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2 LAND & WATER
Het landschap en zijn mogelijkheden

“Op de dag van het martelaarschap van de zalige Stefanus, de 26ste december, drong de zee bijna geheel 

Frisia binnen, anders dan bij normale vloed, zodat het water haast de hoogte van de machtige zandheuvels, 

duinen geheten, bereikte. En waar de vloed kwam, sleurde deze mensen, zowel dieren en gebouwen met 

zich mee. Volgens een nauwkeurige telling beliep hun aantal tweeduizend vierhonderd en zevenendertig.”

2.1 Inleiding

Aldus het verslag over een stormvloed in het jaar 838 uit de Annales Bertiniani.39 Hoewel op de 

betrouwbaarheid van deze mededeling misschien het één en ander valt af te dingen, geeft het 

duidelijk aan hoe ingrijpend de invloed van de zee kon zijn in het kustgebied. Nu zullen de ge-

volgen niet voor alle regio’s van Frisia gelijk zijn geweest, aangezien de Nederlandse delta een 

onderverdeling kent in verschillende kustlandschappen, die deels een eigen ontwikkeling heb-

ben doorgemaakt. Op welke wijze deze verschillende landschappen hebben bijgedragen aan de 

maatschappelijke ontwikkelingen in de verschillende regio’s vormt binnen het onderzoekspro-

ject een belangrijk aandachtspunt. Bij het verkrijgen van inzicht in de regionale bewoningsge-

schiedenis is zeker voor het Holocene deel van Nederland een plaatsing in de context van het 

landschap onmisbaar. Dit deltagebied schiep voor zijn bewoners in de loop der tijd wisselende 

bestaansmogelijkheden, waardoor het landschappelijk beeld per periode sterk kan verschillen. 

Dit hoofdstuk is dan ook vooral bedoeld om een overzicht van het landschap gedurende de laat-

Romeinse tijd en de Vroege Middeleeuwen te geven. 

Bij het gebruik van de term landschap is het van belang te onderkennen dat deze door de 

menselijke aanwezigheid niet alleen een fysische, natuurlijke component omvat, maar tevens 

een culturele en historische; het landschap is geen onbeschreven blad.40 Zo zal de intensieve 

bewoning gedurende de Romeinse periode ongetwijfeld nog lange tijd haar sporen hebben 

nagelaten. Zo zijn onder meer de voormalige castella langs de Rijnlimes lang herkenbaar ge-

bleven, zoals blijkt uit de dezelfde locatiekeuze van latere vroeg-middeleeuwse bewoning (zie 

hoofdstuk 3). Door de sterke achteruitgang van de bevolking vanaf het einde van de 3e eeuw 

werd de menselijke invloed op het landschap echter een stuk minder; pas vanaf de 6e eeuw 

komt de bevolkingsgroei in het kustgebied weer op gang. In deze tussenliggende periode heeft 

de natuur kans gezien zich voor een deel te herstellen, zodat het landschap aan het begin van 

de vroege Middeleeuwen in een schijnbaar ‘natuurlijke’ staat verkeerde. 

Hieronder zal eerst worden ingegaan op de paleogeografische kaart die ten behoeve van 

deze studie is samengesteld. Hierna worden de belangrijkste landschappelijke kenmerken 

39	 	Vertaling	uit	Buisman	1995,	202-203.
40	 	Lemaire	1997,	11;	Kolen/Hallewas	1997,	85.
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en veranderingen gedurende de laat-Romeinse tijd en de vroege Middeleeuwen besproken, 

gevolgd door een kort overzicht van hun agrarische gebruiksmogelijkheden. Vervolgens wordt 

ingegaan op de verkeersgeografische potentie van het gebied, gevolgd door een korte evaluatie 

van de bewoningsmogelijkheden. 

2.2 De paleogeografische kaart

In een dynamisch landschap als dat van de Nederlandse delta is het maken van een recon-

structie van de geografische situatie in een bepaalde periode van wezenlijk belang. Alleen op 

deze manier kan inzicht worden verkregen in de bewonings- en gebruiksmogelijkheden van 

het landschap. Bij een paleogeografische reconstructie worden gegevens gecombineerd uit 

zowel de geologische, archeologische, historische als toponymische disciplines om tot een zo 

verantwoord mogelijk beeld te komen. Een paleogeografische kaart laat het landschap zien op 

een bepaald moment in de tijd. Deze momentopname (voor zover een bepaald moment über-

haupt te vangen is in het kaartbeeld) is voor een deel subjectief, omdat ontbrekende gegevens 

gereconstrueerd dienen te worden. Daarbij spelen de opvattingen van de samensteller onher-

roepelijk een rol.41 In het Zuid-Hollandse kustgebied geldt dit met name voor de reconstructie 

van een smalle strook langs de kust en het gebied ten zuiden van de Maas.

De hier gepresenteerde paleogeografische reconstructie van het Zuid-Hollandse kustgebied 

moet vooral gezien worden als een up-date van bestaande kaarten (fig. 2.1). Dit betreft speciaal 

de loop van veenstroompjes in het veengebied, de mondingsgebieden van Rijn- en Maas die 

later zijn geërodeerd en de situatie van de Zuid-Hollandse Eilanden. Gebieden die grenzen 

aan het onderzoeksgebied zijn ook opgenomen in het kaartbeeld, om de overeenkomsten of 

verschillen naar voren te laten komen. Gekozen is voor een reconstructie van de situatie rond 

750 na Chr., maar omdat de Zuid-Hollandse kustlijn destijds gevrijwaard lijkt te zijn geweest van 

grootschalige geografische veranderingen kan het kaartbeeld van toepassing worden geacht op 

een groot deel van de Vroege Middeleeuwen (dit geldt minder voor de Zuid-Hollandse Eilanden). 

Voor het overzicht is binnen de landschapseenheden geen onderscheid gemaakt tussen allerlei 

gradiënten, zoals de verschillende veensoorten en kwelder- en riviermilieu’s. Bovendien zijn 

deze niet betrouwbaar te reconstrueren. Wel is uitgegaan van veengroei over een deel van de 

zeekleiafzettingen ter weerszijde van de mondingen van Rijn en Maas. Daarnaast is de situatie 

van deels overstoven veen- en kleigebieden aan de oostzijde van de strandwallen ten noorden 

van de Oude Rijn geëxtrapoleerd aan de hand van het beschikbare kaartbeeld ten zuiden van 

deze rivier.

Van de volgende kaarten is gebruik gemaakt:

 › Kaarten van Rijnland, Delfland en Schieland	1611-1615	(1972).

	› Hallewas,	D.P./J.F.	van	Regteren	Altena	1978:	Archeologische	kaart	van	Nederland	1:	100	000,	

archeologische	vindplaatsen,	Romeinse	Tijd,	blad	5/8.	

	› Hoek	1979:	118-119,	Reconstructiekaart	van	de	omgeving	van	de	Maasmond	voor	1150.

	› Zagwijn	1986:	Paleogeografische	kaart	1:	1.500.000,	9	Vroege	Middeleeuwen	(Midden-

Subatlanticum,	500-700	na	Chr.

	› Henderikx	1986:	Benedendelta	van	Rijn	en	Maas	1:200.000,	ca.	1000	na	Chr.,	Kaart	II.

	› Pruissers/De	Gans	1988:	fig.	23.

41	 	Zagwijn	1986.
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	› Pons	1992:	Fig.	23.	The	peatlands	of	Noord-Holland,	northern	Zuid-Holland	and	northwestern	

Utrecht	in	the	Early	Middle	Ages.	

	› National	Institute	for	Marine	and	Coastal	Management/RIKZ	1993:	Palaeogeographic	map	of	the	

Haringvliet	area	around	600	AD	1:277.800	(niet	uitgegeven).	

	› Woltering,	P.J.	et al.	1994:	Archeologische	kaart	van	Nederland	1:100.000.,	Blad:	Hollands	

Noorderkwartier,	Vroege	Middeleeuwen,	Bewoning.

	› De	Groot/De	Gans	1996:	Fig.	8e,	Paleographic	map	of	the	lowermost	Rhine/Meuse	area	during	the	

Holocene,	Phase	6a,	c.	2500-1000	BP.	

	› Vos/Van	Heeringen	1997:	Paleogeografische	kaarten	van	Zeeland,	1:500.000,	Kaart	15.
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Fig. 2.1 Paleogeografische kaart van de regio Zuid-Holland met een reconstructie van de situatie rond 750 na Chr.
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	› Bult	1986:	afb.	2.	Midden-Delfland	en	direkte	omgeving	in	de	vroege	Middeleeuwen	tot	ca	1125.

	› Bodemkaart	van	Nederland	1:50.000,	kaartblad	30W,	30O,	31W,	37W	en	37O.	

	› Geologische	kaart	van	Nederland	1:50.000,	kaartblad	37W	en	Goeree-Overflakkee	(blad	43)

	› NITG	-TNO	1998:	CD-ROM	‘De	geologie	van	Zuid-Holland’,	kaart	van	Landschap	in	de	Karolingische	

tijd,	750	na	Chr.

