebied
gemeente
naam
gebiedstype
inv. datum
inventarisator
aantal MlP-objecten
kwalificatie
beschermd gezicht
literatuur/bronnen

HOU GBW 7
Rivierkleigebied
Houten
Oud Wulven
dorpskern vóór 1850
november 1990
AV
6
gemeentelijk
nee
Smits & Wttewaall, 1987

Criteria gebieden met bijzondere waarden

1

1. omgeving
1.1 onderdeel groter geheel
1.2 ruimtelijke relatie
1.3 markering/dominante situering

2

3

X

2. stedebouw
2.1 structuur
2.2 erfindeling
2.3 bebouwing

X
X
X

3. historie
3.1 specifieke uitdrukking
3.2 stedebouwkundig
3.3 innovatieve waarde

X

4. gaafheid
4.1 omgeving
4.2 structuur
4.3 erfindeling
4.4 bebouwing

X
X
X
X

Omschrijving waarden
Het gebied met bijzondere waarden wordt gevormd door het gehucht
Oud Wulven in de omgeving van het voormalige kasteel, de latere
(17de eeuw) buitenplaats Oud Wulven. Tot in de 19de eeuw was Oud
Wulven een zelfstandig gerecht en later een zelfstandige
gemeente.
Thans bestaat het gehucht uit een samenstelling van enkele
boerderijen en woonhuizen langs de Oudwulfseweg in een landelijke
omgeving. Aan het voormalige kasteel herinneren nog het koetshuis, de oprijlaan vanaf de Utrechtseweg en het kasteelterrein
met restanten van de omgrachting.
De kern Oud Wulven is van waarde als uitdrukking van de
historische ontwikkeling van de nederzetting, samenhangend met de
aanwezigheid van het kasteel. De waarde wordt ondersteund door
enkele historische panden, alsmede door het ruimtelijke beeld van
de kern, met ruime erven, laanbeplanting, boomgaarden en de
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restanten van de voormalige, in de jaren '50 gesloopte
kasteelachtige behuizing.

Afb. 50. Houten, gebied met bijzondere waarden 7.
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6.3.4 Langbroek
Bij de gebieden met bijzondere waarden in de gemeente Langbroek
gaat het om een dorpskern (vóór 1850 tot stand gekomen): het
beschermde dorpsgezicht Nederlangbroek, en twee boerderij stroken.
Daarin opgenomen is een aantal buitenplaatsen en landgoederen
(tot stand gekomen tot 1940: de Langbroeker kastelen). In de
oostelijke strook is ook een tweede dorpskern van vóór 1850
opgenomen: de zeer kleine dorpskom van Overlangbroek en een deel
van een bebouwingslint (tot stand gekomen tot circa 1940): de
lintbebouwing aan de (Boven)Wijkerweg.

Afb. 51. Langbroek, gebiede met bijzondere waarden 2
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M.I.P. PROVINCIE UTRECHT: gebieden met bijzondere waarden
nummer
inventarisatiegebied
gemeente
naam
gebiedstype
inv. datum
inventarisator
aantal MlP-objecten
kwalificatie
beschermd gezicht
literatuur/bronnen

LGBK GBW 1
Rivierkleigebied
Langbroek
Nederlangbroek-Brink
dorpskern (vóór 1850)
november 1990
MK
8
nationaal
ja
RdMz, 1966.
r

Criteria gebieden met bijzondere waarden

2

1. omgeving
1.1 onderdeel groter geheel
1.2 ruimtelijke relatie
1.3 markering/dominant

3

X
X

2. stedebouw
2.1 structuur
2.2 erfindeling
2.3 bebouwing

X
X
X

3. historie
3.1 specifieke uitdrukking
3.2 stedebouwkundig
3.3 innovatieve waarde

X

4. gaafheid
4.1 omgeving
4.2 structuur
4.3 erfindeling
4.4 bebouwing

X
X
X
X

Omschrijving waarden
De min of meer rechthoekige Brink is het dorpsplein van Langbroek
en vormt een belangrijk deel van de ruim vóór 1850 tot stand
gekomen kern van Langbroek. Als bijzondere structuur (brinken op
de klei zijn vrij zeldzaam) heeft het plein grote waarde.
Bovendien is de belangrijkste bebouwing (kerk, schoolgebouw, en
gemeentehuis) monumentaal of beeldbepalend van aard. Het plein
heeft twee gesloten gevelwanden aan de west- en de oostzijde met
vrij lage bebouwing (merendeels één bouwlaag) zonder voortuinen.
In het midden bevindt zich de pomp. De noordkant geeft toegang
tot het kerkterrein, de zuidzijde is de toegang tot de Brink met
de brug over de wetering. Als geheel is het plein derhalve, zowel
wat betreft structuur als bebouwing en erfindeling, gaaf te
noemen. Aan de kant van de Doornseweg is de erfindeling minder
gaaf, ook de bebouwing is minder karakteristiek.
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In 1966 is de Brink aangewezen als beschermd dorpsgezicht op
grond van artikel 20 van de Monumentenwet. In de bijgaande
toelichting (zie Literatuur) wordt gesteld: 'het geheel van de
Brink met de hieraan gelegen bebouwing is niet slechts historisch
en architectonisch waardevol, doch het vormt bovendien, mede door
de goede onderling verhoudingen van de samenstellende delen een
beeld dat uitmunt door schoonheid en dat karakteristiek is voor
deze plaats'.

Afb. 52. Langbroek, gebied met bijzondere waarden 1.
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M.I.P. PROVINCIE UTRECHT: gebieden met bijzondere waarden
nummer
inventarisatiegebied
gemeente
naam
gebiedstype
inv. datum
inventarisator
aantal MlP-objecten
kwalificatie
beschermd gezicht

LGBK GBW 2, grenst aan Driebergen GBW 8
Rivierkleigebied
Langbroek
Langbroekerdijk A-zij de
buitenplaatsen en landgoederen tot circa
1940, boerderij strook (vóór 1850)
november 1990
MK
31
nationaal
nee

Criteria gebieden met bijzondere waarden

2 3

X X X

1. omgeving
1.1 onderdeel groter geheel
1.2 ruimtelijke relatie
1.3 markering/dominant

1

2. stedebouw
2.1 structuur
2.2 erfindeling
2.3 bebouwing

X
X
X

3. historie
3.1 specifieke uitdrukking
3.2 stedebouwkundig
3.3 innovatieve waarde

X

4. gaafheid
4.1 omgeving
4.2 structuur
4.3 erfindeling
4.4 bebouwing

X
X
X
X

Omschrijving waarden
Het gebied met bijzondere waarden bestaat uit het westelijk deel
van de boerderij strook langs de Langbroekerwetering, een deel van
het achterliggende land, en enkele kastelen. Het gebied sluit in
het westen (de gemeentegrens) aan bij een gebied met bijzondere
waarden in Driebergen (DRB GBW 8 ) . De bebouwingsstrook bestaat
uit een tamelijk los boerderij-/buitenplaatslint aan weerszijden
van de wetering. Het gebied is qua structuur zeer bijzonder, met
de karakteristiek van een cope-ontginning in combinatie met die
van een buitenplaats-ontwikkeling, en daarmee van grote waarde.
Deze waarde wordt nog vermeerderd door de gaafheid van zowel
structuur als bebouwing. Dit houdt in de eerste plaats in dat er
in de structuur geen recente ingrijpende wijzigingen hebben
plaats gevonden, zoals bijv. wegaanleg dwars op de
Langbroekerdijk of overbouwing van het achterliggende land. Over
de gehele lengte in het gebied is daardoor ook de dwarsopbouw van
de boerderij strook (zie ook hierboven 1.2.2) zeer gaaf. Globaal
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is deze opbouw: agrarisch land, erf en boerderij, Langbroekerdijk
en -wetering, erf en boerderij, agrarisch land.
Een uitzondering vormen Langbroekerdijk A76 tot en met A82a,
waar de boerderijen van oudsher op enige afstand van de
Langbroekerdijk, wat landinwaarts liggen. De reden voor deze
afwijkende situering is onbekend.
De kastelen Hindersteijn en Lunenburg zijn in het
boerderij lint ingepast en liggen aan de weg, zij het wat verder
van de weg af dan de meeste boerderijen. Ook bij de kastelen
hebben zich geen ingrijpende wijzigingen in de structuur van de
terreinen zelf en van de omgeving voorgedaan, en is de gaafheid
derhalve groot.
De boerderijen in de strook zijn voor een groot deel
monumentaal of beeldbepalend van aard. De erfindeling is ook nog
goeddeels gaaf, met voortuin en bijgebouwen als zomerhuis (naast
het hoofdgebouw) schuren en kapbergen (meestal achter het
hoofdgebouw). Bij een aantal boerderijen zijn leilinden voor het
huis aanwezig en een aantal fruitbomen rondom of achter het huis.
De kastelen zijn alle van grote monumentale waarde. Behalve
de monumentaliteit van het hoofdgebouw is soms ook sprake van
waardevolle bijgebouwen.
De kasteelterreinen zijn door hun tuin- en parkaanleg
duidelijk van de boerderij erven te onderscheiden, waardoor in
visueel opzicht een waardevol contrast ontstaat tussen de
betrekkelijke openheid van de boerderij erven en de beslotenheid
van de kasteelterreinen. Deze tegenstelling is in de gehele
strook manifest in de afwisseling tussen open, agrarisch land
enerzijds en bossen en grienden anderzijds.

Afb. 53. Langbroek, gebied met bijzondere waarden 3.
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M.I.P. PROVINCIE UTRECHT: gebieden met bijzondere waarden
LGBK GBW 3
Rivierkleigebied
Langbroek
Langbroekerdijk B-zijde, Stenen Brug,
Overlangbroek
gebiedstype
: dorpskern (vóór 1850), buitenplaatsen en
landgoederen tot circa 1940, boerderijstrook (vóór 1850), overige bebouwingslinten (tot circa 1940)
inv. datum
november 1990
inventarisator
MK
aantal MlP-objecten
67
kwalificatie
nationaal
beschermd gezicht
nee

nummer
:
inventarisatiegebied:
gemeente
:
naam
:

Criteria gebieden met bijzondere waarden

2

3

X X X

1. omgeving
1.1 onderdeel groter geheel
1.2 ruimtelijke relatie
1.3 markering/dominant

1

2. stedebouw
2.1 structuur
2.2 erfindeling
2.3 bebouwing

X

X
X

3. historie
3.1 specifieke uitdrukking
3.2 stedebouwkundig
3.3 innovatieve waarde

X

4. gaafheid
4.1 omgeving
4.2 structuur
4.3 erfindeling
4.4 bebouwing

X
X
X
X

Omschrijving waarden
Het gebied met bijzondere waarden bestaat uit het oostelijk deel
van de bebouwingsstrook langs de Langbroekerwetering, een deel
van het achterliggende land en enkele kastelen. De dorpskom van
Overlangbroek en de buurtschap Stenen Brug op de kruising van de
Wijkerweg met de Langbroekerdijk zijn in de hoofdstructuur
opgenomen. De structuur van het gebied is ruim vóór 1850 tot
stand gekomen, de bebouwing is gedeeltelijk uit de periode
daarna.
Evenals bij het tweede gebied met bijzondere waarden (LGBK
GBW 2) bestaat ook de oostelijke bebouwingsstrook uit een
tamelijk los boerderij-/buitenplaatslint aan weerszijden van de
wetering. Ook dit gebied is qua structuur zeer bijzonder, met de
karakteristiek van een cope-ontginning in combinatie met die van
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een buitenplaats-ontwikkeling, en daarmee van grote waarde. Deze
waarde wordt nog vermeerderd door de gaafheid van zowel structuur
als bebouwing.
Dit houdt in de eerste plaats in dat er in de structuur geen
recente ingrijpende wijzigingen hebben plaatsgevonden, zoals
wegaanleg of overbouwing. Over de gehele lengte in het gebied is
daardoor ook de dwarsopbouw van de strook (zie ook hierboven)
zeer gaaf. Globaal is deze opbouw: agrarisch land, erf en
boerderij, Langbroekerdijk en -wetering, erf en boerderij,
agrarisch land.
Een bijzonder element in de structuur is de voormalige
trambaan, die nog in een pad ten zuiden van de Langbroekerdijk
bij de Wilhelminaweg, te herkennen is.
De historische bebouwing van de boerderij strook bestaat uit
een aantal karakteristieke boerderijen met daar tussen een aantal
kastelen, meer nog dan in de oostelijke strook representatief
voor verschillende stadia in de kastelenbouw, bijvoorbeeld het
vrijwel geheel 19de-eeuwse Sandenburg en de (gerestaureerde)
woontoren Walenburg. Een laatste stadium vertegenwoordigt het
terrein van Groenesteijn, waar van het kasteel alleen nog een
poortgebouwtje rest.
De buurtschap Stenen Brug bestaat uit de bebouwing rond de
kruising Wijkerweg/Langbroekerdijk: het café en enkele eveneens
waardevolle boerderijen en woonhuizen en uit de lintbebouwing aan
de (Boven)Wijkerweg. Van deze lintbebouwing bestaande uit
arbeiderswoningen zijn slechts enkele panden in de inventarisatie
opgenomen, de meeste zijn sterk verbouwd.
De erfindeling bij de boerderijen is nog goeddeels gaaf, met
voortuin en bijgebouwen als zomerhuis (naast het hoofdgebouw)
schuren en kapbergen (meestal achet het hoofdgebouw). Bij een
aantal boerderijen zijn leilinden voor het huis aanwezig en een
aantal fruitbomen rondom of achter het huis.
De kom van Overlangbroek, slechts een handvol gebouwen groot,
is niet als bechermd dorpsgezicht aangewezen, maar kan toch als
een waardevol dorpsgezicht beschouwd worden: Overlangbroek kan
gezien worden als een dorp in rudimentaire vorm. De
karakteristieke historisch-ruimtelijke structuur, met als
voornaamste elementen de ter plaatse in een bocht lopende
Langbroekerdijk en de haaks op de dijk liggende verkaveling, is
tot op de huidige dag bewaard gebleven. Deze, in hoofdzaak
middeleewse, structuur vormt met de bebouwing, waaronder enkele
rijksmonumenten (o.a. de kerk en Zuijlenburg) en enkele andere
historische gebouwen (o.a. de twee schooltjes met
onderwijzerswoning), een bijzondere eenheid.
Het grondgebruik bij de oostelijke boerderij strook (wei, bos,
griend) is karakteristiek voor de historisch-ruimtelijke
ontwikkeling van Langbroek en daarmee ook van groot belang is
voor de instandhouding van het waardevolle gebied.
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6.3.5 Loplk
In de gemeente Lopik zijn de volgende gebieden met bijzondere
waarden onderscheiden:

