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De ontginning van het veenmoeras 

Moeras en oeverwallen 

Vroeger zag onze omgeving er heel anders uit dan nu. Ongeveer 2500 jaar voor het begin van de 

jaartelling ontstonden langs de Noordzeekust duinenrijen van stuifzand. Begroeiing zorgde ervoor 

dat het zand niet wegwaaide. De kustlijn sloot zich op steeds meer plaatsen en dat betekende dat 

het land daarachter steeds minder last kreeg van overstromingen door stormvloeden.  

 
Veenmoeras. (Foto: Dirk van Elsbroek – wikimedia 

commons). 

Maar de duinen bemoeilijkten natuurlijk ook de 

afwatering van de rivieren. Rivierwater maakte 

het land achter de duinen steeds drassiger; het 

land veranderde in een enorm moeras. Jaar na 

jaar stierven planten af en hun resten kwamen 

terecht in een steeds dikker wordend 

veenpakket. Alleen wat hoger gelegen delen 

bleven droog. Zoals de oeverwallen langs de 

rivieren, waaronder ook de Rijn. Daar konden 

loofbomen groeien. De vroegste bewonings-

sporen in dit gebied vinden we dan ook vooral 

op de voormalige oeverwallen. 

En later, kort na het begin van de jaartelling, gebruikten de Romeinen juist die oeverwallen om hun 

wegen en versterkingen op te bouwen. De (Oude) Rijn was toen een brede rivier en prima geschikt 

als grens van het Romeinse imperium.  

Eerste ontginning 

We weten dat na het vertrek van de Romeinen onze streken niet 

helemaal ontvolkt raakten. Veel voormalige Romeinse 

versterkingen veranderden in inheemse dorpjes. En voor de 

bevolking was er voorlopig genoeg ruimte op de oeverwallen om 

met landbouw en veeteelt te voorzien in hun levensbehoeften. 

Wanneer de bewoners vanaf de oevervallen het veen in trokken 

om dat geschikt te maken voor hun landbouw, weten we niet 

precies. Er bestaat een Oudnoors verhaal uit het midden van de 

tiende eeuw dat enkele tochten van de Vikingen beschrijft naar 

deze streken. Er is dan sprake van een brede rivier met 

laagstaand water langs de oevers. Het land was vlak en er waren 

ook sloten gegraven en daartussen waren akkers en weiden te 

zien. De auteur schrijft ook dat er hier en daar houten bruggen 

waren gebouwd. Kortom, in de tiende eeuw was er al een 

(voorzichtig?) begin gemaakt met het ontginnen van het 

veenmoeras. 

 
Egill Skallagrimson naar een 17

e
 eeuw 

manuscript.  

(Bron: wikimedia commons).
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Steeds gebruikte men de droge oeverwallen langs de rivieren als uitgangspunt. Het droogmaken 

gebeurde dus vanaf de Oude Rijn het moeras in, maar ook vanaf de Hollandse IJssel, en kleinere 

veenrivieren als de Meije, de (Lange) Linschoten en de Oude Bodegrave (langs de huidige Oud 

Bodegraafseweg). 

 Meer informatie over het Oudnoorse verhaal: https://nl.wikipedia.org/wiki/Egils_saga . 

Redenen om te ontginnen 

Slag bij Vlaardingen. (Bron: Stadsarchief Vlaardingen). 

Waarom zou men destijds zoveel moeite 

hebben gedaan om een begin te maken met 

de veenontginning? Sommige onderzoekers 

denken dat dit kwam door bevolkingsgroei: 

meer monden hebben meer eten nodig. Maar 

anderen zeggen dat juist de ontginning als 

vanzelf meer mensen naar deze streken liet 

verhuizen. Een kwestie van de kip en het ei, zo 

lijkt het. Weer anderen wijzen op een heel 

andere mogelijkheid: het moeras werd van 

strategisch belang. Dat zit zo. 

In het jaar 1018 vond bij Vlaardingen een enorm gevecht plaats tussen het leger van Dirk III en van 

Adelbold. De eerste was Graaf van Holland en de tweede Bisschop van Utrecht. Beiden wilden hun 

gebied zo ver mogelijk uitbreiden. Dirk won, en zo werd onze regio bij Holland gevoegd. Maar 

Adelbold wilde zich daar niet bij neerleggen en probeerde land terug te veroveren. Dirk en de zijnen 

kwamen erachter dat de moerassen natuurlijk slecht te verdedigen waren. Als je ze zou ontginnen 

waren die gebieden beter toegankelijk en dus ook beter te beschermen tegen aanvallen. 

 Meer over de Slag bij Vlaardingen:  https://www.rijnmond.nl/nieuws/120206/Slag-bij-

Vlaardingen . 