	› Vos	2006:	Paleogeografische reconstructie van Nederland omstreeks 800 na Chr.	(behorend	bij	

de	Toelichting	bij	de	nieuwe	paleogeografische	kaarten	van	Nederland,	hoofdstuk	25	van	de	

Nationale	Onderzoeksagenda	Archeologie.

2.3 Genese, geomorfologie en agrarische potentie van de landschapseenheden 

Van het landschap waarin de laat-Romeinse en vroeg-middeleeuwse bewoners hun bestaan 

vonden, is vandaag de dag maar heel weinig herkenbaar. Om een indruk te krijgen van dit 

verdwenen landschap zal de genese van de verschillende landschappen worden besproken en 

welke processen van invloed waren op de bewoningsmogelijkheden. Daarbij zal een algemene 

beschrijving van de natuurlijke vegetatie worden gegeven, zoveel mogelijk gebaseerd op lokale 

gegevens. Langs de kust vinden we de strandwallen met Oude en Jonge Duinen, die het achter-

land tegen de zee beschermen. Dit achterland bestond uit een uitgestrekt veengebied, doorsne-

den door enkele rivieren. Waar deze rivieren in zee uitmondden, was door de grotere invloed 

van de zee sprake van (voormalige) getijdengebieden. Voor de ligging van de verschillende land-

schappen en een indruk van hun ontstaan wordt verwezen naar de paleogeografische kaart. 

In de bespreking van de landschapseenheden is de recent ingevoerde nieuwe terminologie 

gebruikt voor geologische eenheden, naast enkele oude termen voor de herkenbaarheid door 

oudere generaties.42

Strandwallen en Oude Duinen

Een factor die van wezenlijk belang is geweest voor de ontwikkeling van het Zuid-Hollandse 

kustgebied is de zeespiegelstijging gedurende het Holoceen. Deze werd veroorzaakt door het 

afsmelten van de tijdens de laatste ijstijd opgebouwde hoeveelheid landijs. Dit had tot gevolg 

dat het Noordzeebekken vol met water liep. Omdat er naast de stijging van het zeeniveau in 

Nederland ook sprake is van een isostatische bodemdaling, spreekt men van een relatieve zee-

spiegelstijging. Aan de hand van ondermeer met 14C-gedateerde veenmonsters van de Basisveen 

Laag (onderdeel van de zogenaamde Nieuwkoop Formatie) kan een curve gemaakt worden van 

de stijging van het zeeniveau in de loop der tijd.43 Deze stijging verliep aanvankelijk snel, vanaf 

circa 3000 voor Chr. is deze een stuk langzamer en voornamelijk toe te schrijven aan bodemda-

ling. Vanaf 1000 voor Chr. bedraagt de gemiddelde relatieve zeespiegelstijging nog maar 5 cm 

per eeuw (fig. 2.2).44

Door golfwerking en zeestromingen kunnen voor de kust strandwallen gevormd worden 

waarop, indien ze hoog genoeg zijn en regelmatig droogvallen, duinvorming kan plaatsvinden. 

In het relatief rustige milieu achter de strandwallen konden uitgebreide lagunes en wadden-

gebieden ontstaan, die door onderbrekingen in de strandwallen in verbinding stonden met de 

zee. Via deze zeegaten zijn achter de strandwallen klei en zand van het Wormer Laagpakket 

42	 	De	nieuwe	benamingen	zijn	te	vinden	in	De	ondergrond	van	Nederland	(De	Mulder	et al.	2003)	en	in	de	herziene	uitgaven	van	De vorming 

van het land	(Berendsen	2004).
43	 	Eigenlijk	betreft	dit	de	stijging	van	het	grondwater,	maar	men	neemt	aan	dat	deze	bij	benadering	gelijk	loopt	met	een	stijging	van	het	zee-

niveau.	Men	gebruikt	voor	het	maken	van	de	curve	het	Basisveen	omdat	dit	direct	op	het	Pleistocene	zand	ligt	(Berendsen	1996,	149	en	151).
44	 	Pons	1992.
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(voorheen Afzettingen van Calais) afgezet op de Basisveen Laag. Door het afnemen van de 

snelle relatieve zeespiegelstijging slibden de meeste zeegaten dicht en kon de aanvankelijk 

eroderende, terugschrijdende kustbarrière overgaan naar een uitbouwende. Deze kustuitbrei-

ding leidde tot een complex van min of meer parallel lopende strandwallen (het Zandvoort 

Laagpakket) met daarop relatief lage Oude Duinen (deel van het Schoorl Laagpakket), waarvan 

de hogere delen een hoogte van zo’n 10 meter bereikten. Tussen de strandwallen bevonden zich 

lager gelegen strandvlaktes. De verdere uitbouw van de kust werd eveneens mogelijk gemaakt 

door het beschikbaar komen van grote hoeveelheden zand vanuit de buitendelta’s voor de kust, 

door golfwerking en door zandaanvoer vanuit de grote rivieren. Bij de monding van de Oude 

Rijn bogen de strandwallen zeewaarts uit onder invloed van de rivieraanvoer, die bij de getij-

denprocessen de overhand had.45 

Doordat de zandtoevoer naar de kust in de loop van de tijd afnam, veranderde de uitbou-

wende kust opnieuw in een terugschrijdende kust.46 Wanneer deze omslag plaatsvond kan 

45	 	Berendsen	1996,	153-158.	De	voormalige	zeewaartse	uitbuiging	blijkt	uit	de	wijze	waarop	de	strandwallen	door	de	huidige	kustlijn	worden	

gesneden	(zie	fig.	4).
46	 	Beets/Van	der	Spek/Van	der	Valk	1994.

Fig. 2.2. Schematische west-oost doorsnede door het Zuid-Hollandse kustgebied. Boven op het moment van kustuitbreiding 

gedurende het Midden Subboreaal rond 3000 BP (= 1000 voor Chr.), onder op het moment van kusterosie in de Late Middel-

eeuwen (uit Berendsen 2004, fig. 9.22).
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door de latere kusterosie alleen geschat worden. 14C-dateringen aan de nog aanwezige meest 

westelijke strandwallen ten noorden en ten zuiden van de Oude Rijn geven ruime termini post 

quem tussen circa 1050 en 250 voor Chr.47 Ook (een deel van) de Naaldwijkse Geest moet blijkens 

bewoningssporen uit de Late IJzertijd al vóór die tijd zijn ontstaan. Deze geestgrond was onder-

deel van een zich naar het noordwesten uitbreidend haakwalcomplex aan de noordoever van 

de Maasmonding, over de oude monding van de Gantel heen.48

Op sommige punten moet de uitbreiding van de kust nog enige tijd zijn doorgegaan. Een 

aanwijzing hiervoor is de ligging van de Romeinse ‘Brittenburg’ bij Katwijk op zo’n 100 m ten 

westen van de huidige kustlijn.49 Een aanwijzing dat de erosie van de kust pas plaatsvond 

tegen het einde van de Vroege Middeleeuwen levert de mogelijke relatie met het begin van 

de vorming van de Jonge Duinen (zie pag. 30 en verder). Deze relatie maakt het ook mogelijk een 

schatting te maken van de mate van erosie. Men heeft berekend dat de hoeveelheid zand die 

aan de kust onttrokken is door Jonge Duinvorming, voldoende is voor een kustachteruitgang 

van 1 à 2 km.50 De kromming van de resterende westelijke strandwallen langs de huidige kust 

geeft aan dat deze achteruitgang niet overal gelijk was. Met name ten noorden van zowel de 

Maas- als Rijnmonding lag de kustlijn verder in zee. Uit historisch kaartmateriaal is bekend dat 

ter hoogte van Monster de kust vanaf 1606 zo’n 1250 m is afgekalfd.51 Een indicatie voor de loop 

van de oorspronkelijke kustlijn geeft ook de binnenwaartse begrenzing van de Jonge Duinen, 

die als een afspiegeling daarvan beschouwd kan worden (zie fig. 2.1).52 

Jelgersma et al. kwamen aan de hand van onderzoek in het duingebied van Velsen-IJmuiden 

en de Amsterdamse Waterleidingduinen (Zuid-Kennemerland) tot een stratigrafische indeling 

van de Oude Duinen (OD).53 Daarbij wisselden perioden van verstuiving en bodemvorming zich 

af in een cyclisch verloop dat niet lokaal bepaald was, maar regionaal van aard zou zijn. De 

perio de van de Romeinse tijd tot het begin van de overstuivingen door de Jonge Duinvorming 

in de 12e eeuw, werd gekenmerkt door een rustige periode met bodemvorming (OD C1 en C2 

bodems). In het gebied meer westelijk richting de kust constateerde men nog een duinvor-

mingsfase (OD III) van rond de 8e eeuw.54 Dat de duinvorming tot dit deel beperkt bleef, hangt 

samen met de hogere ligging van de strandwallen naar het westen toe (onder invloed van de 

zeespiegelstijging). Dit leidde tot een grotere kans op verdroging en daarmee gepaard gaande 

verstuiving.55 Kritische kanttekeningen op de geldigheid van dit cyclisch verlopende regionale 

model richten zich op een drietal punten.56 Het verband dat werd gelegd tussen het voorkomen 

van transgressiefasen in de riviermondingen met nattere, bodemvormende perioden in de 

duinen lijkt, zeker voor de hogere delen, niet op te gaan. Andere bezwaren betreffen het tekort 

aan beschikbare 14C-dateringen en de interpretatieproblemen die bij het kalibreren van deze 

gegevens ontstaan, zeker wanneer men de grote marges in acht neemt. 