1. Jaarsveld;
2. Vogelzang;
3. Willige Langerak;
4. Cabauw;
5. Polsbroek-Benschop;
6. Rateles.
Het eerstgenoemde gebied bestaat uit de dorpskern van het
beschermde dorpsgezicht Jaarsveld (dorpskern vóór 1850). Vier
gebieden met bijzondere waarden bestaan uit (delen van) boerderijstroken (vóór 1850), niet verwonderlijk aangezien het grootste
deel van de bebouwing in dergelijke stroken is gelegen.
Boerderij stroken zijn niet slechts karakteristiek voor de
bebouwingsstructuur van Lopik, maar voor grote delen van
westelijk Utrecht. Het gebied met bijzondere waarden Rateles
ontleent zijn waarde als onderdeel van het aansluitende gebied in
Oudewater (zie: OD GBW 6 ) .
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M.I.P. PROVINCIE UTRECHT: gebieden met bijzondere vaarden
nummer
Inventarisatiegebied
gemeente
naam
gebiedstype
inv. datum
inventarisator
aantal MlP-objecten
kwalificatie
beschermd gezicht
literatuur/bronnen

LPK GBW 1
Rivierkleigebied
Lopik
Jaarsveld
dorpskern vóór 1850
december 1990
AV
27
nationaal
ja
Den Uyl, 1960

Criteria gebieden met bijzondere waarden

1

1. omgeving
1.1 onderdeel groter geheel
1.2 ruimtelijke relatie
1.3 markering/dominante situering
2. stedebouv
2.1 structuur
2.2 erfindeling
2.3 bebouwing

2

3

X
X
X

X
X
X

3. historie
3.1 specifieke uitdrukking
3.2 stedebouwkundig
3.3 innovatieve waarde
4. gaafheid
4.1 omgeving
4.2 structuur
4.3 erfindeling
4.4 bebouwing

•

X X X

X

Omschrijving vaarden
Het gebied met bijzondere waarden is gelegen aan de voet van de
Lekdijk in het zuiden van de Lopikerwaard. Het gebied bestaat uit
de historische dorpskern van Jaarsveld, met inbegrip van de
Lekdijk. Aan de westzijde sluit het gebied aan op het gebied met
bijzondere waarden LPK GBW 2, een boerderij strook.
Jaarsveld heeft een eenvoudige, rechthoekige plattegrond, die
is geënt op de noordoost-zuidwest gerichte percelering. De
ruimtelijke structuur wordt bepaald door de aanleg van het in
1673 verwoeste huis Jaarsveld en door de terzijde hiervan gelegen
dorpskerk. Overige dorpsbebouwing, waaronder de straatwand aan de
westzijde van de Kerkstraat, ligt rondom het kerkterrein
gegroepeerd.
Jaarsveld heeft haar karakter van kleine historische
plattelandskern behouden. De bijzondere waarden worden gevormd
door de combinatie van een gave ruimtelijke structuur, een
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karakteristiek bebouwingsbeeld en enkele historisch of architectonisch waardevolle panden. Van waarde voor het bebouwingsbeeld
zijn op de eerste plaats de dorpskerk en de bebouwing op het
kasteelterrein; daarnaast zijn de straatwand met kleine,
eenvoudige woonpanden langs de Kerkstraat en het hoogheemraadschapshuis aan de voet van de Lekdijk van waarde als invulling
van de ruimtelijke structuur en vanwege de historische of
architectonische kwaliteit van de panden.
Kleine open ruimtes (rondom de kerk) en groene invullingen
(boomgaard en tuinaanleg kasteel) dragen bij aan de kwaliteit van
het gevarieerde bebouwingsbeeld en versterken de waarde van de
ruimtelijke structuur.

Afb. 54. Lopik, gebied met bijzondere waarden 1.
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M.I.P. PROVINCIE UTRECHT: gebieden met bijzondere waarden
nummer
inventarisatiegebied
gemeente
naam
gebiedstype
inv. datum
inventarisator
aantal MIP-objecten
kwalificatie
beschermd gezicht

LPK GBW 2
Rivierkleigebied
Lopik
Vogelzang
boerderij strook vóór 1850
december 1990
AV
14
gemeentelijk
nee

Criteria gebieden met bijzondere waarden
1. omgeving
1.1 onderdeel groter geheel
1.2 ruimtelijke relatie
1.3 markering/dominante situering
2. stedebouw
2.1 structuur
2.2 erfindeling
2.3 bebouwing

1

2

3

X
X

X
X
X

3. historie
3.1 specifieke uitdrukking
3.2 stedebouwkundig
3.3 innovatieve waarde

X

4. gaafheid
4.1 omgeving
4.2 structuur
4.3 erfindeling
4.4 bebouwing

X
X
X
X

Omschrijving waarden
Het gebied met bijzondere waarden bestaat uit de boerderij strook
langs de voet van de Lekdijk aan de westzijde van het dorp
Jaarsveld. Aan de oostzijde grenst het gebied aan het gebied met
bijzondere waarden Jaarsveld (LPK GBW 1 ) .
De kwaliteit van het gebied is primair gelegen in de nog voor
een belangrijk deel herkenbare karakteristiek van de éénzijdige
boerderij strook. De tamelijk onregelmatige percelering en het
bochtige beloop van de Lekdijk zijn bepalend voor de ruimtelijke
hoofdstructuur en hebben geleid tot het relatief onregelmatige
karakter van de boerderij strook. Waardebepalend voor het gebied
is de nog vrij gave ruimtelijke hoofdstructuur in combinatie met
de vrij gave bebouwing en de kwaliteit van het bebouwingsbeeld.
Verdichting door de bouw van woonpanden heeft zich slechts op
beperkte schaal voorgedaan.
Tot de waarde van de boerderij strook wordt bijgedragen door
de kwaliteit van de aangrenzende dorpskern van Jaarsveld.
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De waarde van het open agrarische gebied, vanwege de visuele
en functionele relatie met de boerderij strook, is op de kaart
door middel van pijlen tot uitdrukking gebracht.

Afb. 55. Lopik, gebied met bijzondere waarden 2.
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M.I.P. PROVINCIE UTRECHT: gebieden met bijzondere waarden
nummer
inventarisatiegebied
gemeente
naam
gebiedstype
inv. datum
inventarisator
aantal MlP-objecten
kwalificatie
beschermd gezicht

LPK GBW 3
Rivierkleigebied
Lopik
Willige Langerak
boerderij strook vóór 1850
december 1990
AV
32
provinciaal
nee

Criteria gebieden met bijzondere waarden

1

1. omgeving
1.1 onderdeel groter geheel
1.2 ruimtelijke relatie
1.3 markering/dominante situering
2. stedebouw
2.1 structuur
2.2 erfindeling
2.3 bebouwing

2

3

X
X

X
X
X

3. historie
3.1 specifieke uitdrukking
3.2 stedebouwkundig
3.3 innovatieve waarde

X

4. gaafheid
4.1 omgeving
4.2 structuur
4.3 erfindeling
4.4 bebouwing

X
X
X
X

Omschrijving waarden
Het gebied met bijzondere waarden is gelegen langs de Lekdijk in
het zuidwesten van de Lopikerwaard.
De kwaliteit van het gebied is primair gelegen in de nog voor
een belangrijk deel herkenbare karakteristiek van de éénzijdige
boerderij strook als ontginningseenheid binnen de hoofdstructuur
van de cope-ontginningen in de Lopikerwaard. Karakteristiek voor
de ruimtelijke structuur is de ligging van de boerderijen aan de
voet van de Lekdijk, waardoor een scherp contrast is ontstaan
tussen het bebouwde gebied langs de Lekdijk en het onbebouwde
agrarische gebied.
Waardebepalend voor de boerderij strook is de ruimtelijke
hoofdstructuur, in combinatie met de vrij gave erfinrichting en
de nog aanwezige historische (boerderij -)bebouwing. Hoofdelementen van de ruimtelijke structuur zijn: de Lekdijk als enigszins
gebogen structuurlijn en ontginningsbasis, de strookvormige
percelering met sloten als perceelsgrenzen en met boerderijen op
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regelmatige afstanden van elkaar op de kop van de kavels en
tenslotte de oriëntatie van de boerderijen die aansluit op de
perceelsoriëntatie en de begroeiingskarakteristiek.
De visuele karakteristiek wordt bepaald door de verhoogd
gelegen Lekdijk, de besloten bebouwingsstrook en door het
achterliggende, meer open agrarische gebied. Verspreid gelegen,
begroeide percelen (boomgaarden, grienden en bospercelen) zijn
karakteristiek voor het gehele gebied langs de Lekdijk. Het
bebouwingsbeeld wordt gedomineerd door boerderijen met
bijgebouwen op een ruim erf met hier en daar leibomen of andere
karakteristieke erfbeplanting.
De waarde van het open agrarische gebied, vanwege de visuele
en functionele relatie met de boerderij strook, is op de kaart
door middel van pijlen tot uitdrukking gebracht.

Afb. 56. Lopik, gebied met bijzondere waarden 3.
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M.I.P. PROVINCIE UTRECHT: gebieden met bijzondere waarden
nummer
inventarisatiegebied
gemeente
naam
gebiedstype
inv. datum
inventarisator
aantal MlP-objecten
kwalificatie

beschermd gezicht

LPK GBW 4a, 4b, 4c
Rivierkleigebied
Lopik
Cabauw
boerderij strook vóór 1850
december 1990
AV
85
nationaal: 4a;
provinciaal: 4c;
gemeentelijk: 4b;
nee

Criteria gebieden met bijzondere waarden

1

1. omgeving
1.1 onderdeel groter geheel
1.2 ruimtelijke relatie
1.3 markering/dominante situering
2. stedebouw
2.1 structuur
2.2 erfindeling
2.3 bebouwing

2

3

X
X

X
X
X

3. historie
3.1 specifieke uitdrukking
3.2 stedebouwkundig
3.3 innovatieve waarde

X

X

X X X X

4. gaafheid
4.1 omgeving
4.2 structuur
4.3 erfindeling
4.4 bebouwing

X
X

'

Omschrijving waarden
Cabauw heeft een tweezijdige boerderij strook langs een
plaatselijk bochtige, in oorsprong natuurlijke waterloop. Binnen
de boerderij strook is in de periode 1850-1940 nabij de R.K. kerk
een lineaire verdichting tot stand gekomen op de smalle
landstrook tussen de wetering en de Cabauwsekade.
De kwaliteit van het gebied is primair gelegen in de nog voor
een belangrijk deel herkenbare karakteristiek van de dubbele
boerderij strook binnen de hoofdstructuur van de cope-ontginningen
in de Lopikerwaard. Karakteristiek voor de ruimtelijke structuur
is de ligging van de boerderijen langs een weg aan weerszijden
van de wetering, waardoor een scherp ruimtelijk contrast is
ontstaan tussen de langgerekte, relatief besloten
bebouwingsstrook en het open, onbebouwde agrarische gebied.
Hoofdelementen van de ruimtelijke structuur zijn: de wetering als
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enigszins gebogen structuurlijn en ontginningsbasis, de
strookvormige percelering met sloten als perceelsgrenzen en met
boerderijen op regelmatige afstanden van elkaar op de kop van de
kavels, de oriëntatie van de boerderijen die aansluit op de
perceelsoriëntatie en tenslotte de begroeiingskarakteristiek. Het
dwarsprofiel kent een duidelijke zonering vanuit de wetering:
Lopikerwetering met aan één zijde een landstrook,
Cabauwsekade/Lopikerweg-west, boerderijzone (voortuin,
hoofdgebouw, overige bedrijfsgebouwen) en agrarische gebied.
Beplanting langs de wetering of op het erf accentueert de
profielopbouw.
De visuele karakteristiek wordt bepaald door een duidelijke
ruimtelijke geleding, die aansluit op de zonering van het
dwarsprofiel en die in hoofdzaak wordt gedomineerd door het
contrast van de tamelijk besloten bebouwingsstrook met het
achterliggende open agrarische gebied. Boerderijen met
bijgebouwen op een ruim erf met hier en daar leibomen of andere
karakteristieke erfbeplanting domineren het bebouwingsbeeld.
Waardebepalend voor de boerderij strook als geheel is de
bovenbeschreven ruimtelijke hoofdstructuur, in combinatie met de
over het geheel genomen tamelijk gave erfinrichting en de
historische (boerderij-)bebouwing.
Binnen het gebied met bijzondere waarden zijn enkele
deelgebieden onderscheiden op grond van verschillen in gaafheid.
Ten gevolge van verdichting in de periode 1850-1940 en door
recente nieuwbouw in het bebouwingslint en nabij de kern van
Cabauw is aan het gebied ter weerszijden van de kerk en het
oostelijke gebied nabij Lopik een lagere waarde toegekend.
Een deel van de afwateringstructuur van de polders ten
noorden van de Lopikerwetering zijn bij het gebied met bijzondere
waarden getrokken. Ter plekke staat de laatste poldermolen van de
Lopikerwaard. De combinatie van poldermolen met een nog gave
'natte' infrastructuur (wetering, boezemkades, boezemwater) en
een gemaal in een open agrarisch gebied bepalen de hoge
historisch-waterstaatkundige en visuele kwaliteiten van dit deel
van het gebied met bijzondere waarden.
De waarde van het open agrarische gebied, vanwege de visuele
en functionele relatie met de boerderij strook, is op de kaart
door middel van pijlen tot uitdrukking gebracht.
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Afb. 57. Lopik, gebied met bijzondere waarden 4.
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M.I.P. PROVINCIE UTRECHT: gebieden met bijzondere vaarden
nummer
inventarisatiegebied
gemeente
naam
gebiedstype
inv. datum
inventarisator
aantal MlP-objecten
kwalificatie
beschermd gezicht