Het droogmaken 

Toen men aan het ontginnen van het 

veenmoeras begon was het natuurlijk zo dat de 

rivieren het laagste punt in het landschap 

vormden. Vanaf de oeverwallen, haaks op de 

rivieren, groef men sloten in het moeras. En 

daarlangs liep het moeraswater vanzelf weg, de 

rivier in. De bovenste laag van het veenpakket 

werd droog en was geschikt voor akkerbouw en 

weidegrond. Het lijkt simpel, maar het is zwaar 

werk, zulke sloten graven. En dan moet je ook 

nog alle struiken en boompjes verwijderen…  

 
Kavelsloten ten westen van Kamerik. (Foto: N. de Kort). 

De uitgegraven grond en het afval van de begroeiing werden gebruikt om gaten in het land te 

dichten, zoals oude beekjes en kleine meertjes. Ook werd het soms gebruikt om aan het einde van 

een ontgonnen perceel een verhoging te maken: een kade. Die kades werden pas later belangrijker 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Egils_saga
https://www.rijnmond.nl/nieuws/120206/Slag-bij-Vlaardingen
https://www.rijnmond.nl/nieuws/120206/Slag-bij-Vlaardingen
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omdat ze het water van een achterliggende ontginning, die ‘van de andere kant kwam’ konden 

tegenhouden. Ging men eigenlijk planmatig te werk? Er is niet veel over bekend. Het lijkt erop alsof 

in het Utrechtse gebied van meet af aan meer regels zijn gesteld over de afmetingen van de kavels, 

dan in het Hollandse gebied. Een kennelijk veel gebruikte maat in onze streek was de zogeheten 

‘zesvoorling’ – zes voren – wat overeenkomt met 1250 meter. Zo diep mochten de kavels worden 

van de bisschop van Utrecht. Er zijn ook wel andere maten gehanteerd, zoals 1300 meter of meer, of 

juist wat minder dan 1250 meter. 

 

Tijdens de Grote Ontginning die zich vanaf de tiende of elfde eeuw ontwikkelde had de bisschop van 

Utrecht nog een opmerkelijke gewoonte. Hij vernoemde nieuwe nederzettingen in het ontgonnen 

gebied graag naar bestaande gebieden. Kamerik is vernoemd naar het Franse Cambrai (ook wel 

Kamerijk), en Kockengen komt van Cockanje. Spengen is een verbastering van Spanje, en Portengen 

is afgeleid van Bretagne. Als je verder kijkt kom je ook nog een buurtschap tegen als ‘Kortrijk’. 

 

 Meer over de ontginningen rond Kamerik en Woerden lees je bij: 

https://cultureelerfgoed.nl/sites/default/public_ftp/CultGIS/gebied19.pdf . 

Cope-ontginning 

Veel plaatsnamen in onze omgeving eindigen op ‘koop’, ‘kop, ‘cop’ of ‘schop’. Dat komt allemaal van 

het oude woord ‘cope’ en dat slaat weer op de koper van een te ontginnen stuk veenmoeras. De 

cope-ontginning is kenmerkend geworden voor de ontwikkeling van ons Groene Hart.  

  

Omgeving van Zegveld. (Foto: milliped wikimedia SA 4.0). 

https://cultureelerfgoed.nl/sites/default/public_ftp/CultGIS/gebied19.pdf
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Voor het ontginnen had men een overeenkomst nodig van de eigenaren van het land. In onze 

streken waren dat meestal de bisschop van Utrecht en/of de kerkelijke organisatie die ook wel met 

‘kapittel’ werd aangeduid. 

Het systeem werkt als volgt. Langs de ontginningsbasis, zoals de oeverwallen maar soms ook langs 

een eerder gegraven grote sloot (een ‘wetering’), zet men markeringen uit die 30 ‘roeden’ uit elkaar 

liggen. Dat is ongeveer 113 meter. Haaks op de basis graaf je sloten die bijvoorbeeld 1250 meter lang 

zijn. Het totale kavel is dan ongeveer 14 hectare groot – in de oude maat was dat 16 ‘morgen’. De 

sloten wateren af, rechtstreeks of via een wetering, op een rivier. Aan de achterkant van het perceel 

wordt, vooral later, een (gemeenschappelijke) kade gebouwd. Soms kreeg een kavel, of een groep 

kavels, een naam. De koop van Taecke leeft voort als ‘Teckop’. Overigens moet het vele jaren hebben 

geduurd voordat een kavel uiteindelijk goede landbouw- of weidegrond werd. Of dat er nieuwe 

nederzettingen konden worden gebouwd. De kolonisten konden al die tijd niet leven van de 

opbrengst van het land. Armoede en afhankelijkheid van de landheren waren het gevolg. Pas later 

was het land echt ‘klaar’ en konden vrije boeren goed leven van de opbrengst. Het nieuwe land was 

geschikt voor het verbouwen van gerst, haver en rogge. Weilanden boden plaats aan schapen en 

koeien.  