47	 	Beets/Van	der	Spek/Van	der	Valk	1994,	fig.	9;	De	Groot/De	Gans	1996,	241	en	fig.	8d.
48	 	Feijst/De	Bruin/Blom	2008,	17-19.	Eerder	dacht	men	nog	aan	een	ontstaan	in	de	laat-Romeinse	tijd	(Mulder/Pruissers/De	Zwaan.1984,	34).
49	 	Voor	de	meest	recente	opvatting	over	de	ligging	van	de	Brittenburg	zie:	Parlevliet	1996,	4-5;	2002.	Op	basis	van	gegevens	over	duinafslag	

komt	hij	tot	de	conclusie	dat	het	strand	in	1570	ongeveer	90	m	voor	de	huidige	duinvoet	lag!
50	 	Berendsen	1996,	160.
51	 	Mulder/Pruissers/De	Zwaan.	1984,	34.
52	 	Zagwijn	1984,	260.
53	 	Jelgersma	et al.	1970.
54	 	Jelgersma	et al.	1970,	105-106,	147	en	fig.	6.
55	 	Zagwijn	1997,	96-97.
56	 	Roeleveld	1974,	10-24;	Van	Heeringen	1989,	222-223.
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In hoeverre deze ontwikkelingen in Zuid-Kennemerland opgaan voor het Zuid-Hollandse 

kustgebied is door het ontbreken van intensief onderzoek niet duidelijk. In de bouwput van de 

uitwateringssluizen van Katwijk constateerde men een overstuivingsfase, gedateerd tussen 

circa 250-655 na Chr.57 Uit opgravingen op diverse andere plaatsen in Katwijk is gebleken dat ook 

hier tussen de Romeinse en Merovingische periode duinvorming heeft plaatsgevonden.58 In het 

gebied van Den Haag constateerde men na een rustige periode van bodemvorming vanaf de 

Romeinse tijd een overstuivingsfase uit het begin van de 9e eeuw.59

Hieruit blijkt dat in het optreden van duinvorming in het westelijke, meer voor verdroging 

gevoelige gebied van de Oude Duinen rekening gehouden moet worden met plaatselijke 

verschillen. Dit zal samenhangen met het sterk dynamische karakter van het Oude Duinland-

schap, dat zich niet alleen kenmerkte door een diachrone, maar tevens een grote ruimtelijke 

dynamiek, waarbij processen als verstuiving, bodemvorming en beakkering lokaal of binnen 

een regio naast elkaar voorkomen.60 Daarom wordt tegenwoordig geen genetisch onderscheid 

meer gemaakt binnen de ontwikkeling van de Oude Duinen, en ook niet tussen Oude en Jonge 

duinvorming. Ze behoren beide toe aan het Schoorl Laagpakket, dat deel uitmaakt van de 

Naaldwijk Formatie. Toch is het voor de discussie over de bewoningsgeschiedenis zinvol om nog 

een onderscheid te maken tussen het oude duinlandschap en de jongste periode van duinvor-

ming, de Jonge Duinen. In hoeverre de verstuivingen direct samenhangen met de intensiteit van 

bewoning is nog niet duidelijk aantoonbaar.61 

Voor een indruk van de begroeiing in het Oude Duinlandschap zijn tien pollendiagrammen 

beschikbaar, waarvan het meerendeel afkomstig is uit Zuid-Kennemerland en een drietal uit 

het gebied van Den Haag.62 Tot in de Romeinse tijd bestond de overheersende vegetatie uit 

57	 	Bloemers/De	Weerd	1983;	1984.	De	sluitdatum	is	verkregen	door	een	14C-datering	van	een	houten	paaltje,	dat	deel	uitmaakte	van	een	

hekwerk	in	de	op	deze	overstuiving	aanwezige	akker	(met	daarop	weer	een	laag	Jong	Duinzand),	GrN	18733:	1460	±	40	BP	(brief	10/12/1990	en	

16/08/1991	IPP,	Amsterdam).	Datering	bij	1	sigma:	ca	563-643	cal	na	Chr.,	bij	2	sigma	539-655	cal	na	Chr.
58	 	Holwerda/Krom	1907b;	Holwerda	1912a.	De	situatiebeschrijving	door	Holwerda	wordt	bevestigd	door	opgravingen	uit	1996-1997	in	de	

nabijgelegen	Zanderij	Westerbaan,	zie	Van	der	Velde	2008,	49.
59	 	Magendans/Waasdorp	1989,	15.
60	 	Zagwijn	(1997)	benadrukt	alleen	de	diachrone	dynamiek	van	het	duinlandschap.
61	 	Jelgersma	et al.	1970,	147;	Zagwijn	1997,	111.
62	 	Jelgersma	et al.	1970;	De	Jong/Zagwijn	1984;	De	Jong	1986;	Zagwijn	1997.

Fig. 2.3. Voorbeeld van een 

beweide duinvallei, in dit geval 

een ‘plak’ op Terschelling. Op de 

achtergrond Jonge Duinen. Foto 

auteur. 
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open grasland en struikgewas met daarnaast een eiken-beukenbos (pollenaandeel circa 20%). 

Het bevorderen van voor beweiding geschikte vegetetatie is zeker deels veroorzaakt door de 

mens.63 Kenmerkend is de uitbreiding van het bosareaal gedurende de Merovingische periode 

(pollenaandeel tot circa 65%), veelal voorafgegaan door een toename van het struikgewas (voor-

al kruipwilg) in de laat-Romeinse tijd. De oorzaak hiervan hangt ongetwijfeld samen met de 

sterke achteruitgang van de bevolking in het kustgebied na de Romeinse tijd. Tussen de 9e en de 

12e eeuw is het meeste bos weer gekapt, waarbij sprake kan zijn van meerdere fasen. Rond de 

oudere vroeg-middeleeuwse bewoningskern bij Velsen zien we dat het bos al eerder afneemt, 

of niet de kans heeft gekregen weer tot ontwikkeling te komen. Wellicht geldt dit ook voor de 

directe omgeving van de Oude Rijnmond, waarvoor geen palynologische gegevens voorhanden 

zijn. Onderzoek van de Merovingische nederzetting Den Haag-Frankenslag maakt duidelijk dat 

men woonde in een licht geaccidenteerd landschap met natte duinvalleien en een grote vari-

atie in vegetatietypen, bestaande uit verschillende bossoorten, natte en droge graslanden en 

ruigten, heideachtige vegetaties, rietland en open water.64

Vandaag de dag is nagenoeg het gehele reliëf van het Oude Duinlandschap verdwenen door 

ontzandingen. Op kleine schaal gebeurde dit al vanaf de Middeleeuwen, maar het meeste is op 

grote schaal afgegraven na 1850, door de stijgende behoefte aan ophogingszand voor stadsuit-

breidingen en ten behoeve van de bloembollenteelt.

De Jonge Duinvorming en haar invloed op de bewoning

Langs de Hollandse kust vinden we tegenwoordig de Jonge Duinen, die een deel van het Oude 

Duinlandschap langs de kust hebben overstoven. De hoogte van deze reliëfrijke Jonge Duinen 

kan oplopen tot 30 à 50 meter. Behalve een morfologisch verschil met de Oude Duinen, bestaat 

er ook een verschil in samenstelling; de Jonge Duinen zijn zeer kalkrijk en bevatten veel fijn 

schelpgruis, meer dan het zand van de Oude Duinen, dat alleen ten zuiden van Bergen slechts 

wat kalkhoudend is. Dit betekent dat het Jonge Duinzand een nieuwe zandaanvoer vertegen-

woordigt van het voor de kust gelegen onderzeese profiel. De eerste fase van deze Jonge Duin-

vorming bestond uit zich snel verplaatsende vegetatieloze loopduinen, terwijl in een volgende 

fase paraboolduinen onstonden.65 

De meningen over de mogelijke oorzaak, of complex van oorzaken van deze periode van 

duinvorming lopen uiteen. Genoemd worden de effecten van eventuele fluctuaties van de 

zeespiegel, veranderingen in het vegetatiedek en toenemende ontbossing en overexploitatie 

van de duinstreek vanaf de Karolingische tijd. Daardoor kon in het open duinlandschap het op-

waaiende zand veel verder landinwaarts worden getransporteerd en werd het onttrokken aan 

z’n functie bij de kustverdediging. Een hogere stormfrequentie waarvan in de Middeleeuwen 

mogelijk sprake was, kan het effect van de Jonge Duinvorming hebben versterkt.66 Waarschijn-

lijk hing deze periode van duinvorming samen met de omslag naar een eroderende kust, als 

gevolg van een tekort aan beschikbaar zand dat vanuit zee werd aangevoerd. Door het steiler 

worden van het kustprofiel wordt zand hoger op de strandberm gebracht, waarna het door de 

wind verder wordt getransporteerd.67 

63	 	Zagwijn	1997,	111	en	126.
64	 	Zie	Jelgersma	et al.	1970,	122-132;	De	Jong/Zagwijn	1984;	Magendans/Waasdorp	1989,	40-41.
65	 	Berendsen	1996,	158-160.	Zagwijn	1997,	99.
66	 	Klijn	1981,	113-128;	Berendsen	1996,	158-161.
67	 	Beets/Van	der	Spek/Van	der	Valk	1994,	18.
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Om te kunnen inschatten in welke mate deze processen de bewoningsmogelijkheden in de 

laat-Romeinse en vroeg-middeleeuwse periode in het duingebied beïnvloedden, is een datering 

van het begin van de Jonge Duinvorming noodzakelijk. Aan de hand van ontsluitingen in het 

duingebied van Velsen-IJmuiden en de Amsterdamse Waterleidingduinen kwamen Jelgersma et 

al. tot een datering van de eerste fase van Jonge Duinvorming in de periode 1100-1300 na Chr.68 

Rentenaar kwam op grond van enkele beschikbare historische bronnen tot de conclusie dat 

grote verstuivingen uit de 10e eeuw al aan Jonge Duinvorming kunnen worden toegeschreven. 