LPK GBW 5a, 5b, 5c, 5d, 5e
Rivierkleigebied
Lopik
Polsbroek-Benschop
boerderij strook vóór 1850
december 1990
AV
circa 200
provinciaal: 5b, 5d;
gemeentelijk: 5a, 5c, 5e
nee

Criteria gebieden met bijzondere vaarden

1

1. omgeving
1.1 onderdeel groter geheel
1.2 ruimtelijke relatie
1.3 markering/dominant

2

3

X
X

2. stedebouv
2.1 structuur
2.2 erfindeling
2.3 bebouwing

X

X
X

3. historie
3.1 specifieke uitdrukking
3.2 stedebouwkundig
3.3 innovatieve waarde

X

4. gaafheid
4.1 omgeving
4.2 structuur
4.3 erfindeling
4.4 bebouwing

X

X
X
X
X

X
X
X

Omschrijving waarden
Het gebied Polsbroek-Benschop bestaat uit een tweezijdige
boerderij strook langs de gegraven Benschopperwetering. Aan het
westelijk uiteinde van de strook ligt de kleine dorpskom van
Polsbroek.
De kwaliteit van het gebied is primair gelegen in de nog voor
een belangrijk deel herkenbare karakteristiek van de dubbele
boerderij strook binnen de hoofdstructuur van de cope-ontginningen
in de Lopikerwaard. Karakteristiek voor de ruimtelijke structuur
is de ligging van de boerderijen langs een weg aan weerszijden
van de wetering, waardoor een scherp ruimtelijk contrast is
ontstaan tussen de langgerekte, relatief besloten
bebouwingsstrook en het open, onbebouwde agrarische gebied.
Hoofdelementen van de ruimtelijke structuur zijn: de wetering als
vrijwel rechte structuurlijn en ontginningsbasis, de
strookvormige percelering met sloten als perceelsgrenzen en met
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boerderijen op regelmatige afstanden van elkaar op de kop van de
kavels, de oriëntatie van de boerderijen die aansluit op de
perceelsoriëntatie en tenslotte de begroeiingskarakteristiek. Het
dwarsprofiel kent een duidelijke zonering vanuit de wetering:
Benschopperwetering, weg-ruimte, boerderij zone (voortuin,
hoofdgebouw, overige bedrijfsgebouwen) en agrarische gebied.
Beplanting langs de wetering of op het erf accentueert de
profielopbouw.
De visuele karakteristiek wordt bepaald door een duidelijke
ruimtelijke geleding, die aansluit op de zonering van het
dwarsprofiel en die in hoofdzaak wordt gedomineerd door het
contrast van de tamelijk besloten bebouwingsstrook met het
achterliggende open agrarische gebied. Boerderijen met
bijgebouwen op een ruim erf met hier en daar leibomen of andere
karakteristieke erfbeplanting domineren het bebouwingsbeeld.
Waardebepalend voor de boerderij strook als geheel is de
bovenbeschreven ruimtelijke hoofdstructuur, in combinatie met de
over het geheel genomen tamelijk gave erfinrichting en de
historische (boerderij -)bebouwing.
Binnen het gebied met bijzondere waarden zijn enkele
deelgebieden onderscheiden op grond van verschillen in gaafheid.
Ten gevolge van verdichting in de periode 1850-1940 en door
naoorlogse verspreide nieuwbouw in het bebouwingslint en nabij
Polsbroek en Polsbroekerdam is aan delen van het gebied een
lagere waarde toegekend. De kern Polsbroek bestaat uit enige
niet-agrische bebouwing in de nabijheid van de kerk. De waarde
van dit gebied is met name gelegen in de nog gave historische
structuur (kleine kerkbuurt) in de directe nabijheid van de kerk,
de historische kwaliteit van de bebouwing en de beeldkwaliteit
van het gebied.
De waarde van het open agrarische gebied, vanwege de visuele
en functionele relatie met de boerderij strook, is op de kaart
door middel van pijlen tot uitdrukking gebracht.
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Afb. 58. Lopik, gebied met bijzondere waarden 5
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M.I.P. PROVINCIE UTRECHT: gebieden met bijzondere waarden
nummer
inventarisatiegebied
gemeente
naam
gebiedstype
inv. da trim
inventarisator
aantal MlP-objecten
kwalificatie
beschermd gezicht

LPK GBW 6 (OD GBW 6)
Rivierkleigebied
Lopik (Oudewater)
Rateles
overig gebied vóór 1850 (buiten de bebouwde
kom)
februari 1991
MK
0
nationaal
nee

Criteria gebieden met bijzondere waarden
1. omgeving
1.1 onderdeel groter geheel
1.2 ruimtelijke relatie
1.3 markering/dominant

1

2

3

X
X
X

2. stedebouw
2.1 structuur
2.2 erfindeling
2.3 bebouwing

X
X
X

3. historie
3.1 specifieke uitdrukking
3.2 stedebouwkundig
3.3 innovatieve waarde

X

4. gaafheid
4.1 omgeving
4.2 structuur
4.3 erfindeling
4.4 bebouwing

X
X
X
X

Omschrijving waarden
Het gebied bestaat uit een aantal elementen van het afwateringssysteem van enkele polders in Lopik. Een klein deel van het
gebied is gelegen in Lopik. De waarde wordt primair bepaald door
het op het grondgebied van Oudewater gelegen gedeelte van het
gebied met bijzondere waarden (OD GBW 6 ) . Voor de omschrijving
van de waarden, en voor de afbeelding, wordt derhalve verwezen
naar de beschrijving van dat gebied.
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6.3.6 Montfoort
In de periode vóór 1850 zijn in de gemeente Montfoort verschillende stedebouwkundige structuren ontstaan; te noemen zijn de
stad Montfoort, het dorp Linschoten en een aantal boerderij stroken. Uit de periode vóór 1850 zijn vier gebieden als gebied met
bijzondere waarde onderscheiden:
- de stadskern Montfoort;
- de dorpskern Linschoten;
- de boerderij strook langs de Lange Linschoten met de
buitenplaats Huis te Linschoten en
- de boerderij strook langs de Bloklandsedijk.
In de periode 1850 tot 1940 hebben zich binnen de huidige
gemeente Montfoort geringe stedebouwkundige ontwikkelingen
voltrokken. Bouwaktiviteiten betroffen hoofdzakelijk
vervangingsbouw en verdichting in de stad Montfoort zelf en langs
de uitvalswegen. De planmatige uitleg 'Het Keizerrijk' aan de
noordoostzijde van Montfoort bezit te weinig kwaliteiten, zowel
in stedebouwkundig als in architectonisch opzicht, om als gebied
met bijzondere waarden te worden aangemerkt. Gebieden met
bijzondere waarden uit de periode 1850-1940 kunnen in Montfoort
derhalve niet worden onderscheiden.
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M.I.P. PROVINCIE UTRECHT: gebieden met bijzondere waarden
nummer
inventarisatiegebied
gemeente
naam
gebiedstype
inv. datum
inventarisator
aantal MlP-objecten
kwalificatie
beschermd gezicht

MF GBW la; lb
Rivierkleigebied
Montfoort
Linschoten
dorpskern vóór 1850
februari 1991
AV
circa 50
la:nationaal; lb: gemeentelijk

Criteria gebieden met bijzondere waarden

1

2

1. omgeving
1.1 onderdeel groter geheel
1.2 ruimtelijke relatie
1.3 markering/dominante situering

3

X

2. stedebouw
2.1 structuur
2.2 erfindeling
2.3 bebouwing

X
X

X

3. historie
3.1 specifieke uitdrukking
3.2 stedebouwkundig
3.3 innovatieve waarde
4. gaafheid
4.1 omgeving
4.2 structuur
4.3 erfindeling
4.4 bebouwing

X

X
X

X

Omschrijving waarden
De historische dorpskern van Linschoten is in 1966 aangewezen als
beschermd dorpsgezicht op grond van de Monumentenwet. In de bij
de aanwijzing behorende 'Toelichting' werd als kwaliteit onder
meer aangeduid: 'Het historische karakter van de dorpskern is nog
slechts weinig aangetast door verstedelijking en modernisering.
Het bijzondere karakter van het dorp, zowel qua ruimtelijke
structuur als vanwege de vele goede historische panden, die in de
oude dorpskern worden aangetroffen, rechtvaardigt een uiterste
zorg bij het treffen van stedebouwkundige maatregelen in de
bebouwde kom en bij later volgende ten uitvoer legging van deze
maatregelen.'
Nu, bijna een kwart eeuw later, geldt het boven beschrevene
onverkort. Belangrijke bouwstenen van 'de historisch-ruimtelijke
structuur vormen de waterlopen (Lange Linschoten en Montfoortse
Vaart), de wegen (de smalle, aan twee zijden dichtbebouwde
Dorpsstraat, de op de Montfoortse Vaart aansluitende Vaartkade,
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en de Korte Linschoten Oostzijde en Westzijde met een veel
lossere, vanouds agrarische bebouwing) en de straatwanden aan
weerszijden van de Dorpsstraat. Opmerkelijk is de achtergelegen
positie van de kerk, waardoor deze het bebouwingsbeeld niet
domineert (maar het dorpssilhouet wel). Het bebouwingsbeeld wordt
veel meer bepaald door de vrijwel aaneengesloten, harmonieuze en
historisch waardevolle bebouwing langs de Dorpsstraat, die het
dorp een sterk besloten karakter geeft. Kleine open ruimtes
binnen de dorpskern vormen de onderbreking in de bebouwingswand
van de Dorpsstraat op de plaats van de brug over de Lange IJssel
en het pleintje voor het vroegere rechthuis. Enkele boerderijen
aan de noord- en zuidzijde van de dorpskom markeren de overgang
van het dorpsgebied naar het agrarische gebied.
Ontwikkelingen die afbreuk zouden doen aan de historische
karakteristiek van het beschermde dorpsgezicht hebben zich binnen
het beschermde gebied nauwelijks voorgedaan. Door nieuwbouw aan
de oost- en westzijde van de dorpskern is echter wel de relatie
met het omringende agrarische gebied verzwakt. Het zuidelijke,
buiten het beschermde gezicht gelegen, gebied is als gebied met
bijzondere waarden aangeduid juist vanwege het karakter als
'groen', grotendeels onbebouwd overgangsgebied.

^«•^•/-'//V,/

Yi^.y, Schanibosch'

Afb.

59. Montfoort, gebied met bijzondere waarden 1
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M.I.P. PROVINCIE UTRECHT: gebieden met bijzondere waarden
nummer
inventarisatiegebied
gemeente
naam
gebiedstype
inv. datum
inventarisator
aantal MlP-objecten
kwalificatie
beschermd gezicht

MF GBW 2
Rivierkleigebied
Montfoort
Montfoort
stadskern vóór 1850
februari 1991
AV
circa 120
provinciaal
nee

Criteria gebieden met bijzondere waarden

1

2

1. omgeving
1.1 onderdeel groter geheel
1.2 ruimtelijke relatie
1.3 markering/dominante situering
2. stedebouw
2.1 structuur
2.2 erfindeling
2.3 bebouwing

3

X

X
X
X

3. historie
3.1 specifieke uitdrukking
3.2 stedebouwkundig
3.3 innovatieve waarde

X

4. gaafheid
4.1 omgeving
4.2 structuur
4.3 erfindeling
4.4 bebouwing

X
X
X
X

Omschrijving waarden
Zoals uit de stedebouwkundige beschrijving van de stad al wel is
gebleken, is het historisch karakter van enkele stadsdelen door
ingrepen na 1850 in negatieve zin veranderd. Het mag dan ook
duidelijk zijn dat de historisch-stedebouwkundige kwaliteit van
de stedelijke ruimte niet overal even groot is. Dat ook de minder
waardevolle delen binnen de stad als waardevol zijn aangemerkt
komt primair voort uit de overwegingen dat zij enerzijds niet zo
storend zijn dat zij de waarde van de stad als geheel teniet
hebben gedaan en dat zij anderzijds juist vanwege de structurele
samenhang van de stad van invloed zijn op de historische kwaliteit van de stadsdelen waar weinig storende ontwikkelingen hebben
plaatsgevonden. De historisch-stedebouwkundige waarde van
Montfoort moge ook blijken uit het feit dat Montfoort een
'twijfelgeval' was bij de selectie van beschermde stads- en
dorpsgezichten.
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Als waarden kunnen worden onderscheiden:
- de in opzet tamelijk regelmatige plattegrond, met delen van de
vroegere stadsgracht en het grotendeels historische
wegenpatroon;
- de aard, schaal en dichtheid van de bebouwing die in grote
delen van de stad niet wezenlijk veranderd zijn en bijdragen
tot het stedelijke bebouwingsbeeld. Met name geldt dit voor de
bebouwing langs de 'hoofdas', dat is het traject Lieve Vrouwegracht-Heiliglevenstraat-Om 't Wedde-Hoogstraat-KeizerstraatPlaats-Vrouwenhuisstraat, met aan weerszijden overwegend
aaneengesloten bebouwing met twee bouwlagen onder een kap. Meer
het karakter van achterstraat (gebieden met aan één zijde
bebouwing en de andere zijde achtererven) liggen ten oosten van
de bebouwing aan de Havenstraat en ten zuiden van de Lieve
Vrouwegracht. De bebouwing in deze gebieden is veelal wat
kleiner, bestaande uit panden van een bouwlaag onder kap.
- het noord-zuid gerichte centrumgebied tussen de IJsselpoort en
het kasteelterrein, met over het algemeen een hoge beeldkwaliteit door de aanwezigheid van beeldbepalende, historische
panden (IJsselpoort met stadhuis, Commanderie, N.H. kerk,
voorburcht van kasteel).
- enige beeldondersteunende bebouwing langs de uitvalswegen en de
IJsselkade omdat ze typerend is voor de ontwikkeling in de
periode 1850-1940 en daardoor een beeld geeft van deze
ontwikkelingsfase in de historisch-ruimtelijke ontwikkeling.