 
Verkaveling rond Kockengen. (Bron: Plaatsengids.nl). 

Met het vorderen van de 

ontginningen ontstond het 

karakteristieke verkavelings-

patroon dat we nu nog 

aantreffen in onze regio. Het 

patroon is ook het ‘model’ 

geworden waarlangs de 

organisatie en het bestuur in 

deze streek is ontwikkeld. 

Ontgonnen blokken 

veengebied werden parochies 

en later gemeenten.

Toch, was het niet allemaal rozengeur en maneschijn in de voormalige veengebieden. Want … er zat 

een weeffout in het cope-systeem. Veen dat uitdroogt, krimpt als een droge spons ineen. Het droge 

land komt zo steeds lager te liggen, met een tempo van een meter per eeuw. Na een of twee 

generaties begonnen de kolonisten te merken dat het land steeds makkelijker kon overstromen. De 

sloten werkten dan juist als aanvoerkanaal…  Hoe los je dat op?  

Er moest een organisatie komen om zulke gezamenlijke belangen te dienen, zoals het droog houden 

van de ontginningen. Het zo ontstane waterschap behoort daarom tot de oudste organisatievormen 

van ons land. Eerst probeerde men met spuisluizen ervoor te zorgen dat het water alleen de polder 

uit kon lopen, en niet er in. Maar later was ook dat niet meer genoeg. De rivieren kwamen hoger te 

liggen dan het land. Er moesten dijken worden aangelegd, met pompen of gemalen om het water 

voortdurend uit de polder te kunnen slaan. Het voormalige veenlandschap veranderde in … het 

polderlandschap dat we vandaag de dag zo goed kennen. 

 Maak een fietstocht langs de Meije, Zegveld of Kamerik en let op het verkavelingspatroon in 

de weilanden. 
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De opdracht 

In deze praktische opdracht gaan jullie je verdiepen in de ontginning van het voormalige veenmoeras 

in het Utrechts-Hollands grensgebied. 

1. Vooral langs de Meije, rond Kamerik en tussen Woerden en Breukelen kun je het 

verkavelingspatroon van het voormalige veenmoeras nog goed volgen. Ga ten noorden van 

Kamerik naar de Mijzijde. Je mag ook een andere geschikte locatie vinden. Onderzoek de 

locatie en meet enkele kavelbreedten en –diepten. Probeer je voor te stellen vanaf waar 

men daar begonnen is met de ontginning. Sommige boerderijen liggen aan de weg, anderen 

diep in het landschap. Kunnen jullie daarvoor een verklaring vinden? 

 

2. De Slag bij Vlaardingen is misschien een van de redenen geweest om de ontginning van het 

veenmoeras ter hand te nemen. Maak een samenvatting van de aanleiding, het verloop en 

de afloop van deze slag. Maak in eigen woorden twee ‘verklaringen’, een vanuit Hollands 

perspectief en een vanuit Utrechts perspectief, waarin je de bewoners oproept om de 

ontginning ter hand te nemen. Waarom zijn de ontginningsregels anders in Utrecht dan in 

Holland? 

 

3. De cope-ontginning kent vele stadia tussen woestenij en vruchtbaar landbouw- en 

weidegebied. Zet alle fasen die jullie belangrijk vinden op een rij en beschrijf ze kort. Lukt het 

ook om elk van hen te illustreren met een schets of tekening? De laatste fase in de reeks is 

het moment waarop de bewoners met spuisluizen proberen hun land droog te houden. 

 

4. Onderzoek welke namen van plaatsen, polders of gebieden in onze regio zijn afgeleid van het 

woord ‘cope’. In de tekst zagen jullie de herkomst van de naam ‘Teckop’. Achterhaal zo veel 

mogelijk ook de herkomst van andere namen. 

 

5. De Grecht loopt van de Oude Rijn naar de Kromme Mijdrecht en is een voorbeeld van een 

wetering. Ga de geschiedenis van dit water na en laat aan de hand van kaarten zien dat dit 

water inderdaad als wetering is gebouwd. 

De werkwijze 

In deze opdracht werken jullie als een team. Je bent samen verantwoordelijk voor het eindresultaat. 