Vermeldingen van duinactiviteit uit de 8e en de eerste helft van de 9e eeuw schreef hij toe aan 

de OD III fase.69 Door rekening te houden met de afstand tot de oorspronkelijke kustlijn en 

de snelheid waarmee de duinen zich landinwaarts verplaatst hadden, kwam men later tot 

aanzienlijke correcties; Klijn berekende dat het begin van het proces minimaal 1 à 2, maximaal 

2 à 4 eeuwen eerder dan de door Jelgersma et al. vastgestelde periode begon, met een verplaat-

singssnelheid van 10 tot 20 m per jaar. Deze laatste waarden komen vrijwel overeen met de 

geschatte snelheid van Jonge Duinvorming op de Kop van Schouwen in Zeeland gedurende de 

Volle Middeleeuwen. Zagwijn kwam tot een vervroeging van 140 tot 180 jaar op basis van een 

snelheid van 25 m per jaar.70 Op grond van een gelijktijdige aanvang van een droogteperiode op 

de Veluwe met grootschalige verstuivingen en veenontginningen aan de kust gaat Heidinga uit 

van een begin van Jonge Duinvorming in de 10e eeuw.71

Ook kalibratie van beschikbare 14C-dateringen72 uit het duingebied verandert weinig aan 

de door Klijn gegeven ondergrens van het begin van Jonge Duinvorming rond 700, hoewel een 

veenbandje in de Jonge Duinen bij Velsen-Hoogovens (GrN 4563) een begin vlak na 600 niet 

uitsluit (zie fig. 2.4). Een door Zagwijn gegeven relatief scherpe datering van een stuk hout (GrN 

13701) geeft aan dat de ondergrens van Jonge Duinvorming aan de kust ter hoogte van de Am-

sterdamse Waterleidingduinen eerder bij het jaar 800 ligt.73 

De spaarzame gegevens uit het duingebied van Den Haag-Wassenaar impliceren een begin 

van Jonge Duinvorming omstreeks dezelfde tijd als ten noorden van de Oude Rijn, maar de 

informatie is vooralsnog tegenstrijdig. Het regelmatige voorkomen van Centaurea cyanus 

(korenbloem) in veenmonsters direct onder de Jonge Duinen bij Den Haag werd aanvankelijk 

nog als een aanwijzing voor een overstuiving rond 1300 beschouwd. Nieuwe gegevens met 

oudere dateringen maken de korenbloem als gidsfossiel nutteloos.74 In het nabije Wassenaarse 

duingebied duidt Paffrath-aardewerk mogelijk op een overstuiving in de 12e tot 13e eeuw.75 Bij 

de opgravingen Den Haag-Frankenslag is aan de hand van steengoedfragmenten in een oversto-

ven akker het begin van de Jonge Duinvorming vastgesteld op de tweede helft van de 14e eeuw. 

Hieronder bevond zich echter een kleinere overstuiving over een vroeg-middeleeuwse akker 

die tot het begin van de 9e eeuw in gebruik moet zijn geweest.76 Of deze “JD 0” genoemde fase 

betekent dat de Jonge Duinvorming langs de Haagse kust min of meer gelijktijdig is begonnen 

68	 	Jelgersma	et al.	1970.
69	 	Rentenaar	1977.
70	 	Klijn	1981;	1990;	Van	der	Valk/Beekman/Van	Heeringen	1997,	147;	Zagwijn	1984.	Het	begin	van	eerste	fase	van	Jonge	Duinvorming	moet	

volgens	Klijn	begonnen	zijn	tussen	800	en	1000,	en	het	einde	vond	plaats	tussen	1200	en	1300.	Zagwijn	stelt	het	begin	van	de	Jonge	Duinvor-

ming	op	circa	1000.
71	 	Heidinga	1984;	1987,	129.
72	 	Voor	de	kalibraties	is	gebruikt	gemaakt	van	het	CIO	Groningen	Radiocarbon	Calibration	Program,	versie	CAL25.
73	 	Zagwijn	1997.
74	 	Zagwijn	1984,	261;	1997,	120	en	fig	18.
75	 	Van	der	Roest/Waasdorp	1983,	29.
76	 	Magendans/Waasdorp	1989,	15-16,	27	en	57.
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met het door Jelgersma et al. onderzochte gebied is moeilijk te zeggen. Een door Klijn gebruikte 

datering van de lokatie Kijkduin (GrN 12085) lijkt deze mogelijkheid te versterken, maar volgens 

de gegevens uit Zagwijn betreft dit een veenlaag op de overgang naar Oude Duinen.77

In figuur 2.4 is aan de hand van beschikbare dateringen van Jonge Duinvorming langs de 

Hollandse kust een indicatie te geven voor het begin van de kusterosie. Bij voorkeur is gekozen 

voor dateringen in de Jonge Duinen, omdat dateringen van veenmonsters direct daaronder (de 

OD C2 bodems) door mogelijke stilstandfasen in hun groei geen goede indicatie geven voor het 

begin van overstuiving.78 Wanneer voor een locatie meerdere gegevens beschikbaar waren, dan 

is voor het berekenen van het begin van de Jonge Duinvorming uitgegaan van de datering met 

de minste spreiding. Gesteld is dat de oorspronkelijke kustlijn één kilometer westelijker lag dan 

de huidige. 

Met onze kennis over de Jonge Duinvorming blijft het moeilijk een indruk te krijgen van het 

begin van de erosie van de kustlijn, zeker door de veelheid aan factoren die op de snelheid en 

omvang van het proces van invloed kunnen zijn geweest. Afgaande op de beschikbare gegevens 

is het niet uitgesloten dat men achter de zeereep ten noorden van de Oude Rijn al vanaf de 8e 

eeuw met kustafslag en overstuivingen te maken kreeg. Mogelijk was dit rond deze tijd ook 

voor het gebied van Den Haag-Wassenaar het geval. De bij de Oude Duinen reeds aangehaalde 

problematiek van het duinvormingsproces is ook hier van toepassing; het is moeilijk te bepalen 

in hoeverre uit de verkregen dateringen een eenduidige fasering is op te stellen. Ook hier zal 

sprake zijn geweest van een meer dynamische, per deelregio verschillende ontwikkeling.

Het (voormalig) getijdengebied en de interpretatie van de transgressiefasen

Bepalend voor de beeldvorming van de bewonings- en gebruiksmogelijkheden van het kustge-

bied is het vaststellen van de grootte van het gebied dat onder directe invloed van de zee stond. 

Voor de situatie in de laat-Romeinse tijd en de Vroege Middeleeuwen overheerste lange tijd het 

beeld van een grotendeels onbewoonbare delta. Dit zou veroorzaakt zijn door een periodieke 

toename van de invloed van de zee, die bekend stond als de ‘Duinkerken II-transgressiefase’. 

Voor een goed begrip van de ontwikkelingen die in de estuaria plaatsvonden is het noodzakelijk 

eerst kort in te gaan op het transgressiemodel en de kritiek daarop.79 

Het transgressiemodel is door geologen ontwikkeld rond 1950. Het bood een verklaring 

voor de opeenvolging van verschillende perioden van toegenomen zee-invloed langs de kust. 

Tijdens deze zogenaamde transgressiefasen werden getijdengebieden gevormd en grote 

delen van de Nieuwkoop Formatie (Basisveen Laag en het Hollandveen Laagpakket) afgedekt 

of geërodeerd door mariene afzettingen, bestaande uit zandige en/of zavelige kreekopvul-

lingen, oeverafzettingen en zware kleidekken waarvan de dikte naar de randen toe afneemt. 