Afb. 60. Montfoort, gebied met bijzondere waarden 2
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M.I.P. PROVINCIE UTRECHT: gebieden met bijzondere waarden
nummer
inventarisatiegebied
gemeente
naam
gebiedstype
inv. datum
inventarisator
aantal MlP-objecten
kwalificatie
beschermd gezicht

MF GBW 3 (OD GBW 5)
Rivierkleigebied
Montfoort
Huis te Linschoten
buitenplaats vóór 1850, boerderij strook;
februari 1991
BOM
circa 15
nationaal
nee

1

1. omgeving
1.1 onderdeel groter geheel
1.2 ruimtelijke relatie
1.3 markering/dominante situering

X

2. stedebouw
2.1 structuur
2.2 erfindeling
2.3 bebouwing

X X X

Criteria gebieden met bijzondere waarden

3. historie
3.1 specifieke uitdrukking
3.2 stedebouwkundig
3.3 innovatieve waarde

2

3

X
X

X
X

4. gaafheid
4.1 omgeving
4.2 structuur
4.3 erfindeling
4.4 bebouwing

X
X
X
X

Omschrijving waarden
Het gebied met bijzondere waarden bestaat uit de buitenplaats
Huis te Linschoten en twee boerderij stroken. De buitenplaats
vormt het middelpunt van het landgoed Linschoten dat met het
bijzondere gebied grotendeels samenvalt. De waarden bestaan uit:
- Het oragrachte kasteelachtige Huis te Linschoten, een uit het
tweede kwart van de 17de eeuw daterende buitenhuis, dat door de
(burgerlijke) bouwheer van traditionele kasteelelementen zoals
een omgrachting en torens is voorzien. In dezelfde lijn ligt
ook de aanleg van een voorplein, geflankeerd door bouwhuizen en
een duiventoren. Dit samengestelde, 17de-eeuwse ensemble vormt
de kern van de buitenplaats.
- De nog aanwezige elementen van de vroeg-18de-eeuwse formele
tuinaanleg, bestaande uit de brede (linden)laan die door een
imposant hek in Lodewijk XIV-stijl van de weg langs de Lange
Linschoten wordt gescheiden, de grotendeels nog aanwezige
buitengracht en het 'Grand Canal'. De hoofdstructuur van deze
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aanleg is in de latere landschappelijke aanleg te herkennen.
De landschappelijke aanleg uit 1834 door J.D. Zocher jr.;. Een
serpentinevormige vijver vormt in deze aanleg de verbindende
schakel tussen huis en omgeving. Slingerende paden voeren langs
de verschillende gezichtspunten, zoals het huis, heuveltjes
waarin een ijskelder etc. Belangrijk onderdeel van de aanleg
zijn de doorzichten vanuit het park op gezichtspunten buiten de
buitenste omgrachting. De beplanting is sterk in coulissen
opgebouwd.
De gezichtassen over de rechte buitengracht op de westelijke
hoek gelegen boerenerf Else-Hof uit ca. 1850. De boerderij en
schuur in Zwitserse stijl heeft men zo gesitueerd dat ze met
hun witgepleisterde uiterlijk vanaf de Noord Linschoterdijk als
afsluiting van de verbrede buitengracht functioneerden.
De buitenplaats is een onderdeel van de vrij losse tweezijdige
bebouwingsas langs de Lange Linschoten, die de buitenplaats aan
de zuidzijde afgrenst. Aan de west- en noordzijde wordt de
buitenplaats begrensd door de losse bebouwingsstrook langs de
Haardijk. Aan de westzijde bestaat deze uit een agrarische
bebouwing die qua bebouwing, erfindeling, beplanting nog
grotendeels haar oorspronkelijke karakter heeft behouden. Aan
de noordzijde zet deze zich voort met een aantal dienstgebouwen
zoals een markant gelegen rentmeesterswoning met jachtkamer en
dubbele arbeiderswoning. Aan de oostzijde vormt de Schapendijk,
die tevens een zichtas vormt, de begrenzing. Ook de Noord
Linschoterdijk heeft haar oorspronkelijke karakter nog behouden
en zet zich voort in de waardevolle bebouwlngsstrook in
Snelrewaard (Gein. Oudewater). De aanleg van provinciale weg
Woerden-Schoonhoven heeft de relatie met het als gebied met
bijzondere waarden aangegeven dorpsgebied van Linschoten
verbroken.

Afb. 61. Montfoort, gebied met bijzondere waarden 3.
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M.I.P. PROVINCIE UTRECHT: gebieden met bijzondere waarden
nummer
inventarisatiegebied
gemeente
naam
gebiedstype
inv. datum
inventarisator
aantal MlP-objecten
kwalificatie
beschermd gezicht

MF GBW 4
Rivierkleigebied
Montfoort
Blokland
boerderij strook vóór 1850
februari 1991
AV
27
provinciaal
nee

Criteria gebieden met bijzondere waarden

1

1. omgeving
1.1 onderdeel groter geheel
1.2 ruimtelijke relatie
1.3 markering/dominante situering
2. stedebouw
2.1 structuur
2.2 erfindeling
2.3 bebouwing

2

3

X
X

X
X
X

3. historie
3.1 specifieke uitdrukking
3.2 stedebouwkundig
3.3 innovatieve waarde

X

4. gaafheid
4.1 omgeving
4.2 structuur
4.3 erfindeling
4.4 bebouwing

X
X
X
X

Omschrijving waarden
De kwaliteit van het gebied is primair gelegen in de nog voor een
belangrijk deel herkenbare karakteristiek van de éénzijdige
boerderij strook binnen de hoofdstructuur van de cope-ontginningen
in de Lopikerwaard.
Waardebepalend voor de boerderij strook is de ruimtelijke
hoofdstructuur, in combinatie met de vrij gave erfinrichting en
de historische, ten dele monumentale (boerderij -)bebouwing. De
boerderijen hebben overwegend een 19de-eeuws karakter.
Hoofdelementen van de ruimtelijke structuur zijn: de
Bloklandsedijk als enigszins gebogen structuurlijn en
ontginningsbasis, de strookvormige percelering met sloten als
perceelsgrenzen en met boerderijen op regelmatige afstanden van
elkaar op de kop van de kavels langs de zuidzijde van de weg, de
oriëntatie van de boerderijen die aansluit op de
perceelsoriëntatie en tenslotte de begroeiingskarakteristiek.
Kenmerkend voor de bebouwingsstrook is het relatief open
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karakter en de sterke visuele relatie met het agrarische gebied.
De visuele karakteristiek is aangetast door de sterke verdichting
van de bebouwing aan de noordzijde van de Bloklandsedijk en door
de nabijgelegen nieuwbouwwijk van Montfoort.

Afb. 62. Montfoort, gebied met bijzondere waarden 4.
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6.3.7 Nieuwegein
In de gemeente Nieuwegein zijn vier gebieden met bijzondere
waarden onderscheiden:
1. de dorpskern van Vreeswijk,
2. de Handelskade en omgeving in Vreeswijk,
3. de dorpskern van Juthaas met de Stormerdijkstraat,
4. de Nedereindseweg ten westen van de A2.
Het eerstgenoemde gebied bestaat uit een dorpskern vóór 1850,
tevens beschermd dorpsgezicht, het tweede uit een daarop
aansluitend dorpsgebied 1850-1940. Bij het derde gebied gaat het
om een combinatie van een dorpskern vóór 1850 en een sociale
woningbouwgebied 1850-1940. Het laatstgenoemde gebied betreft een
boerderij strook vóór 1850.

Afb. 63. Nieuwegein, gebieden met bijzondere waarden 1 en 2

132

M.I.P. PROVINCIE UTRECHT: gebieden met bijzondere waarden
nummer
inventarisatiegebied
gemeente
naam
gebiedstype
inv. datum
inventarisator
aantal MlP-objecten
kwalificatie
beschermd gezicht
literatuur/bronnen

NIWG GBW 1
Rivierkleigebied
Nieuwegein
Vreeswijk
dorpskern vóór 1850
november 1990
MK
67
nationaal
ja
RdMz, 1983

Criteria gebieden met bijzondere waarden

1

1. omgeving
1.1 onderdeel groter geheel
1.2 ruimtelijke relatie
1.3 markering/dominante situering

2

3

X
X

X X X

2. stedebouw
2.1 structuur
2.2 erfindeling
2.3 bebouwing
3. historie
3.1 specifieke uitdrukking
3.2 stedebouwkundig
3.3 innovatieve waarde

X

4. gaafheid
4.1 omgeving
4.2 structuur
4.3 erfindeling
4.4 bebouwing

X
X

X
X

Omschrijving waarden
Het gebied met bijzondere waarden wordt gevormd door de oude kern
van Vreeswijk, die te karakteriseren is als sluisdorp. De
structuur wordt bepaald door de twee kanalen met de flankerende
kaden en wordt verder gevormd door enkele dwarsstraatjes,
merendeels in aansluiting op de bruggen over de kanalen.
Waardebepalend voor het geheel is de combinatie van de bewaard
gebleven historisch-ruimtelijke structuur en monumentale en
historische bebouwing, waarbij met name de uniciteit van de in
eikaars nabijheid liggende sluizen een belangrijke rol speelt.
Het belangrijkste structuurelement is de Vaartse Rijn, het
kanaal van de Spuisluis is secundair. Door zijn gaafheid is de
historisch-ruimtelijke structuur van grote waarde. Als gevolg van
de aanwezigheid van het kanaal met de Spuisluis, een tamelijk
zeldzaam element, krijgt de structuur nog een meerwaarde.
De visuele kwaliteit van het dorpsgezicht is hoog door de
gaafheid van de bebouwing, de aanwezigheid van enkele bijzondere
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elementen en de profilering van de openbare ruimte.
De bebouwing binnen de geschetste historisch-ruimtelijke
structuur is grotendeels monumentaal en beeldbepalend. Met name
geldt dit voor de aaneengesloten bebouwing aan de Oude Sluis en
de Dorpsstraat, veelal twee bouwlagen hoog en met een nog
aanwezige of herkenbare winkelfunctie.
De bruggen en de kademuren verlenen dit deel van de
nederzetting het duidelijkst het karakter van een aan het water
gebonden dorp. Een aantal oude bomen aan de kades maken dit beeld
visueel zeer aantrekkelijk.
De aaneengesloten bebouwing aan de Dorpsstraat loopt vanaf de
Lek via enkele grote losstaande panden uit op de R.K-kerk. Deze
opeenvolging is zeer karakteristiek voor de wijze waarop het
dorpscentrum naar buiten toe 'afloopt'. Aan de oostzijde van het
dorp is dit door sanering van een deel van de historische
bebouwing minder duidelijk. Wel vormen hier de begraafplaats en
het fort een markering van de grens van het oude dorp.
De bewaard gebleven historische bebouwing aan het
Frederiksoord is van minder allure dan aan de Oude Sluis en de
Dorpsstraat. Het vanouds secundaire karakter van het gebied rond
de Spuisluis wordt hierdoor onderstreept. Als onderdeel van de
historische dorpskern is het gebied van waarde.
In 1965 is de kern van Vreeswijk aangewezen als beschermd
dorpsgezicht op grond van artikel 20 van de Monumentenwet. Het
toen aangewezen gebied omvatte de Oude Sluis met de daaraan
gelegen bebouwing en de directe omgeving van de Nederlands
Hervormde kerk. In 1983 werd het beschermd gezicht uitgebreid met
de Spuisluis met de aanliggende bebouwing, de lintbebouwing langs
de Vaartse Rijn tot aan de Koninginnelaan, een deel van de Lek
vóór de beide sluizen en het fort aan de oostzijde van het oude
dorp.
In de toelichting (bij de uitbreiding) wordt gesteld: 'het
ruimtelijk karakter van de oude kern van Vreeswijk wordt nog
altijd bepaald door de sluizen en de Vaartse Rijn. Nagenoeg de
gehele oude dorpsbebouwing is daar direct aan gelegen. De
ontwikkelingen die in de 19de eeuw plaats gevonden hebben, zijn
sterk bepalend voor het ruimtelijk beeld.'
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M.I.P. PROVINCIE UTRECHT:
nummer
inventarisatiegebied
gemeente
naam
gebiedstype
inv. datum
inventarisator
aantal MlP-objecten
kwalificatie
beschermd gezicht

gebieden met bijzondere waarden

NIWG GBW 2
Rivierkleigebied
Nieuwegein
Vree swij k-Hande1skade
dorpsgebied 1850-1940
november 1990
MK
44
provinciaal
nee

Criteria gebieden met bijzondere waarden
1. omgeving
1.1 onderdeel groter geheel
1.2 ruimtelijke relatie
1.3 markering/dominante situering
2. stedebouw
2.1 structuur
2.2 erfindeling
2.3 bebouwing

1

2

3

X
X

X
X

3. historie
3.1 specifieke uitdrukking
3.2 stedebouwkundig
3.3 innovatieve waarde