Dat betekent dat je onderling het werk kan verdelen maar ook dat je onderling steeds moet 

afstemmen over wat je hebt gevonden en wat er verder nog nodig is. In deze opdracht kunnen jullie 

de volgende deelopdrachten onderscheiden en elk van jullie is bij al die onderdelen betrokken! 

A. Maak een eventueel fietstocht als vermeld bij de tip, maar ga in ieder geval naar een locatie 

waar je aan het kavelpatroon in het landschap het nodige kunt zien en meten, zoals bij de 

Mijzijde benoorden Kamerik. 

 

B. Verdiep je in de Slag bij Vlaardingen. 

 

C. Onderzoek de verschillende fasen van de cope-ontginning. Ga daarbij ook de historie van de 

Grecht na en laat zien dat dit een voorbeeld van een wetering is. 
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D. Maak een overzicht van namen die van cope zijn afgeleid en probeer de herkomst te 

verklaren. 

 

E. Eindpresentatie maken. 

De eindpresentatie 

Als team maak je een verslag van wat je hebt gedaan en hoe je de deelvragen hebt aangepakt. In dit 

verslag voeg je ook de resultaten toe van de deelopdrachten. Daarnaast maken jullie een tastbaar 

product waarbij je kunt kiezen uit de volgende vormen: 

 Een poster op formaat A2 waarmee je bezoekers van het veenlandschap uitleg geeft over de 

ontginning volgens de cope-methode Beperk je tot de hoofdzaken en maak gebruik van 

korte, slimme teksten! Misschien wordt jullie poster nog eens gebruikt als informatiebord, 

naast de bestaande borden? 

 

 Een beeldreportage (foto en of video) waarin je verslag doet van jullie onderzoek naar de 

verkaveling op locatie (eventueel aangevuld met het resultaat van de fietstocht!). Denk aan 

alle belangrijke elementen, zoals kavelsloot, kade, wetering, en dergelijke. 

 

 Een brochure (8 pagina’s maximaal) waarin je de ontwikkeling van het voormalige 

veenmoeras uitlegt aan bezoekers aan het Groene Hart. Misschien kunnen we jullie resultaat 

gebruiken om uit te delen via musea en toeristische punten. 

De bronnen 

Om je op weg te helpen staan er in de tekst al wat bronnen vermeld. Andere nuttige bronnen zijn 

misschien: 

 Cope en de ontginnen van het veenmoeras. 

http://www.verhaalvanwoerden.nl/de-verhalen/van-veengebied-naar-polder  . 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Cope_(perceel) . 

 

https://www.entoen.nu/nl/utrecht/eemland/van-moeras-tot-akker . 

 

http://natuurtijdschriften.nl/download?type=document;docid=568316 . 

 

Grenswater – Geschiedenis van het Groot-Waterschap van Woerden 1226-1995, door Jan 

van Es. Te vinden in de openbare bibliotheek van Woerden. 

Natuurlijk mag/moet je ook andere bronnen raadplegen maar let op: in je verslag moeten alle 

bronnen die je gebruikt ook worden vermeld! 

 

 

http://www.verhaalvanwoerden.nl/de-verhalen/van-veengebied-naar-polder
https://nl.wikipedia.org/wiki/Cope_(perceel)
https://www.entoen.nu/nl/utrecht/eemland/van-moeras-tot-akker
http://natuurtijdschriften.nl/download?type=document;docid=568316
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Het tijdschema 

De opdracht moet in vijf weken worden afgerond. Maak vooraf een goed tijdschema en probeer je 

daar ook echt aan te houden. 

Week 1:  

 Plannen fietstocht en onderzoek locatie; 

 Verdelen van werkzaamheden onder de teamleden, afspraken over afstemming maken; 

 Inlezen via de opgegeven bronnen. 

Week 2: 

 Uitvoeren fietstocht en onderzoek ter plaatse aan de kavels in een cope-ontginning; 

 Uitwerken van de deelopdrachten. 

Week 3: 

 Schrijven van het verslag rond de tocht en veldonderzoek; 

 Uitwerken van de deelopdrachten; 

 Kiezen van de werkvorm voor de eindpresentatie. 

Week 4: 

 Afronden van het werk aan de deelopdrachten; 

 Toevoegen resultaat deelopdrachten aan het verslag; 

 Maken van de eindpresentatie. 

Week 5: 

 Afronden van de eindpresentatie;  

 Eindpresentatie geven. 

 

Colofon 

Deze praktische opdracht werd samengesteld door de Stichts-Hollandse Historische Vereniging,  

http://shhv.info/, in samenwerking met Het Kalsbeek college te Woerden. Het geheel of gedeeltelijk 

overnemen van (delen van) deze opdracht wordt na overleg in de regel toegestaan.  

 

http://shhv.info/