Veengroei en bodemvorming vonden plaats gedurende tussenliggende ‘regressies’, waarin een 

getijdengebied zich sloot en de invloed van de zee afnam. De achterliggende oorzaak van de 

transgressies zocht men met name in wisselingen in de stijging van de zeespiegel en periodes 

van toegenomen stormfrequentie. Voor archeologen vormde het model een welkome verklaring 

voor de periodieke afwezigheid van bewoningssporen in het kustgebied. Men ging ervan uit 

dat de opeenvolging van trans- en regressiefasen met een zekere regelmaat plaatsvond (om de 

circa 300-600 jaar). Bovendien zouden ze langs de gehele Belgische en Nederlandse kust vrijwel 

77	 	Klijn	1990;	Zagwijn	1984,	fig.	3.
78	 	Vgl.	Zagwijn	1984,	261.
79	 	Gegevens	voor	de	volgende	alinea’s	zijn	gehaald	uit	Roeleveld	1974,	10-24;	Gottschalk	1980;	Vos	1983,	54-57;	Beets/Van	der	Spek/Van	der	Valk	

1994;	Vos/Van	Heeringen	1997,	34-36;	Envynck	et al.	1999,	100-103.
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gelijktijdig zijn opgetreden. In het eerste millenium zou de Romeinse tijd gekenmerkt zijn door 

een gunstige regressieperiode. De hierop volgende Duinkerken II-transgressie dateerde men 

tussen circa 275 en 600 na Chr. Rond 800 zou dan de Duinkerken IIIa-transgressie een aanvang 

hebben genomen, die eindigde tegen het jaar 950.

Vanaf de jaren zeventig en tachtig kwam er kritiek op het transgressiemodel. Deze richtte 

zich op het tekort aan beschikbare 14C-dateringen en de interpretatieproblemen bij kalibratie 

daarvan. Daarnaast bleek dat de beschikbare historische en archeologische bronnen de 

geldigheid niet ondersteunden. Dit betrof met name de periode vanaf de laatste eeuwen voor 

Christus. Zo leerde een kritische beschouwing van de bronnen dat de voor de 9e en 10e eeuw 

gepostuleerde ‘Karolingisch-Ottoonse transgressie’ (Duinkerken IIIa) niet heeft bestaan; in 

deze periode worden alleen een stormvloed in 838 en een rivieroverstroming in 900 genoemd.80 

Verder wil de afwezigheid van archeologica niet zeggen dat menselijke activiteiten in het ge-

tijdengebied zijn uitgesloten. Bovendien kan dit liggen aan de stand van onderzoek. Ten slotte 

is men de van oorsprong lithostratigrafisch bedoelde benamingen gaan gebruiken voor een 

chronostratigrafische indeling in trans- en regressiefasen. Dit geeft echter veel theoretische en 

praktische bezwaren, want over grotere afstanden komen de grenzen van lithostratigrafische 

en chronostratigrafische eenheden niet overeen. Dicht bij elkaar kan gelijktijdig zowel veen-

vorming als mariene sedimentatie plaatsvinden. Kortom, de kustontwikkeling werd veel te 

eenvoudig voorgesteld. 

Bij de nieuwe benamingen voor de landschapseenheden worden alle jonge zeeklei-

afzettingen van Duinkerken gerekend tot het Walcheren Laagpakket. Per deelgebied moeten 

vervolgens de gegevens op hun eigen waarden worden geschat. Recente voorbeelden van de 

nieuwe benadering zijn de studies voor Zeeland en het Vlaamse kustgebied.81 De successieve-

lijke mariene afzettingen worden met name beïnvloed door veranderingen in de balans tussen 

de snelheid van de relatieve zeespiegelstijging en de toevoer van sediment en kombergend 

vermogen.82 In zo’n ‘balans-model’ staan dus de achterliggende processen bij het openen (trans-

gressie) en sluiten (regressie) van een zeegat en het achterliggende getijdengebied centraal. 

Bij een doorbraak van de zee in de kust, ter hoogte van bijvoorbeeld een afwateringsrivier-

tje, zal langzaam maar zeker een steeds groter getijdengebied ontstaan. Dit is het resultaat 

van een almaar toenemend kombergend vermogen, dat wil zeggen dat er bij stormvloeden 

steeds meer water in het zeegat geborgen kan worden. Hierdoor gaat het maximale spring- of 

stormvloedniveau83 omhoog, wat negatieve gevolgen kan hebben voor de bewoonbaarheid 

langs de randen van het getijdengebied. Een positief effect kan zijn dat de vergroting van het 

getijdengebied juist leidt tot een verbeterde natuurlijke afwatering van de randzones in het 

achterliggende veengebied. De veengroei komt echter wel tot stilstand en klinkt in, waardoor 

het op langere termijn toch weer vatbaar wordt voor overstromingen door het getij.

Na verloop van tijd zal het getijdengebied zich weer sluiten, omdat langs de randen ervan 

opslibbing plaatsvindt tot boven stormvloedniveau. De getijdengeulen verliezen hun kracht 

en slibben geleidelijk dicht. Een belangrijke consequentie is dat de gemiddelde niveaus van 

hoog water en stormvloeden ook afnemen, met name in het achterland. De hoogste delen van 

80	 	Gottschalk	1971-1977,	deel	1,	17-30,	deel	2,	818-819;	Henderikx	1986,	451-452;	1987,	13-14.	
81	 	Vos/Van	Heeringen	1997;	Ervynck	et al.	1999.	
82	 	Ervynck	et al.	1999,	103.
83	 	Springvloed	komt	ongeveer	twee	keer	per	maand	voor,	kort	na	volle	en	nieuwe	maan.	Het	maximale	spring-	of	stormvloedniveau	komt	

mogelijk	gemiddeld	maar	eens	in	de	25	jaar	voor	(Vos/Van	Heeringen	1997,	69).
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de boomloze kwelders (ook wel gorzen of schorren genoemd)84, alsmede oeverwallen en rug-

gen van dichtgeslibde geulen worden niet meer overstroomd en zijn geschikt voor menselijke 

bewoning. Ter plaatse van de middenkwelder en de hoge kwelder, gelegen boven het gemiddeld 

hoog water en beneden het stormvloedniveau, dient men nog gebruik te maken van terpen. 

Deze zone wordt enkel nog enige tientallen keren per jaar overspoeld tijdens springvloed en 

stormen. 

Op plaatsen waar het veen niet is weggeslagen maar afgedekt door een steeds dunner wor-

dende kleilaag ontstaat reliëfinversie. Door het inklinken van het onder de klei aanwezige veen 

komen de zandiger oeverwallen, kreekruggen en restgeulen iets hoger in het landschap te lig-

gen dan de komgebieden. De klei in de kommen kent veelal een slechte structuur (zogenaamde 

knipklei), die storend werkt op de waterhuishouding.85 Stagnerend water in deze komgebieden 

zal bij een ligging boven stormvloedniveau veengroei mogelijk maken, voornamelijk in de vorm 

van riet/biezen- en riet/zeggeveen. Negatieve gevolgen van de sluiting van het zeegat zijn uit-

eindelijk een verslechtering van de drainage en een stijgende grondwaterspiegel. 

Wanneer een tekort aan zand voor de kust ontstaat, dan zal bij een nog steeds stijgende 

zeespiegel de zee nieuwe sedimentbronnen opzoeken. Het gevolg is kusterosie en het opnieuw 

ontstaan van getijdengebieden. De mens speelde in toenemende mate een belangrijke rol bij 

het uiteindelijke resultaat van inbraken en overstromingen, omdat door inklinking van ontgon-

nen veengebieden een grotere potentiële komberging voor de zee werd gecreëerd. De aanleg 

van doorgaande dijken langs de oevers vanaf de 12e eeuw (maar wellicht al eerder, zie par. 2.5) 

bood bescherming, maar leidde er wel toe dat het kombergend vermogen sterk werd verkleind 

en het stormvloed- en sedimentatieniveau werden verhoogd. Dijkdoorbraken kregen daarmee 

grote gevolgen. 

Welke ontwikkelingen zijn nu op hoofdlijnen vast te stellen voor de laat-Romeinse en vroeg-

middeleeuwse periode in het Zuid-Hollandse kustgebied? De twee belangrijkste getijdengebie-

den waren te vinden in het mondingsgebied van de Oude Rijn en de Maas. In deze estuaria werd 

de waterbeweging behalve door het getij ook beïnvloed door de afvoer van zoet rivierwater. 