X

4. gaafheid
4.1 omgeving
4.2 structuur
4.3 erfindeling
4.4 bebouwing

X
X

Omschrijving waarden
Een tweede gebied met bijzondere waarden in Vreeswijk is het
gebied rond de Koninginnensluis en de Handelskade. Het gebied is
tot stand gekomen als resultaat van de ontwikkelingen die met de
opening van de Koninginnensluis in 1893 inzetten, met name de
uitbreiding van de met de scheepvaart samenhangende
bedrijvigheid.
Als uitdrukking van deze ontwikkelingen, gedeeltelijk
bovenlokaal (kanaalaanleg) en gedeeltelijk lokaal (de
ontwikkeling ten gevolge van de aanleg), is het gebied van
waarde.
Structureel vormt het gebied een eenheid, met als
belangrijkste elementen het kanaal met het sluizencomplex, de
Handelskade aan de westzijde en de kade aan de oostzijde met de
bij de sluis behorende dienstwoningen.
De structuur vertoont overeenkomsten met die van het oude
dorp, de ontwikkeling bij de Koninginnensluis heeft zich echter
hoofdzakelijk beperkt tot één zijde van het kanaal. De structuur
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is gaaf bewaard gebleven, hetgeen de waarde nog versterkt. Ook de
bebouwing is van waarde, vanwege het bewaard blijven van de
herkenbaarheid van de oorspronkelijke functie en de
architectonische kwaliteit. Ook aan de bebouwing zijn derhalve de
bovengenoemde ontwikkelingen af te lezen.
De bedrij fsbebouwing is of in gebruik of de vroegere functie
is nog herkenbaar, de woonbebouwing is qua functie onveranderd
gebleven. De aan de kade gelegen bedrij fgebouwen zijn divers van
karakter (winkels, winkel/woonhuizen, werkplaatsen e.d.) en
gevarieerd van aanzien (grootte, detaillering e t c ) . Zowel aan de
Handelskade als aan de Noorder- en Zuiderstraat is de bebouwing
gesitueerd aan een doorlopende rooilijn.
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M.I.P. PROVINCIE UTRECHT: gebieden met bijzondere waarden
nummer
inventarisatiegebied
gemeente
naam
gebiedstype
inv. datum
inventarisator
aantal MlP-objecten
kwalificatie
beschermd gezicht

NIWG GBW 3
Rivierkle igebied
Nieuwegein
Jutphaas
dorpskern vóór 1850/sociale woningbouwgebied 1850-1940
november 1990
MK
46
provinciaal
nee

Criteria gebieden met bijzondere waarden
1. omgeving
1.1 onderdeel groter geheel
1.2 ruimtelijke relatie
1.3 markering/dominante situering
2. stedebouw
2.1 structuur
2.2 erfindeling
2.3 bebouwing

1

2

3

X
X
X

X
X
X

3. historie
3.1 specifieke uitdrukking
3.2 stedebouwkundig
3.3 innovatieve waarde

X

4. gaafheid
4.1 omgeving
4.2 structuur
4.3 erfindeling
4.4 bebouwing

X
X
X

Omschrijving waarden
Het gebied met bijzondere waarden bestaat uit twee componenten.
De eerste compmonent omvat het vanaf het begin van de 19de eeuw
tot stand gekomen zwaartepunt van het dorp Jutphaas: het gebied
rond de kruising Nedereindseweg/Herenstraat. De tweede component
is het sociale woningbouwcomplex aan de Stormerdijkstraat.
Het gebied rond de genoemde kruising wordt structureel
bepaald door de Nedereindseweg, de oorspronkelijke
ontginningsbasis van de Jutphase cope-ontginningen en
representant van het agrarisch verleden van het dorp, en door de
Herenstraat, de weg langs de Vaartse Rijn/Merwedekanaal. De
laatstgenoemde as vertegenwoordigt het bedrij fs- en industriële
karakter van Jutphaas. De historisch-ruimtelijke structuur van
het gebied is betrekkelijk gaaf, de structuurlijnen: de
Nedereindseweg, de Herenstraat, het kanaal en de
Stormerdijkstraat zijn aanwezig, zij het dat het profiel van de
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wegen als gevolg van wegverbreding e.d. ten koste van stoepen en
beplanting wel gewijzigd is. Ook de Stormerdijkstraat is wat
betreft profiel gewijzigd.
Naast de waardevolle structuur is ook de bebouwing van
waarde. Er zijn niet alleen monumentale en beeldbepalende panden,
maar aan de bebouwing als geheel is de historische
ontwikkelingsgang van Jutphaas, van agrarisch dorp naar
kanaaldorp, af te lezen. De qua omvang en detaillering
gevarieerde bebouwing bestaat uit (voormalige) winkelwoonhuizen, werkplaatsen, horecagelegenheden en een aantal
gebouwen met bijzondere functies. Deze gebouwen, het voormalige
gemeentehuis en de R.K kerk aan het Merwedekanaal en de N.H. kerk
aan de Nedereindseweg geven ook het belang van het gebied als
zwaartepunt van het dorp aan. Dit wordt benadrukt door de
doorlopende rooilijn en de vrijwel gesloten gevelwanden direct
aan weerszijden van de kruising, waardoor een stedelijk beeld
ontstaan is.
De complexmatige bebouwing aan de Stormerdijkstraat is
eveneens qua hoofdvorm vrij gaaf. Renovatie en modernisering
hebben een deel van de oorspronkelijke detaillering te niet
gedaan. Van belang voor de waardering is de bewaard gebleven
eenheid van het geheel, zodat het complex nog steeds zeer
herkenbaar is.
Door het verdwijnen van de brug over het Merwedekanaal is er
geen verbinding meer tussen de Nedereindseweg en Rond het Fort.
Hoewel een directe relatie tussen dit gebied en het zwaartepunt
van het dorp ontbreekt, is het contrast tussen de dichtbebouwde
Herenstraat en de openheid aan de overzijde (sportvelden,
Rijnhuizen) voor het gebied met bijzondere waarden van belang.

Afb. 64. Nieuwegein, gebied met bijzondere waarden 3.
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M.I.P. PROVINCIE UTRECHT: gebieden met bijzondere waarden
nummer
inventarisatiegebied
gemeente
naam
gebiedstype
inv. datum
inventarisator
aantal MlP-objecten
kwalificatie
beschermd gezicht

NIWG GBW 4
Rivierkleigebied
Nieuwegein
Nedereindseweg
boerderij strook vóór 1850
november 1990
MK
33
gemeentelijk
nee

Criteria gebieden met bijzondere waarden
1. omgeving
1.1 onderdeel groter geheel
1.2 ruimtelijke relatie
1.3 markering/dominant

1

2

3
X

X

X

2. stedebouw
2.1 structuur
2.2 erfindeling
2.3 bebouwing

X
X
X

3. historie
3.1 specifieke uitdrukking
3.2 stedebouwkundig
3.3 innovatieve waarde

X

4. gaafheid
4.1 omgeving
4.2 structuur
4.3 erfindeling
4.4 bebouwing

X

X
X
X

Omschrijving waarden
Het gebied ten westen van de A2, aan weerszijden van de
Nedereindseweg, heeft het oorspronkelijk karakter grotendeels
behouden.
De historisch-ruimtelijke structuur van de oorspronkelijke
cope-ontginning is gaaf bewaard gebleven, terwijl ook het
agrarisch grondgebruik zich tot op heden heeft gehandhaafd.
De historisch-ruimtelijke structuur wordt bepaald door de
oorspronkelijke ontginningsbasis, de zij- en achterkaden, de
bijbehorende weteringen en de loodrecht op de ontginningsbasis
staande percelering.
In het gebied met bijzondere waarden, een deelgebied van de
oorspronkelijke ontginningseenheid, zijn de voornaamste elementen
van de historisch-ruimtelijke structuur de Nedereindseweg
(ontginningsbasis) en de haaks daarop staande percelering. Deze
in hoofdzaak middeleeuwse structuur bepaalt in samenhang met de
kwaliteit van de aanwezige boerderij strook de waarde van het
gebied. Aan de noordzijde van de Nedereindseweg is over de gehele
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lengte de oorspronkelijke wetering aanwezig, zij het aan de
oostzijde meer herkenbaar dan aan de westzijde. In structureel
opzicht bijzonder is dat de weg over korte afstand een
parallelweg heeft en de wetering over grotere afstand enigszins
van de Nedereindseweg verwijderd ligt. Bij de meeste copeontginningen liggen weg en wetering naast elkaar en is steeds
slechts van één weg sprake.
Het boerderijlint is tweezijdig, de dichtheid is aan de
oostzijde groter dan aan de westzijde. Over de gehele lengte is
het karakteristieke dwarsprofiel, dat mede de waarde van het
gebied bepaalt, aanwezig. Globaal is dit profiel: agrarisch land,
erf en boerderij, weg en wetering, erf en boerderij, agrarisch
land. Waar weg en wetering uit elkaar liggen is het profiel
enigszins gecompliceerder.
De boerderijen staan vrijwel alle vooraan op de kavels, met
het woongedeelte naar de weg gekeerd en het bedrij fsgedeelte naar
het achterliggende land. De boerderijen zijn in een aantal
gevallen monumentaal en in de meeste gevallen beeldbepalend. De
erven zijn doorgaans eenvoudig, maar betrekkelijk gaaf en op de
bedrijfsuitoefening ingericht. In een aantal gevallen staan er
waardevolle bijgebouwen (schuren, hooibergen e.d.), voortuinen
zijn er nauwelijks. Vóór enkele boerderijen staan leilinden.
De oorspronkelijke hoevebreedte is vrijwel overal
gehandhaafd, aan weerszijden worden de erven door sloten
begrensd. Voor het karakter, èn daarmee de waarde van de
boerderij strook is dit van groot belang.
Als geheel is de bebouwing van waarde. Verstorende nieuwbouw
in het lint ontbreekt vrijwel, tussen de boerderijen staan
slechts enkele woonhuizen.
De karakteristiek en de waarde van de boerderij strook wordt
mede bepaald door de visuele relatie met het omringende gebied.
Van belang hierbij is dat de Nedereindseweg in de sterk
verstedelijkte gemeente Nieuwegein het laatste gaaf bewaarde
agrarisch deelgebied is.
Achter de boerderijen ligt het oorspronkelijke open
weidegebied. Het contrast tussen de (relatieve) beslotenheid van
het bebouwingslint en de openheid van het achterliggende gebied
is waardebepalend voor de boerderij strook. Naar het westen neemt
de dichtheid van de strook, en daarmee het contrast, af. Het gaat
hier echter om een historische situatie, die als zodanig ook van
waarde is. Voor het gehele gebied van belang is het bewaard
blijven van de oorspronkelijke, haaks op de weg staande
percelering. Juist de hierbij behorende perceelsscheidingen
(sloten) effectueren de visuele relatie tussen de boerderij strook
en het achterland.

140

Afb. 65. Nieuwegein, gebied met bijzondere waarden 4.
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6.3.8 Oudewater
In de gemeente Oudewater zijn zes gebieden met bijzondere waarden
onderscheiden:
1. De binnenstad van Oudewater;
2. Het gebied rond Utrechtsestraatweg en IJsselvere;
3. Hekendorp;
4. Ruige Weide;
5. Lange Linschoten;
6. Rateles.
Het eerstgenoemde gebied bestaat uit de historische binnenstad
van Oudewater. Bij het tweede gebied gaat het om een stedelijk
ingericht gebied 1850-1940 en het derde, vierde en vijfde gebied
betreffen boerderij stroken vóór 1850. Het laatstgenoemde gebied
betreft een zogenaamd overig gebied vóór 1850 (buiten de bebouwde
kom) .
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M.I.P. PROVINCIE UTRECHT: gebieden met bijzondere waarden
nummer
inventarisatiegebied
gemeente
naam
gebiedstype
inv. datum
inventarisator
aantal MlP-objecten
kwalificatie
beschermd gezicht
literatuur/bronnen

OD GBW 1
Rivierkleigebied
Oudewater
Oudewater
stadskern vóór 1850
februari 1991
MK
200
nationaal
ja
RdMz, 1977

Criteria gebieden met bijzondere waarden

1

1. omgeving
1.1 onderdeel groter geheel
1.2 ruimtelijke relatie
1.3 markering/dominante situering

X

2. stedebouw
2.1 structuur
2.2 erfindeling
2.3 bebouwing

2

3

X

X
X

X

3. historie
3.1 specifieke uitdrukking
3.2 stedebouwkundig
3.3 innovatieve waarde

X

4. gaafheid
4.1 omgeving
4.2 structuur
4.3 erfindeling
4.4 bebouwing

X
X
X
X

Omschrijving waarden
Zoals hierboven uiteengezet is de plattegrond van de binnenstad
van Oudewater in de middeleeuwen en in het laatste kwart van de
16de eeuw bepaald. De omringende vestingwerken zijn qua vorm van
latere datum en bovendien voor een groot deel verdwenen. Wel is
de omtrek nog in het beloop van wegen en wateren ter plaatse te
herkennen. Dit houdt in dat, wat betreft de binnenstad van
Oudewater, gesproken kan worden van een gaaf tot zeer gaaf
bewaarde historisch-ruimtelijke structuur. Door de aanwezigheid
van deze structuur in combinatie met een monumentale en
waardevolle bebouwing kan de binnenstad aangemerkt worden als een
'gebied met bijzondere waarden'.
De gaafheid van de stedelijke structuur is met name groot in
wat hierboven als de stadskern is aangeduid: het gebied tussen
IJssel en Linschoten met het omringende gebied (Markt,
Havenstraat e t c ) . De beide riviertjes, de flankerende kaden, de
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overige straten, te verdelen in lengte-assen (die min of meer het
beloop van het water volgen) en tussenliggende dwarsvebindingen
zijn waardebepalend voor de structuur.
Minder uitgesproken is de structuur in de randzone tussen het
eigenlijke stadscentrum enerzijds en de vroegere omwalling
anderzijds. Vooral aan de zuidwest- en de noordzijde is door
sloop en nieuwbouw de historische structuur gedeeltelijk
vervaagd. Opgemerkt dient te worden dat de situatie aan de Lange
Burchwal anders is dan die aan Arminiusplein, Gasplein e.d. Aan
de Lange Burchwal is door woningbouwinvulling in de jaren twintig
het toenmalige historisch karakter weliswaar gewijzigd, de
structuur is daarmee nauwelijks veranderd.
De voormalige vestingwerken zijn voor een deel in omtrek nog
herkenbaar in het beloop van wegen en water ter plaatse,
daarnaast is een deel van de omgrachting bewaard gebleven. Beide
aspecten zijn bepalend voor de historische kwaliteit van de
stadsrand.
De interne structuur van de vestingwerken is grotendeels
verdwenen door woningbouwinvulling (na 1940) en ingebruikname
voor bedrijvigheid (dit heeft een aantal waardevolle objecten
opgeleverd).
De bebouwing in de stad als geheel is monumentaal en als
zodanig van grote waarde. De genoemde zonering geldt ook hier.
Het meest stedelijk en monumentaal is de stadskern met gesloten
gevelwanden en aanzienlijke bebouwing. Van bijzondere
(beeldbepalende) waarde zijn afzonderlijke objecten als de
St.Michaëlkerk, het oude stadhuis en de voormalige Ursulakapel.
De bebouwing in de randzone is van minder allure en als
geheel ook minder gaaf. Desondanks is ook hier een behoorlijk
aantal waardevolle objecten te vinden, zowel woonhuizen als
(voormalige) bedrij fsbebouwing. Ook waar de vroegere
verdedigingswerken in gebruik genomen zijn voor bedrijvigheid is
een aantal waardevolle bedrijfsgebouwen te vinden, met name op
het huidige Six-terrein.
In 1977 is de binnenstad van Oudewater aangewezen als
beschermd stadsgezicht op grond van artikel 20 van de
Monumentenwet. De bijgaande toelichting geeft de volgende
motivatie: 'de historische stedebouwkundige totaliteit van
Oudewater, bepaald door de oorspronkelijke structuur en de
historische bebouwing rechtvaardigt een aanwijzing (..) voor het
historische stadsgebied en de nog herkenbare onderdelen van de
verdedigingsgordel.'
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M.I.P. PROVINCIE UTRECHT: gebieden met bijzondere waarden
nummer
inventarisatiegebied
gemeente
naam
gebiedstype
inv. datum
inventarisator
aantal MlP-objecten
kwalificatie
beschermd gezicht

OD GBW 2
Rivierkleigebied
Oudewater
Utrechtsestraatweg/IJsselvere
stedelijk ingericht gebied 1850-1940
februari 1991
MK
22
gemeentelijk
nee

Criteria gebieden met bijzondere waarden
1. omgeving
1.1 onderdeel groter geheel
1.2 ruimtelijke relatie
1.3 markering/dominante situering
2. stedebouw
2.1 structuur
2.2 erfindeling
2.3 bebouwing

1

2

3

X
X

X

X
X

3. historie
3.1 specifieke uitdrukking
3.2 stedebouwkundig
3.3 innovatieve waarde

X

4. gaafheid
4.1 omgeving
4.2 structuur
4.3 erfindeling
4.4 bebouwing

X
X
X
X

Omschrijving waarden
Het gebied met bijzondere waarden betreft een deel van de
voormalige bolwerken, doorsneden door de Utrechtsestraatweg. Het
gebied is ontstaan door bebouwing, na de sloop van de
vestingwerken, aan de belangrijke uitvalsweg en stadstoegang. De
waarde wordt primair bepaald door de gave structuur in combinatie
met karakteristieke bebouwing, waarbij het geheel kenmerkend is
voor de specifieke ontwikkeling ter plaatse. Het gebied kan
tevens als exemplarisch beschouwd worden voor soortgelijke
ontwikkelingen in andere steden.
De belangrijkste structuurelementen zijn de Utrechtsestraatweg, de Oude Utrechtsestraatweg en IJsselvere. De
Utrechtsestraatweg is de belangrijkste weg ten oosten van de
stad. De weg sluit aan op IJsselvere, het in de 17de eeuw binnen
de omwalling opgenomen buurtje aan de IJssel tegenover de stad.
In de Oude Utrechtsestraatweg is het beloop van het vroegere
bolwerk ter plaatse te herkennen.
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De bebouwing bestaat merendeels uit woonhuizen uit de periode
1880-1940, van de weg gescheiden door een voortuin. De bebouwing
benadrukt het karakter van het gebied als woon- en stadsuitbreidingsgebied na 1850.

Afb. 66. Oudewater, gebieden met bijzondere waarden 1 en 2
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M.I.P. PROVINCIE UTRECHT: gebieden met bijzondere waarden
nummer
inventarisatiegebied
gemeente
naam
gebiedstype
inv. datum
inventarisator
aantal MlP-objecten
kwalificatie
beschermd gezicht

OD GBW 3
Rivierkleigebied
Oudewater
Hekendorp
boerderij strook vóór 1850
februari 1991
MK
68
nationaal
nee

Criteria gebieden met bijzondere waarden

1

1. omgeving
1.1 onderdeel groter geheel
1.2 ruimtelijke relatie
1.3 markering/dominante situering

X
X

2. stedebouw
2.1 structuur
2.2 erfindeling
2.3 bebouwing

2

3

X

X
X
X

3. historie
3.1 specifieke uitdrukking
3.2 stedebouwkundig
3.3 innovatieve waarde

X

4. gaafheid
4.1 omgeving
4.2 structuur
4.3 erfindeling
4.4 bebouwing

X
X
X
X

Omschrijving waarden
Het gebied met bijzondere waarden bestaat uit de boerderij strook
aan de noordelijke IJsseldijk ten westen van Oudewater, waarin de
kern Hekendorp, voorzover daarvan gesproken kan worden, opgenomen
ts.
De eenzijdige boerderij strook ligt ten noorden van de weg aan
de voet van de dijk (Hekendorperweg, Hekendorpse Buurt,
Goejanverwelle). De kwaliteit van het gebied is primair gelegen
in de nog voor een belangrijk deel herkenbare karakteristiek van
de boerderij strook binnen de hoofdstructuur van de systematisch
uitgevoerde ontginningen ter plaatse, in combinatie met de
aanwezige monumentale en/of historisch waardevolle bebouwing, de
erfinrichting en de onmiddellijke omgeving.
In de structuur hebben, afgezien van de aanleg van enkele
straten in Hekendorp, geen recente wijzigingen plaatsgevonden. De
structuur is derhalve gaaf en als zodanig waardevol te noemen.
Hoofdelementen van de structuur zijn: de rivierdijk met de
weg erlangs als ontginningsbasis, de strookvormige percelering
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met op de kop van de kavels de boerderijen en de oriëntatie van
de boerderijen die aansluit op de perceelsoriëntatie (schuin op
de dijk) .
Bijzonder in structureel opzicht, en daarmee waardeverhogend,
is de ligging van de weg naast en niet op de dijk. De dijk is
voorzien van coupures. De minieme kern van Hekendorp, bij de
sluis in de Dubbele Wieriche, vormt een tweede samenstel van
bijzondere elementen in de boerderij strook. Van eminent belang
zijn hier de waterstaatkundige elementen: de Dubbele Wieriche met
de kaden er langs en de restanten van de Lange Weidse boezem en
de sluis, alsmede de buitendijkse kernontwikkeling die heeft
plaatsgevonden.
Door de aanleg van enkele straten aan de binnenkant van de
dijk zijn de relaties tussen de verschillende elementen
verstoord.
De boerderijen in de strook zijn voor een groot deel
monumentaal of beeldbepalend van aard. De erfindeling is
goeddeels gaaf, met voortuin of voorerf en bijgebouwen als
schuren en kapbergen. Bij veel boerderijen zijn fruitbomen
aanwezig en voor enkele panden staan ook leilinden.
In het boerderij lint is een aantal woonhuizen opgenomen.
Daarnaast zijn er enkele bijzondere objecten, zoals de
touwfabriek van Van der Lee. Tezamen vormt de bebouwing een
geheel van aanzienlijke waarde.
De historische kern Hekendorp bestaat uit een buurtje rond de
sluis in de IJsseldijk. Het gaat voornamelijk om woonhuizen, een
kerk en enkele woonhuizen. Als geheel is de kern als
'sluisontwikkeling' van waarde binnen de boerderij strook.
Tevens geldt hier wat voor het hele gebied geldt: het
contrast tussen de relatieve beslotenheid van de bebouwing en de
openheid van het agrarisch gebied is bepalend voor de visuele
karakteristiek. Aan de visuele kwaliteit, die mede door erf- en
wegbeplanting en de nivo-verschillen(dijk-land,uiterwaard) hoog
is wordt door de nieuwbouw ter plaatse enige afbreuk gedaan.
De waarde van het open agrarische gebied, vanwege de visuele
en functionele relatie met de boerderij strook, is op de kaart
door middel van pijlen tot uitdrukking gebracht.
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M.I.P. PROVINCIE UTRECHT: gebieden met bijzondere waarden
nummer
inventarisatiegebied
gemeente
naam
gebiedstype
inv. datum
inventarisator
aantal MlP-objecten
kwalificatie
beschermd gezicht

OD GBW 4
Rivierkleigebied
Oudewater
Ruige Weide
boerderij strook vóór 1850
februari 1991
MK
9
provinciaal
nee

Criteria gebieden met bijzondere waarden

3

X X X

2. stedebouw
2.1 structuur
2.2 erfindeling
2.3 bebouwing

2

X X X

1. omgeving
1.1 onderdeel groter geheel
1.2 ruimtelijke relatie
1.3 markering/dominante situering

1

3. historie
3.1 specifieke uitdrukking
3.2 stedebouwkundig
3.3 innovatieve waarde

X

4. gaafheid
4.1 omgeving
4.2 structuur
4.3 erfindeling
4.4 bebouwing

X
X
X
X

Omschrijving waarden
Het gebied met bijzondere waarden bestaat uit de boerderij strook
Ruige Weide, gelegen aan de gelijknamige weg. De kwaliteit van
het gebied is primair gelegen in de zeer herkenbare
karakteristiek van de boerderij strook binnen de hoofdstructuur
van de systematisch uitgevoerde (cope-)ontginningen ter plaatse.
Waardebepalend voor de betrekkelijk korte boerderij strook is
de bewaard gebleven structuur in combinatie met de monumentale
en/of beeldbepalende boerderijen.
Hoofdelementen van de structuur zijn: de weg met de wetering
erlangs als ontginningsbasis, de strookvormige percelering met op
de kop van de kavels de boerderijen, de oriëntatie van de
boerderijen die aansluit op de perceelsoriëntatie (vrijwel haaks
op de weg) en de voor een deel opvallend brede kavelsloten.
Over de gehele lengte is de structuur gaaf bewaard en hebben
geen ingrijpende wijzigingen plaatsgevonden. De boerderijen in de
strook zijn voor een aanzienlijk deel monumentaal of
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beeldbepalend. Ook de erfindeling is goeddeels gaaf, met voortuin
of voorerf en bijgebouwen als schuren en kapbergen. Bij enkele
boerderijen zijn leilinden aanwezig. Bepalend voor de visuele
karakteristiek van de boerderij strook is het contrast tussen de
relatieve beslotenheid van de bebouwing en de openheid van het
agrarische gebied.
De waarde van het open agrarische gebied, vanwege de visuele
en functionele relatie met de boerderij strook, is op de kaart
door middel van pijlen tot uitdrukking gebracht.

Afb. 67. Oudewater, gebieden met bijzondere waarden 3 en 4.

150

M.I.P. PROVINCIE UTRECHT: gebieden met bijzondere vaarden
nummer
inventarisatiegebied
gemeente
naam
gebiedstype
inv. datum

inventarisator
aantal MlP-objecten
kwalificatie
beschermd gezicht

OD GBW 5
Rivierkleigebied
Oudewater
Lange Linschoten
boerderij strook vóór 1850
februari 1991
MK
46
nationaal
nee

Criteria gebieden met bijzondere waarden

1

1. omgeving
1.1 onderdeel groter geheel
1.2 ruimtelijke relatie
1.3 markering/dominante situering

X
X

2. stedebouv
2.1 structuur
2.2 erfindeling
2.3 bebouwing

2

3

X

X
X

X

3. historie
3.1 specifieke uitdrukking
3.2 stedebouwkundig
3.3 innovatieve waarde

X

4. gaafheid
4.1 omgeving
4.2 structuur
4.3 erfindeling
4.4 bebouwing

X
X
X

X

Omschrijving waarden
Het gebied met bijzondere waarden bestaat uit de boerderij strook
aan weerszijden van de Lange Linschoten en een deel van het
achterliggende land. Het gebied ligt voor een deel in de gemeente
Oudewater en sluit aan bij MF GBW 3.
De waarde van het gebied is primair gelegen in de nog
grotendeels herkenbare karakteristiek van de tweezijdige
boerderij strook, binnen de hoofdstructuur van de systematisch
uitgevoerde ontginningen ter plaatse.
Waardebepalend is de in stand gebleven ruimtelijke structuur
van de boerderij strook in combinatie met de kwaliteit van de
bebouwing en die van erf inrichting en inrichting van de openbare
ruimte.
Hoofdelementen van de ruimtelijke structuur zijn: de bochtige
rivier met aan weerszijden de kaden als ontginningsbasis, de
strookvormige percelering met de perceelsscheidingen (sloten) en
de situering van de boerderijen op de kop van de kavels, waarbij
de oriëntatie van de boerderijen aansluit op die van de
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percelering.
Ingrijpende recente wijzigingen in de structuur hebben zich
niet voorgedaan. Over de gehele lengte is daardoor de
karakteristieke dwarsopbouw van de boerderij strook zeer gaaf.
Globaal is deze opbouw: agrarisch land, erf met boerderij, kade,
rivier, kade, erf met boerderij, agrarisch land.
De kwaliteit is nauwelijks aangetast door veranderingen in
erfinrichting en bebouwing (agrarische bijgebouwen, woonhuizen).
De bebouwing wordt gekenmerkt door monumentale en
beeldbepalende boerderijen en is als geheel zeer waardevol.
Bijzondere elementen, bijdragend aan het specifieke karakter van
het bebouwingslint, zijn de twee gemalen, met name het op enige
afstand van de kade liggende gemaal van de polder Snelrewaard en
Zuid Linschoten en de bruggen (kwakels) over het riviertje.
Het contrast tussen de relatieve beslotenheid van het de
rivier volgend, slingerend bebouwingslint en de openheid van het
achterliggende land, is bepalend voor de visuele karakteristiek
van het gebied. Ook de wegbeplanting draagt hier aan bij en vormt
derhalve een waardevol element. Dit geldt eveneens voor de
erfinrichting van een aantal boerderijen met leilinden,
vruchtbomen e.d.
De waarde van het open agrarische gebied, vanwege de visuele
en functionele relatie met de boerderij strook, is op de kaart
door middel van pijlen tot uitdrukking gebracht.
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Afb. 68. Oudewater, gebied met bijzondere waarden 5.
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M.I.P. PROVINCIE UTRECHT: gebieden met bijzondere waarden
nummer
inventarisatiegebied
gemeente
naam
gebiedstype
inv. datum
inventarisator
aantal MlP-objecten
kwalificatie
beschermd gezicht
literatuur/bronnen