Daarom moeten we spreken van een zoetwater-getijdengebied. In de praktijk komt dit neer 

op een geleidelijke overgangszone met brak water. Het belangrijkste verschil met een zout-

watermilieu is de begroeiing langs de oever; daarin nemen zoutminnende planten een minder 

belangrijke plaats in.86 

In het estuarium van de Oude Rijn vond in de eerste helft van de 1e eeuw na Chr. een om-

slag plaats naar een regressie, blijkens aangetroffen bewoning en akkers op de voorgaande 

getijdenafzettingen (‘Duinkerken I’).87 Dit impliceert dat het ontstane hoog opgeslibde gorzen-

landschap niet meer regelmatig overstroomd werd, als gevolg van een verlaging van het storm-

vloedniveau. Het bereik van het eerder gevormde estuarium was vrij groot; langs de Oude Rijn 

vinden we afzettingen stroomopwaarts tot aan Koudekerk.88 Vanaf deze tijd bleef het relatief 

rustig in het mondingsgebied. Dit hangt samen met het geleidelijk afnemende belang van de 

84	 	In	deze	studie	wordt	de	meer	algemeen	bekende	Noord-Nederlandse	term	‘kwelders’	gebruikt.	In	Zuid-Holland	spreekt	men	doorgaans	over	

‘gorzen’	en	in	Zeeland	over	‘schorren’.
85	 	Kuipers	1976,	181	en	184.
86	 	Louwe	Kooijmans	1985,	80.	De	afwijkende	begroeiing	van	zoetwatergetijdengebied	is	volgens	Louwe	Kooijmans	de	reden	waarom	men	in	

Zuid-Holland	spreekt	over	gorzen.	
87	 	Hallewas	1986a,	afb.	1;	Van	Heeringen	1988,	89;	Dijkstra/Flamman	2002,	15-16.	
88	 	Pruissers/De	Gans	1988,	22;	De	Groot/De	Gans	1996,	fig.	8e.
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monding van de Oude Rijn.89 Wel is in een klein deel van de Rijnmonding een kleilaag aangetrof-

fen die gevormd moet zijn na de Romeinse tijd.90 In de bouwput van de Katwijkse uitwaterings-

sluis is een hiermee geassocieerde kleilaag gedateerd tussen het uit 160-240 na Chr. gedateerde 

Romeinse woonniveau en een tot rond 650 gevormd duinzandpakket. Blijkens kleilensjes in 

greppelvullingen moet hier reeds vanaf de tweede helft van de 2e eeuw een vernatting van het 

milieu hebben plaatsgevonden.91 De overslibbingslaag is in het verleden gelijkgesteld aan de 

laat-Romeinse, Duinkerken II-transgressiefase, die zou wijzen op een toegenomen mariene 

activiteit. Gezien de geleidelijke sluiting van de Rijnmond moeten we echter uitgaan van een 

lichte stijging van de waterstand in het estuarium, veroorzaakt door de voortdurende zeespie-

gelstijging en de relatief gebrekkige afwatering door het dichtslibben en verkleinen van de 

getijdengeulen. Periodiek hoge waterstanden doen zich met name voor tijdens pieken in de 

waterafvoer vanuit het achterland, maar ook bij extreme stormvloeden. Voor de bewoonbaar-

heid bleven de gevolgen op de lange termijn beperkt, hooguit was hier en daar de aanleg van 

huisterpjes noodzakelijk. 

De geleidelijke sluiting van het estuarium betekende niet dat de invloed van de zee in de 

benedenloop van de Oude Rijn snel verminderde; ter hoogte van Leiderdorp kwamen in de 

Karolingische tijd nog kwelderweiden voor.92 Zolang de Rijnmonding open bleef – tot in de 12e 

eeuw (zie pag. 49 en verder) – was in de benedenloop kans op een geregelde overstroming van 

de hogere delen van het landschap.93 Het uiteindelijke resultaat van deze situatie is de laatste 

kleiafzetting die tot aan Koudekerk langs de Rijnoever te vinden is. Deze wordt ook wel toege-

schreven aan de laatste ingrijpende overstroming door een stormvloed in 1134 (‘Duinkerken 

III’).94 Ten gevolge van deze latere kleiafzetting en het dichtslibben van de Rijnmonding dienden 

nieuwe of verbeterde afwateringswegen te worden gegraven voor uit het achterland komende 

veenriviertjes, bijvoorbeeld de rechte aftakking van de Rijnsburgse Vliet richting Oegstgeest 

en de Karswatering ten zuiden van Valkenburg.95 Uit opgravingen en fysisch-geografisch onder-

zoek blijkt dat in de Vroege Middeleeuwen de benedenlopen van de veenriviertjes nog onder 

invloed stond van het getij en niet altijd meer herkenbaar zijn in het kaartmateriaal vanaf 1615 

(zelfs niet op geologische of bodemkundige kaarten). Hetzelfde geldt voor de aanwezigheid 

van parallelle zijtakken naast de hoofdgeul van de Rijn.96 Er waren destijds dus meer kleinere, 

actieve zijgeulen, getijdenkreken en crevassedoorbraken aanwezig langs de rivier dan lange tijd 

gedacht (zie fig. 2.5 en 2.6). 

Door de geleidelijke vernatting zal over de lagergelegen mariene afzettingen buiten de 

stroomruggen en tussen de strandwallen een (dunne) laag rietveen zijn gegroeid. Hiervan zijn 

echter geen aanwijzingen voorhanden, omdat dit veen door oxidatie en opname in de moderne 

bouwvoor spoorloos kan zijn verdwenen.97 

89	 	Van	Staalduinen	1979,	75;	Berendsen	1997,	167.	
90	 	De	begrenzing	is	gehaald	uit	Hallewas	1986a,	afb.	2.
91	 	Bloemers/De	Weerd	1984,	43	en	noot	57	van	dit	proefschrift.	
92	 	Pals	1986.
93	 	Deze	situatie	is	waargenomen	bij	de	Rijnsburgse	Vliet,	zie	Dijkstra/Flamman	2002,	15-18.
94	 	Hallewas	1986a,	178;	Pruissers/De	Gans	1988,	22;	Parlevliet	2001,	6-8.	Onduidelijk	blijft	wat	voor	een	gevolgen	de	stormen	van	1163,	1170	en	

1196	hadden	voor	het	Rijnlandse	gebied.
95	 	Voor	Valkenburg,	zie	de	landschapsreconstructies	in	Lenselink	1988,	45,	52	(fase	VI)	en	appendix	D5.
96	 	Zie	hiervoor	de	resultaten	van	van	het	onderzoek	naar	Rijnsburg-Abdijterrein,	Valkenburg-De	Woerd	en	Oegstgeest-Nieuw	Rhijngeest	Zuid	

in	hoofdstuk	4
97	 	Dit	verdwijnen	van	veen	is	bijvoorbeeld	aangetoond	in	West-Friesland,	zie	Borger	1975,	197-199.
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Fig. 2.5 Reconstructie van de vroeg-middeleeuwse topografie van de Oude Rijnmond, geprojecteerd op de kaart van het Hoogheem-

raadschap Rijnland van 1746. Schaal ca. 1:50.000. Voor details over de vindplaatsen zie bijlage 1. Vergelijk ook fig. 4.2.
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In de Maasmonding was – net als in de Rijnmond – rond het begin van de jaartelling een 

maximum bereikt in de opening van diverse zeegaten.98 Ten noorden van de monding was de 

zeeinvloed naar verhouding ver in het achterland gedrongen; behalve tot Schiedam reikte de 

afzetting van het Walcheren Laagpakket tot achter de strandwal bij Leidschendam. Van de 

voornaamste inbraakgeul in dit gebied was slechts een restgeul over, bekend als de Gantel. 

Ook in de Maasmond bleef het tot boven het stormvloedniveau opgeslibde kwelderlandschap 

lang bestaan. Op enkele plaatsen wijzen veenlagen uit de Romeinse periode op een in de loop 

der tijd verslechteren van de drainage.99 De ontwikkeling van een laag rietveen in de verstopte 

monding van de Gantel kent een ruime datering in de periode 133-383.100 Aan de zuidzijde van 

de Maasmonding, op Voorne-Putten, zijn ter weerszijde van de Strijpe resten ‘Romeins’ veen 

bekend.101 In het achterland van het voormalige estuarium ten noorden van de Maas zijn aan-

wijzingen voor een uitbreiding van het veengebied over een deel van de mariene afzettingen. 

Deze veengroei moet vooral tot stand gekomen zijn tussen het einde van de 3e en de 6e eeuw. 

Deze vernatting kan zowel het resultaat zijn van natuurlijke ontwikkeling, alswel het uitblijven 

van menselijk ingrijpen door het verlaten van het woongebied vanwege sociaal-politieke om-

standigheden.102 

Een kleilaag over het bovengenoemde veen in de Gantelmonding en nabij de Strijpe op 

Voorne geeft aan dat de zee plaatselijk met enige regelmaat kans zag delen van het Maasmond-

98	 	Hallewas/Van	Regteren	Altena	1980,	179-180.
99	 	Tot	in	het	begin	van	de	jaren	zestig	werd	aangenomen	dat	ook	de	Duinkerken	II-transgessie	voor	het	Maasmondgebied	grote	gevolgen	had	

en	één	van	de	hoofdredenen	was	voor	het	afbreken	van	de	bewoning	aan	het	einde	van	de	3e	eeuw.	Na	de	vondst	van	12e-eeuws	aardewerk	

onder	deze	kleidekafzetting	nabij	Vlaardingen	en	eind	jaren	zeventig	in	het	Westland	bleek	dat	deze	afzettingen	aan	Duinkerken	III	moes-

ten	worden	toegeschreven	(Hallewas/Van	Regteren	Altena	1980,	180-181	en	196;	Zagwijn	1986,	fig.	15).
100	 	Gecombineerde	datering	bij	2	sigma	van	de	boring	Naaldwijk-Korenbloem	(zie	Hallewas/Van	Regteren	Altena	1980,	181).	De	onderzijde	van	

het	veen	(GrN	6498:	1775	±	35	BP)	geeft	bij	1	sigma	een	datering	van	:	221-335	cal	na	Chr.	en	bij	2	sigma	van	133-379	cal	na.	Chr.	Voor	de	boven-

zijde	van	het	veen	(GrN	7174:	1770	±	50	BP)	bij	1	sigma:	137-377	cal	na	Chr.	en	bij	2	sigma:	131-383	cal	na	Chr.
101	 	De	onderzijde	van	de	veenlaag	onder	een	jongere	mariene	afzetting	is	gedateerd	op	259-381	cal	na	Chr.	(1	sigma),	respectievelijk	245-387	cal	

na	Chr.	(2	sigma)	(boring	Lodderland:	GrN	1093:	1725	±	65	BP),	zie	Hallewas/Van	Regteren	Altena	1980,	181	en	Zagwijn	1986,	fig.	15.	
102	 	Bult	1986,	117	en	Pons	1992,	71.	Archeologisch	onderzoek	in	Midden-Delfland	heeft	de	uitbreiding	van	dit	veen	bevestigd	(Van	Londen	

2006,	7).