OD GBW 6
Rivierkleigebied
Oudewater
Rateles
overig gebied vóór 1850 (buiten de bebouwde
kom
februari 1991
MK
3
nationaal
nee
Den Uyl, 1963

Criteria gebieden met bijzondere waarden
1. omgeving
1.1 onderdeel groter geheel
1.2 ruimtelijke relatie
1.3 markering/dominante situering
2. stedebouw
2.1 structuur
2.2 erfindeling
2.3 bebouwing

1

2

3

X
X
X

X
X
X

3. historie
3.1 specifieke uitdrukking
3.2 stedebouwkundig
3.3 innovatieve waarde

X

4. gaafheid
4.1 omgeving
4.2 structuur
4.3 erfindeling
4.4 bebouwing

X
X
X
X

Omschrijving waarden
Het gebied met bijzondere waarden bestaat uit het meest westelijk
deel van de polder Willeskop tegen de middeleeuwse restontginning
Rateles. Het gebied wordt in beslag genomen door de (voormalige)
boezems ter afwatering van de polders Benschop, Willeskop,
Blokland en Kort Heeswijk. Een klein deel ligt in de gemeente
Lopik (zie LPK GBW 6 ) .
De kwaliteit van het gebied is primair gelegen in de nog voor
een belangrijk deel herkenbare karakteristiek van de
waterstaatkundige werken ter plaatse. Waardebepalend is de
structuur in combinatie net de daaraan gerelateerde bebouwing en
het gebruik als grasland.
Hoofdelementen van de structuur zijn de weteringen (van de
polders Willeskop en Benschop naar de IJssel) en de hooggelegen,
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bekade boezem met het nog functionele gemaal van Benschop en de
lage boezem van Willeskop met niet meer functionerend gemaal.
Secundaire elementen zijn enkele oude molenplaatsen.
De sterke ruimtelijke en functionele relaties met het
omringende polderlandschap verhogen de waarde van het gebied nog,
evenals het gebruik als grasland. Daardoor blijft ook de
voormalige boezem ingebed in het ruimere landschap, terwijl de
vroegere functie herkenbaar blijft.
De waarde van het open agrarische gebied, vanwege de visuele
en functionele relatie met de boerderijstrook, is op de kaart
door middel van pijlen tot uitdrukking gebracht.

Afb. 69. Oudewater, gebied met bijzondere waarden 6.
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6.3.9 Wijk bij Duurstede
In de gemeente Wijk bij Duurstede zijn drie gebieden met
bijzondere waarden onderscheiden:
1. de oude stad;
2. een gedeelte van de Singel;
3. de boerderij strook aan de Rijndijk.
Het eerstgenoemde gebied bestaat uit de oude stad binnen de
Singel (beschermd stadsgezicht). Bij het tweede gebied gaat het
gaat het om een bebouwingslint 1850-1940, en in het derde geval
om een boerderij lint vóór 1850.
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M.I.P. PROVINCIE UTRECHT: gebieden met bijzondere waarden
nummer
Inventarisatiegebied
gemeente
naam
gebiedstype
Inv. datum
inventarlsator
aantal MlP-objecten
kwalificatie
beschermd gezicht
11teratuur/bronnen

WBD GBW 1
Rivierkleigebled
Wijk bij Duurstede
Wijk bij Duurstede
stadskern vóór 1850
januari 1991

MK
221
nationaal

ja
RdMz, 1982

Criteria gebieden met bijzondere waarden

1

1. omgeving
1.1 onderdeel groter geheel
1.2 ruimtelijke relatie
1.3 markering/dominante situering
2. stedebouw
2.1 structuur
2.2 erfindeling
2.3 bebouwing

2

3

X
X

X
X

X

3. historie
3.1 specifieke uitdrukking
3.2 stedebouwkundig
3 . 3 innovatieve waarde

X

4. gaafheid
4.1 omgeving
4.2 structuur
4. 3 erfinde1ing
4.4 bebouwing

X
X

X
X

Omschrijving waarden
Zoals hierboven uiteengezet, vertoont de plattegrond van de
binnenstad van Wijk bij Duurstede grote overeenkomsten met die op
de plattegrond van Van Deventer uit het midden van de zestiende
eeuw. Dit geeft aan dat van een zeer gaaf bewaarde historischruimtelijke structuur gesproken kan worden. Primair is de waarde
van de Wijkse binnenstad dan ook gelegen in het bewaard blijven
van deze historisch-ruimtelijke structuur in combinatie met de
aanwezigheid van historisch waardevolle en monumentale bebouwing.
De structuur als geheel wordt gedomineerd door de op elkaar
betrokken deelstructuren van stad en kasteel. Deze betrokkenheid
is met name herkenbaar in het stadsdeel waar de straten direct op
het kasteel georiënteerd zijn.
Deze oriëntatie is kenmerkend en brengt de relatie stadkasteel, ook in visueel opzicht tot uitdrukking. De relatief
grote, open ruimten in dit stadsdeel, met name aan weerszijden
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van de Mazijk en aan de Muntstraat, vormen eveneens een
aanzienlijke waarde als elementen van de specifieke ontwikkeling
die de stad heeft doorgemaakt.
Het kasteel met omgeving is in structureel opzicht gaaf te
noemen, dat wil zeggen dat de structuur van het op de
vestingwerken aangelegde wandelpark, met het kasteel als
middelpunt, bewaard is gebleven.
Ook de andere onderscheiden stadsdelen zijn structureel gaaf
en mede daarom van waarde; het gaat dan om de Markt en omgeving
Peperstraat als stadshart; de in elkaar overlopende
Veldpoortstraat, Kloosterleuterstraat en Oeverstraat als centrale
as en het gebied aan de binnenzijde van de stadsrand.
De waarde van de Markt met omgeving wordt niet alleen gevormd
door de positie als centrale plaats. Ook de positie als
ruimtelijke tegenhanger van het kasteel in de stadskasteelstructuur als geheel is van belang: de Markt ligt aan het
andere eind van de op het kasteel gerichte straten.
Het gebied aan binnenzijde van de stadsrand wordt gekenmerkt
door de Achterstraat en enkele vrij korte straten tussen het
gebied rond de Markt en de centrale as enerzijds en de Singel
anderzijds. Het gebied vormt als het ware een 'schil' tegen de
Singel en het beloop van de straten benadrukt dit.
De Singel zelf, als historische omgrenzing van de binnenstad,
is gedeeltelijk aanwezig en als zodanig van bijzonder grote
waarde. Ook waar het water gedempt is, maar het beloop van weg en
water nog herkenbaar is, blijft de omgrenzing van waarde.
Als geheel is de bebouwing in de Wijkse binnenstad
grotendeels monumentaal en bepalend voor de visuele kwaliteit van
het stadsgezicht. Dit geldt uiteraard voor belangrijke monumenten
als de N.H. kerk, het stadhuis, het kasteel, de molen en de
Nederhof, maar ook tal van woonhuizen-/winkelpanden enz.
Bovendien komt het eigen karakter van de bovengenoemde
gebieden ook in de bebouwing naar voren. Structuur en bebouwing
vormen derhalve elkaar versterkende waarden.
Het centrale gebied rond Markt en Peperstraat kent een
aaneengesloten bebouwing van voor een deel aanzienlijke huizen,
danwei panden die qua maat en schaal bij het stedelijk karakter
van de eerstgenoemde groep aansluiten. Ook de winkelpuien zijn in
een aantal gevallen in hun 19de-eeuwse aanzien van waarde.
De aanzienlijke en stedelijke bebouwing zet zich voort in de
Oeverstraat tot in de Dijkstraat en in de op het kasteel gerichte
straten, met name de Volder- en Muntstraat. In de Muntstraat is
zowel de aanzienlijke bebouwing aan de westzijde als de (al
genoemde) open ruimte tussen de panden van belang.
Het overgangsgebied aan de binnenzijde van de Singel kent
globaal minder aanzienlijke bebouwing dan het centrale gebied. De
bebouwing is lager, van minder allure en telt meer
bedrijfspanden. Zeer karakteristiek in dit verband is de
voormalige agrarische bebouwing aan de Achterstraat.
Opvallend aan de eigenlijke stadsrand, de Singel, zijn de
open, merendeels onbebouwde achtererven van Achter- en
Kokkestraat. De onbebouwde erven benadrukken het landstedelijk,
gedeeltelijk agrarisch karakter, dat Wijk lang gekenmerkt heeft.
De stadsrand aan de Lek wordt voor een belangrijk deel, naast de
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gevarieerde gevelwand aan de stadzijde, door de markante beennuur
aan rivierzijde, bepaald. Ook hierbij is de uitdrukking van een
specifieke ontwikkeling (het vrijwel achterwege blijven van
havenontwikkeling) van eminent belang voor de waardering van het
stadsgezicht.
Aan het Walplantsoen is de Singel niet meer aanwezig,
hierdoor is de overgang naar het gebied buiten de Singel minder
herkenbaar.
Binnen het kasteelpark zijn de hoogteverschillen van grote
waarde; ze duiden op de vroegere vestingwerken en bepalen de
visuele karakteristiek. Het kasteel is als monument uiteraard van
groot belang. De beplanting van het park contrasteert bovendien
enerzijds met de open omgeving (met name tussen het park en
Lekdijk) en anderzijds met de stad, waar openbaar groen
betrekkelijk schaars is. Bijzonder in de visuele karakteristiek
van het park is daarnaast de zichtlijn op de Wildbaan, een fraaie
boerderij aan de Singel.
In de gehele stad is de geleding van de openbare ruimte
karakteristiek te noemen, de meeste straten zijn voorzien van
klinkers en worden door trottoirs geflankeerd, die al dan niet
bij de stoepen van de huizen aansluiten. Op enkele plaatsen staan
oude bomen, zoals op de Markt.
In 1982 is het centrum van Wijk bij Duurstede aangewezen als
beschermd stadgezicht op grond van artikel 20 van de
Monumentenwet van 1961. In de bijgaande toelichting wordt
gesteld: 'bij het bepalen van de begrenzing van het beschermde
gebied is in eerste instantie uitgegaan van het historische
stratenpatroon van de stad binnen de singels. De stedebouwkundige
en :strukturele samenhang is zo sterk dat dit gebied in zijn
geheel binnen het beschermde stadsgezicht valt. Voorts zijn die
gebieden bij de aanwijzing betrokken, waarvan de oorspronkelijke
relatie met de stad bewaard is gebleven en die in belangrijke
mate mede het historische karakter van Wijk bij Duurstede
bepalen, met name het kasteelterrein, de Lek, het veerhuis en
de nog open agrarische gebieden tussen het veerhuis en de stad
aan de westzijde van de stad. (....) In het gehele stadsgezicht,
(....), is het stratenpatroon en de aaneengesloten wijze van
bouwen van belang in samenhang met de schaal van de bebouwing. In
een kleiner gebied zijn, in verband met de aanwezige historische
architectonische kwaliteit van de bebouwing en de waardevolle
inrichting van de openbare ruimte tevens van belang de
profilering en inrichting van de openbare ruimte en de afmeting
en de vormgeving van de bebouwing. Dit betreft voornamelijk de
Markt, Peperstraat, Oeverscraat, Dijkstraat, Muntstraat en
Mazijk.'
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M.I.P. PROVINCIE UTRECHT: gebieden met bijzondere vaarden
nummer
inventarisatiegebied
gemeente
naam
gebiedstype
inv. datum

inventarisator
aantal MP-objecten
kwalificatie
beschermd gezicht

WBD GBW 2
Rivierkleigebied
Wijk bij Duurstede
Singel

bebouwingslint 1850-1940
j a n u a r i 1991
MK
12
gemeentelijk
nee

Criteria gebieden met bijzondere waarden
1. omgeving
1.1 onderdeel groter geheel
1.2 ruimtelijke relatie
1.3 markering/dominante situering
2. stedebouw
2.1 structuur
2.2 erfindeling
2.3 bebouwing

1

2

3

X
X
X

X
X
X

3. historie
3.1 specifieke uitdrukking
3.2 stedebouwkundig
3.3 innovatieve waarde

X

4. gaafheid
4.1 omgeving
4.2 structuur
4.3 erfindeling
4.4 bebouwing

X
X
X
X

Omschrijving waarden
De Singel als omgrachting van de Wijkse binnenstad aan de
landzljde is rond een groot deel van de stad nog aanwezig als
gracht met flankerende weg. (Ten oosten van de Rijnstraat is het
water gedempt)
Bij een gedeelte van de bewaard gebleven historischruimtelijke structuur, bestaande uit water en weg, kan in
combinatie met de historische monumentale en beeldbepalende
bebouwing gesproken worden van een gebied met bijzondere waarden.
Dit is het geval tussen de Zandweg en het Kostverlorenpad in een,
aan het beschermd stadsgezicht grenzend, vrij klein gebied.
De historisch-ruimtelijke structuur wordt gevormd door de
bochtige Singel, de weg langs het water en de hoek
Zandweg/Singel. De bebouwing aan deze structuur bestaat uit
enkele blokjes arbeiderswoningen, een landhuis en een boerderij.
De bebouwing is kenmerkend voor de ontwikkelingen die na 1850 op
de vroegere verdedigingswerken hebben plaatsgevonden.
De waarde van het gebied in structureel opzicht ligt in het
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bewaard blijven van de stadsgracht en van het beloop van de
vroegere bolwerken, terwijl de structuur tevens de basis is
geweest voor de eerste stedelijke groei na 1850. Qua karakter
sluit deze groei aan bij het agrarisch aspect in de binnenstad.
De bebouwing bestaat dan ook uit een bijzondere combinatie van
arbeiderswoningen, landhuis en boerderij. Afzonderlijk gaat het
voor een deel om waardevolle objecten, met name de rijk
gedetailleerde boerderij en het landhuis zijn bepalend voor de
visuele karakteristiek. Eveneens bepalend is het contrast tussen
de in de rooilijn gelegen arbeiderswoningen en het huis NieuwBouwlust enerzijds en de door de voortuin van de weg gescheiden
hoeve Bouwlust anderzijds. De vrije ligging op het erf benadrukt
het agrarisch aspect in de Singel-bebouwing. Mede hierom is in
het gebied met bijzondere waarden ook het open terrein achter de
boe rde r ij opgenomen.
De indeling van de openbare ruimte is voor met name de
visuele geleding van het gebied van belang. Het dwarsprofiel is:
het water van de Singel, berm met bomen, beklinkerde straat,
stoep, bebouwing.