Fig. 2.6 Dit voorbeeld 

van een riviergeul met 

oudere nevengeulen in 

een estuariumgebied is 

goed vergelijkbaar met 

de vroeg-middeleeuwse 

situatie van de Oude 

Rijn ter hoogte van 

Valkenburg-Oegstgeest.
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gebied te overstromen (‘Duinkerken II’). De prehistorische Gantelmonding moet zich al in de 

loop van de IJzertijd in noordwestelijke richting hebben verlegd onder invloed van het ontstaan 

van de ‘Naaldwijkse Geest’. Deze wadplaat met duin was waarschijnlijk onderdeel van een 

haakwal die begon bij Monster. De monding van de Gantel verlegde zich hierbij naar een punt 

halverwege de haakwal. Het begin van dit proces is te dateren aan de hand van de bewonings-

sporen uit de Late IJzertijd die zijn aangetroffen bij de opgraving Naaldwijk II.103

De balans sloeg in het Maasmondgebied uiteindelijk om naar een nieuwe transgressieve 

periode. Dit ging gepaard met kustafslag en een vergroting van het getijdengebied. De achter-

liggende oorzaken van deze ontwikkeling zijn een toegenomen capaciteit van de uit het achter-

land komende rivieren (zie pag. 40 en verder), de voortdurende zeespiegelstijging, het ontbreken 

van een brede beschermende strandwallengordel, een groter getijdenverschil en de toename 

van de potentiële komberging door ontginningen in het veengebied.104 Aanvankelijk resulteerde 

dit in goede bewoningsmogelijkheden. In de loop van de Vroege Middeleeuwen zien we dan ook 

een toename van het aantal nederzettingen langs de randen van de kwelders en in het achter-

liggende veengebied (pag. 84 en verder).

Pas na deze periode pakte deze transgressiefase voor de Maasmond desastreus uit. De 

ontginning van het veengebied en de aanleg van dijken zorgen voor een grote toename van 

de potentiële komberging. Met name enkele stormvloeden in de 12e eeuw deden veel land 

verloren gaan. Ten noorden van de Maasmond werd hierdoor een uitgestrekt kleidek afgezet 

(Walcheren Laagpakket, ‘Duinkerken III’). Tevens is toen een smalle strook van de aloude oever 

met voorheen bewoonde oeverwallen langs de Maas geërodeerd. Voor het gedeelte van Zuid-

Holland ten zuiden van de Maas en Merwede had ze tot gevolg dat het oude landschap volledig 

overstroomd raakte en met diepe geulen werd doorsneden.105 

Het gebied van de Maasmond tot de tegenwoordige zuidgrens van de Zuid-Hollandse Ei-

landen, de Grevelingen, kreeg al eerder met de toegenomen zeeinvloed te maken. Hier lag naar 

men aanneemt van oorsprong een getijdenkreek, die volgens Hoek gelijk gesteld kan worden 

met de in de bronnen vermelde Sunnonmeri.106 Meer naar het noorden moet in de loop van de 

laat-Romeinse tijd en de Vroege Middeleeuwen een zeegat zijn ontstaan die de voorloper was 

van het latere Haringvliet. Het zou tot in de 12e eeuw duren voordat het achterliggende veenge-

bied volledig in een getijdenlandschap veranderd was.107 In Zeeland was het veengebied al rond 

350 nagenoeg geheel ‘verdronken’ door een zichzelf versterkend proces van vergroting van het 

getijdenlandschap.108 Deze ontwikkeling is in deze studie in zoverre van belang, dat daardoor 

veel laat-Romeinse en vroeg-middeleeuwse archeologische informatie verloren is gegaan. Veel 

van het verloren land is later geleidelijk weer herwonnen.

De verbreiding van de invloed van de zee nam binnen Zuid-Holland dus toe van noord naar 

zuid. In het mondingsgebied van de Oude Rijn bleef deze door het afnemende belang van de 

rivier en de beschermende werking van de strandwallen beperkt. In het Maasestuarium vinden 

we daarentegen een almaar toenemende invloed van de zee, met name na de Vroege Middel-

eeuwen.

103	 	Feijst/De	Bruin/Blom	2008,	18-19.	Eerder	gingen	Van	Staalduinen	(1979,	62	en	75)	en	Hallewas/Van	Regteren	Altena	(1980,	183)	voor	het	ont-

staan	van	de	Naaldwijkse	Geest	nog	uit	van	de	terminus post quem	genoemd	in	noot	100.
104	 	Vergelijkbaar	met	de	ontwikkeling	in	Zeeland	(Beets/Van	der	Spek/Van	der	Valk	1994,	14;	Berendsen	1997,	150;	Vos/Van	Heeringen	1997.
105	 	Van	Staalduinen	1979,	75-76;	Hallewas/Van	Regteren	Altena	1980,	189	e.v.
106	 	De	Sunnonmeri wordt	vermeld	in	776	(Hoek	1979a,	117).	
107	 	Mondelinge	mededeling	P.C.	Vos,	NITG-TNO.
108	 	Vos/Van	Heeringen	1997.
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De vegetatie in het zoutwatergetijdengebied nabij de monding werd gekenmerkt door een 

boomloos kwelderlandschap met een zoutminnende vegetatie, bestaande uit kweldergrassen 

en planten als zeekraal en schorrekruid op de lagere kweldergronden en engels gras en zilte rus 

op de hogere delen. In het voormalig kweldergebied overheersen grassen uit een zoet milieu.109 

In het zoetwatergetijdengebied, waar het zoute water nauwelijks doordrong, werd het beeld 

bepaald door rietgorzen en rivierbegeleidende bossen.110

Het rivierlandschap

Van de twee belangrijkste rivieren binnen het onderzoeksgebied, de Rijn en de Maas, verlegde 

eerstgenoemde rivier rond 3000 voor Chr. zijn hoofdafvoer naar het noorden. Zo ontstond de 

loop van de Oude Rijn die ten noorden van Katwijk in zee uitmondde. Gedurende de periode van 

de Romeinse tijd tot in de 11e eeuw namen de riviersystemen van de Nederrijn, Waal en Maas 

geleidelijk in belang toe, ten koste van het systeem van zowel de Oude Rijn als de Vecht.111 

Binnen de stroomgordel volgden de rivieren een meanderend patroon, veroorzaakt door 

het geringe verhang, een langzame stroming en een naar verhouding regelmatig over het 

jaar verdeelde afvoer. De hoger opgeslibde oeverwallen van zand, zavel en lichte klei ter 

weerszijden van de rivier boden gunstige voorwaarden voor bewoning en beakkering. Doordat 

een meanderende rivier haar bedding langzaam verplaatst, kon dit aan de eroderende oever 

bewoningsmogelijkheden teniet doen (waarbij tevens archeologische gegevens verspoelden). 

De uitbouwende zijde leverde daarentegen weer nieuwe bewoningsmogelijkheden op. In de 

buiten de stroomgordel gelegen komgebieden werd nog fijner materiaal afgezet in de vorm van 

lichte tot zware klei. Door een verschil van inklinking tussen de stroomgordel en de daarbuiten 

gelegen kommen, is eerstgenoemde vaak als een stroomrug in het landschap waarneembaar. 