Afb. 70. Wijk bij Duurstede, gebieden met bijzondere waarden 1 en
2
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M.IP. PROVINCIE UTRECHT: gebieden met bijzondere vaarden
nummer
inventarisatiegebied
gemeente
naam
gebiedstype
inv. datum
inventarisator
aantal MlP-objecten
kwalificatie
beschermd gezicht

WBD GBW 3
Rivierkleigebied
Wijk bij Duurstede
Rijndijk

boerderij strook vóór 1850
januari 1991
MK
8
gemeentelijk
nee

Criteria gebieden met bijzondere vaarden
1. omgeving
1.1 onderdeel groter geheel
1.2 ruimtelijke relatie
1.3 markering/dominante situering
2. stedebouv
2.1 structuur
2.2 erfindeling
2.3 bebouwing

1

2

3

X
X
X

X
X
X

3. historie
3.1 specifieke uitdrukking
3.2 stedebouwkundig
3.3 innovatieve waarde

X

4. gaafheid
4.1 omgeving
4.2 structuur
4.3 erfindeling
4.4 bebouwing

X
X
X
X

Omschrijving vaarden
Ten oosten van Wijk ligt langs de Rijndijk een boerderijstrook.
(Aan de westelijke rivierdijk, de Lekdijk, is de bebouwing te
verspreid om van een boerderijstrook te kunnen spreken).
De historisch-ruimtelijke structuur van het gebied met
bijzondere waarden wordt bepaald door de ontginniningsbasis, de
Rijndijk, en de haaks daarop staande percelering met boerderijen
op de kop van de kavel. Deze in oorsprong middeleeuwse structuur
is gaaf bewaard gebleven en bepaalt in samenhang met de
historische en monumentale bebouwing de waarde van het gebied.
Het boerderij lint is eenzijdig, de dichtheid is betrekkelijk
gering. Het karakteristieke dwarsprofiel: dijk met weg, afrit,
erf met boerderij en bijgebouwen, achterliggend land, is over de
gehele lengte aanwezig, en als zodanig van waarde.
De boerderijen staan vrijwel alle vooraan op de kavels, met
het woongedeelte naar de weg gekeerd en het bedrij fsgedeelte naar
het achterliggende land. De meeste boerderijen zijn monumentaal
en beeldbepalend. De erven zijn eenvoudig en op de

162

bedrijfsuitoefening ingericht, in een enkel geval staan er
waardevolle bijgebouwen, voortuinen zijn er nauwelijks.
De karakteristiek en de waarde van de boerderij strook worden
mede bepaald door het omringende gebied. Achter de boerderijen,
en in enkele gevallen de boomgaarden, ligt het oorspronkelijke
open weidegebied. Het contrast tussen de relatieve beslotenheid
van het bebouwingslint en de openheid van het achterliggende
gebied is medebepalend voor de waardering.
Voor het gehele gebied van belang is het bewaard blijven van
de oorspronkelijke, haaks op de weg staande percelering. Juist de
hierbij behorende perceelsscheidingen (sloten) effectueren de
visuele relatie tussen de boerderij strook en het achterland.
De waarde van het open agrarische gebied, vanwege de visuele
en functionele relatie met de boerderij strook, is op de kaart
door middel van pijlen tot uitdrukking gebracht.
Tenslotte dient er op gewezen te worden dat aan de Rijndijk,
door het bewaard blijven van het oorspronkelijk karakter van
zowel het binnendijkse gebied als de uiterwaard, de visuele
relatie tussen de historische stad en het rivierlandschap bewaard
is gebleven. Aan de westzijde van Wijk is dat na de aanleg van
het sluizencomplex veel ninder het geval.

ijk;bij Duurstede

Afb.

71. Wijk bij Duurstede, gebied met bijzondere waarden 3.
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6.3.10 IJsselstein
In de gemeente IJsselstein zijn in totaal drie gebieden met
bijzondere waarden onderscheiden. Twee van deze gebieden hebben
een in hoofdzaak middeleeuwse structuur en kunnen derhalve
gerekend worden tot de gebieden met bijzondere waarden vóór 1850:
1. de stadskern IJsselstein als beschermd stadsgezicht;
2. de boerderij strook Achtersloot.
In de periode 1850-1940 hebben zich buiten de begrenzing van de
middeleeuwse stadsgracht nieuwe bebouwingstructuren ontwikkeld,
vooral langs de Hollandsche IJssel. Veel van deze ontwikkelingen
zijn door recente sloop en woningbouw echter verdwenen, te denken
valt aan de industriële bedrijvigheid. Dientengevolge kan slechts
het Imminkplein, een sociale woningbouw-complex, als gebied met
bijzondere waarden uit de periode 1850-1940 worden aangeduid.
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M.I.P. PROVINCIE UTRECHT: gebieden met bijzondere waarden
nummer
Inventarisatiegebied
gemeente
naam
gebiedstype
inv. datum
inventarisator
aantal MlP-objecten
kwalificatie
beschermd gezicht
literatuur/bronnen

IJSS GBV 1
Rivierkleigebied
IJsselstein
IJsselstein
stadskern vóór 1850
januari 1991
AV
circa 160
nationaal
ja
Giesen-Geurts, Mimpen & Vernooij, 1989

Criteria gebieden met bijzondere waarden

1

1. omgeving
1.1 onderdeel groter geheel
1.2 ruimtelijke relatie
1.3 markering/dominante situering
2. stedebouw
2.1 structuur
2.2 erfindeling
2.3 bebouwing

2

3

X
X

X
X

X

3. historie
3.1 specifieke uitdrukking
3.2 s te deb ouwkund i g
3.3 innovatieve waarde

X
X

4. gaafheid
4.1 omgeving
4.2 structuur
4.3 erfindeling
4.4 bebouwing

X
X
X
X

Omschrijving waarden
Het nog geheel omgrachte IJsselstein kent een rechthoekig
stratenplan dat is gebaseerd op de oorspronkelijke agrarische
verkaveling. Binnen het het stratenplan vormen de Benschopperstraat/Utrechtsestraat en de evenwijdige Voorstraat/IJsselstraat
met achtergelegen Haven belangrijke bebouwingsassen. De
begrenzing van de historische stad wordt gevormd door de nog
geheel intacte omgrachting. Bijzondere onderdelen van de
plattegrond vormen daarnaast de eveneens nog niet gedempte Haven
-deel van de oorspronkelijke omgrachting- en het aan de
buitenzijde van de stadsgracht gelegen, nog ten dele omgrachte
kasteelterrein. Het stadsbeeld als geheel wordt gedomineerd door
bebouwing als of ruimte-begrenzende (massa-)elementen; bijzondere
ruimte-vormende elementen zijn de centrale pleinruimte nabij het

165

stadhuis en de 'groene' ruimten op en onderlangs de voormalige
stadswallen, die als plantsoen zijn ingericht.
Het bebouwingsbeeld wordt bepaald door aaneengesloten
straatwanden langs de hoofd- en zij assen, met vooral langs de
Benschopperstraat veel historische en monumentale panden.
Karakteristiek is de veel bescheidener op de Haven gerichte
bebouwing langs de Voorstraat/IJsselstraat. Sterk bepalend voor
het historische karakter van het stadsbeeld zijn voorts enkele
beeldbepalende, monumentale panden zoals de architectuurhistorisch belangrijke N.H. kerk aan het Kronenburgplantsoen, het
stadhuis en de Waag aan de markt, de kasteeltoren en de
gerestaureerde molen op de stadswal. De veel jongere R.K. kerk
vormt een grootschalige invulling binnen de historische hoofdstructuur. Voor vrijwel de gehele stad geldt dat de bebouwingsstructuur gaaf is wat betreft schaal en maatvoering, waarbij
opgemerkt kan worden dat de bebouwing ten noordwesten van de
Benschopperstraat over het geheel wat grootschaliger en de
bebouwing nabij de Haven wat kleinschaliger van karakter is.
Recente ingrepen in het gebied bij de Schuttergracht hebben
de historische kwaliteit van dit gebied sterk aangetast.
De stad IJsselstein is in 1966 door de minister aangewezen als
beschermd stadsgezicht (art. 20 Monumentenwet 1961).
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Afb. 72. IJsselstein, gebieden met bijzondere waarden 1 en 2,
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M.I.P. PROVINCIE UTRECHT: gebieden met bijzondere waarden
nummer
inventarisatiegebied
gemeente
naaa
gebiedstype
inv. datum

inventarisator
aantal MlP-objecten
kwalificatie
beschermd gezicht
1iteratuur/bronnen

IJSS GBW 2
Rivierkleigebied
IJsselstein
Immlnkplein
sociale woningbouwgebieden 1850-1940
januari 1991
AV
1 (32 woningen)
nationaal
nee
Giesen-Geurts, Mimpen & Vernooij, 1989

I-I

Criteria gebieden met bijzondere vaarden

2

3

1. omgeving
1.1 onderdeel groter geheel
1.2 ruimtelijke relatie
1.3 markering/dominante situering
2. stedebouv
2.1 structuur
2.2 erfindeling
2.3 bebouwing

X

X
X

3. historie
3.1 specifieke uitdrukking
3.2 stedebouwkundig
3.3 innovatieve waarde

X
X

4. gaafheid
4.1 omgeving
4.2 structuur
4.3 erfindeling
4.4 bebouwing

X
X
X
X

Omschrijving vaarden
Een klein gebied met sociale woningbouw (1911), gelegen ten
noordoosten van de historische stadskern, is het Imminkplein en
het aansluitende deel van de Poortdijk. De ruimtelijke structuur
van dit gebied wordt gekenmerkt door de planmatige, spiegelsymmetrische aanleg: een rechthoekig binnenplein met plantsoen
dat aan één korte zijde door een weg vanaf de Poortdijk is
ontsloten en bebouwing die bestaat uit gelijksoortige, woonblokken (één bouwlaag met kap) rondom het plein, aan de toegangsweg
en langs het aansluitende deel van de Poortdijk.
De waarde is gelegen in de sociaal-historische betekenis van
het gehele complex als sociaal woningbouwgebied rond 1900, in de
zorgvuldige stedebouwkundige vormgeving, in de architectonische
kwaliteit (bouwtype en detaillering) van de panden en in de
gaafheid van de totale aanleg.
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M.I.P. PROVINCIE UTRECHT: gebieden met bijzondere vaarden
nimmer
inventarisatiegebied
gemeente
naam
gebiedstype
inv. datum
inventarisator
aantal MlP-objecten
kwalificatie
beschermd gezicht
literatuur/bronnen

IJSS GBW 3
Rivierkleigebied
IJsselstein
Achtersloot
boerderij strook vóór 1850
januari 1991
AV
circa 30
provinciaal
nee
Giesen-Geurts, Mimpen & Vernooij

Criteria gebieden met bijzondere vaarden
1. omgeving
1.1 onderdeel groter geheel
1.2 ruimtelijke relatie
1.3 markering/dominante situering
2. stedebouw
2.1 structuur
2.2 erfindeling
2.3 bebouwing

1989

1

2

3

X
X

X
X
X

3. historie
3.1 specifieke uitdrukking
3.2 stedebouwkundig
3.3 innovatieve waarde

X

4. gaafheid
4.1 omgeving
4.2 structuur
4.3 erfindeling
4.4 bebouwing

X
X
X
X

Omschrijving vaarden
Het gebied met bijzondere vaarden bestaat uit de boerderij strook
langs de Achtersloot, alsmede een deel van het achterliggende
agrarische gebied. De kwaliteit van het gebied is gelegen in de
nog grotendeels herkenbare karakteristiek van de historische
boerderij strook.
Kenmerkend voor de ruimtelijke structuur is de ligging van de
boerenerven in een dubbele strook langs de Achtersloot, waardoor
een ruimtelijk contrast ontstaat tussen de relatief besloten
bebouwingsstrook en het open, onbebouwde agrarische gebied.
Hoofdelementen in de ruLmtelijk structuur zijn: de Achtersloot
als structuurlijn en ontginningsbasis; de strookvormige
percelering met sloten a.ls perceelsgrenzen en met boerderijen op
regelmatige (westzijde) of onregelmatige (oostzijde) afstand van
elkaar op de kop van de kavels; de gelijke gerichtheid van
boerderijen en percelering en tenslotte
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de karakteristieke erfbeplanting. Veel boerenerven zijn
betrekkelijk gaaf; erfbeplanting bestaat uit leibomen, siertuinen
en/of een boomgaard.
De waarde van het gebied wordt gevormd zowel door de
bovenbeschreven herkenbare historisch-ruimtelijke structuur en
historische boerderijbebouwing, als door zijn visueel-landschappelijke kwaliteit.
De waarde van het open agrarische gebied, vanwege de visuele
en functionele relatie met de boerderij strook, is op de kaart
door middel van pijlen tot uitdrukking gebracht. De Achtersloot
zelf -een smalle wetering met weg- is bij de recente ruilverkaveling grotendeels gedempt waardoor de kwaliteit van het straatprofiel is verminderd.
Een deel van de agrarische bebouwing langs de Achtersloot en het
achtergelegen agrarische gebied is opgenomen in de uitbreidingen
van de woonbebouwing van IJsselstein. Dit deel van de bebouwing
is derhalve buiten de omgrenzing van het waardevolle gebied
gelaten.

Afb. 73. IJsselstein, gebieden met bijzondere waarden 3.
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