Nadat een rivierbedding werd afgesneden of verlaten, bleef deze in een stroomrug als een 

restgeul achter. Deze komen binnen het onderzoeksgebied weinig voor, omdat door de ‘inslui-

tende’ werking van de veengroei weinig zijwaartse verplaatsing mogelijk was.112 Een restgeul 

die op basis van de bodemkaart en opgravingsgegevens in de Vroege Middeleeuwen nog een 

rol speelde in de waterhuishouding bevond zich waarschijnlijk vlak ten noorden van de Oude 

Rijn tussen Koudekerk en Leiderdorp (fig. 2.8). Voor scheepvaart was deze restgeul niet meer ge-

schikt; misschien dat men hier met een kano nog uit de voeten kon. Bij Koudekerk sluit deze aan 

op de Lutteken Rijn, een voormalig waardeiland. De aansluiting van de benedenloop op de Rijn 

bij Leiderdorp is blijkens zware beschoeiingen in de Karolingische tijd nog geschikt geweest 

voor het aanmeren van schepen. Voornoemde restgeul was mogelijk identiek met de Leithe (of 

Legthan), de naamgever van Leithon (Leiden/Leiderdorp).113 

Zowel in de komgebieden als in de restgeulen werd bij afnemend hoogwater klei afgezet en 

kon eventueel veenvorming plaatsvinden. Tijdens hoog water kon door kleine doorbraken op de 

laagste plekken van de oeverwallen een zich vertakkend stelsel van zogenaamde crevassegeu-

len ontwikkelen, die doodliepen in het achtergelegen komgebied. De oevers langs deze geulen 

konden geschikt zijn voor bewoning, zoals de nederzettingen van Oegstgeest-Nieuw Rhijngeest 

Zuid en Koudekerk-Lagewaard laten zien.114 Het waterpeil van de rivieren vertoonde een piek in 

109	 	Buurman	1995,	61-63.
110	 	Zonneveld	1960,	212,	225.	
111	 	De	Groot/De	Gans	1996.
112	 	De	Groot/De	Gans	1996,	241.
113	 	Voor	een	uitvoerige	bespreking	van	deze	hypothese	en	de	ligging	van	de	drie	Leithons	zie	Dijkstra	in	voorbereiding.
114	 	Hemminga/Hamburg	2006;	Van	Grinsven/Dijkstra	2006.
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de winter en in het voorjaar. Voor de bewoonbaarheid is het belangrijk zich te realiseren dat in 

het verleden de fluctuatie van het waterniveau minder groot moet zijn geweest, omdat de niet 

afgesloten komgebieden konden fungeren als buffer.115

Tussen de riviersystemen in het noorden en zuiden van Zuid-Holland bestaat een belangrijk 

verschil. In het stroomgebied van de Oude Rijn kon zich een brede stroomrug met oeverwallen 

ontwikkelen. Langs de oevers van rivieren als de Maas, Waal, Merwede en de Lek was dat niet of 

nauwelijks het geval; de vergroting van hun capaciteit vanaf de Romeinse tijd heeft ertoe geleid 

dat veel oude oeverwallen zijn geërodeerd, waarna de vorming van nieuwe oeverwallen van 

weinig betekenis was. 116

Een indruk van de vegetatie van het rivierlandschap krijgen we uit het onderzoek van 

houtspectra van de castella te Valkenburg, Woerden en Alphen aan de Rijn, alsmede onderzoek 

uit het oostelijker gelegen Kromme Rijngebied. Deze geven aan dat op de lagere delen van de 

oeverwallen en stroomruggen rivierbegeleidende bossen voorkwamen met populieren, elzen 

en wilgen. Op hoger gelegen plaatsen kwamen tevens essen en iepen voor en op de droogste 

delen ontstond met de aanwezigheid van eiken en hazelaars een gemengd eikenbos. In de kom-

gebieden lagen – naast open water – rietvelden op de overgang naar drogere delen en naar alle 

waarschijnlijkheid ook door de mens in stand gehouden natte graslanden. Op de droogste de-

len met een venige ondergrond onstond elzenbroekbos, gelijk aan de begroeiing op de laagste 

delen van de stroomrug. Uit het onderzoek is verder naar voren gekomen dat veel van het bos in 

de Romeinse tijd is gekapt, vooral het gemengd eikenbos op de hogere delen. Na deze periode is 

net als in het duingebied een herstel zichtbaar van de vegetatie tot aan de Karolingische tijd.117

115	 	Kooistra	1996,	61.
116	 	Henderikx	1986,	468-470;	1987,	30-32.	De	riviersedimenten	in	het	perimariene	gebied	worden	gerekend	tot	de	Afzettingen	van	Gorkum	en	

Tiel,	die	werden	beschouwd	als	gelijktijdige	tegenhangers	van	respectievelijk	de	Calais-	en	Duinkerken-afzettingen	in	het	mariene	gebied.	

Inmiddels	is	echter	duidelijk	geworden	dat	over	het	algemeen	wel	een	relatie	bestaat	tussen	de	opslibbings-snelheid	in	beide	gebieden,	

maar	dat	van	synchroniteit	geen	sprake	is	(Berendsen	1996,	174-175).
117	 	Zie	Groenman-van	Waateringe	1988,	142-143;	Bult/Hallewas	1990a,	28;	Kooistra/Steenbeek	1994,	14-21;	Kooistra	1996,	47-50	en	verwijzingen	

aldaar.

Fig. 2.7 Een priel in een 

kwelderlandschap  

(De Slufter op Texel). 

Foto auteur.
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Het veengebied 

De beschermende werking van de strandwallen had tot gevolg dat de daarachter gelegen 

lagune verzoette door de aanvoer van regen- en rivierwater. Daar, en op de strandvlakten 

tussen de strandwallen, kon vooral vanaf circa 2000 voor Chr. op grote schaal veenvorming 

N

0

Veur

Lisse

Hillegom

Noordwijkerhout

Voorhout

Sassenheim

Warmond

Kerkwerve

Leiden Leiderdorp

Koudekerk

Alphen

Jacobswoude

Woubrugge

(Esselijkerwoude)
Ter Aar

Rijnsaterswoude

Leimuiden

Abbenes

Roelofarendsveen

laat-Romeinse 
schatvondst [29]

Hoogmade

Luttiken Rijn

Doyssen

Drecht

Aar

Oude Vliet  /  Vecht

Burma

Leithe

Calmere ?

Lis ?

Leede  /
  W

arm
ond

Zijl

Fennepa

Oude Rijn

M
ar

e  /  Marne

Wijde Aa

Oude Aa

Zwiet2 km

Oude Leymuiden

(Haarlemmermeer)

Fig. 2.8 Poging tot reconstructie van de loop van de veenriviertjes in het gebied ten noorden van de Oude Rijn tussen 

Alphen aan den Rijn en Leiden, alsmede enkele van de oude veenmeren. De vindplaats van de laat-Romeinse schatvondst 

bij de Huigsloot is aangegeven met een kruis.



43

plaatsvinden. Dit veen wordt gerekend tot het zogenaamde Hollandveen Laagpakket.118 De 

opbouw daarvan kenmerkte zich door een successie van verschillende veentypen die bij het 

verlandingsproces ontstaan, genoemd naar de daarin dominerende en karakteristieke flora. 

Daarnaast onderscheidt men aan de hand van de in het water aanwezige hoeveelheid voedings-

stoffen eutrofe, mesotrofe en oligotrofe varianten.119 In het kustgebied was behalve van een 

verticale opeenvolging van de verschillende veensoorten tevens sprake van een opeenvolging 

in laterale zin, dwars op de rivieren. Op enkele plaatsen in het veengebied, voornamelijk in de 

Alblasserwaard, komen Pleistocene rivierduinen of donken dicht onder of boven de oppervlakte 

voor. Deze donken zijn meestal herkenbaar door wat hogere ligging ten opzichte van de inge-

klonken omgeving.120

Een overzicht van de ontwikkeling van het Hollandse veengebied tussen de Romeinse tijd 

en de Vroege Middeleeuwen gaf Pons.121 Langs de rivieren ontstond onder eutrofe omstandig-

heden bosveen, waarin de els overheersde. Bosveen vormde de eindfase van het verlandings-

proces en bestond uit een afwisseling van drogere beboste delen met natte drassige plekken 

daar tussenin. Naast de els kwamen boomsoorten als es, populier en iep voor. Zelfs eik kon hier 

voorkomen, bijvoorbeeld op de overgang naar rivieroevers. Verder van de rivieren af bevond 

zich mesotroof zeggeveen en bosveen (berkenbroekveen). In het gematigde zeeklimaat van 

Nederland kon de veenvorming doorgaan in de vorm van hoogveen, dat geheel afhankelijk was 

van neerslag en daardoor oligotroof. De kenmerkende soort was hier veenmos, dat niet alleen 

zeer veel water in zich kon opnemen, maar tevens onafhankelijk van het grondwater omhoog 

groeide. De structuur van het hoogveenlandschap kenmerkte zich door de aanwezigheid van 

bulten en slenken. In de tot enkele meters brede slenken stond water, waarin ondermeer 

drijvende veenmossoorten groeiden. Op de hoogste en droogste delen van de bulten kwam 

heideveen voor, met naast veenmos voornamelijk een begroeiing met struikheide. 

Over de oorspronkelijke hoogte die de hoogveencomplexen hebben bereikt zijn al diverse 

schattingen gemaakt. Volgens Pons was de hoogte die de veenkussens konden bereiken afhan-

kelijk van zowel de stevigheid van de ondergrond, de oppervlakte en de mate van afwatering. 

Het hoogveen dat gelegen was op een stabiele zandbasis en mariene sedimenten direct ten 

oosten van de strandwallen kon een relatief hoge welving vormen van circa 1 tot 3,5 m boven 

NAP. Bij hoogveencomplexen met een doorsnede van meer dan 6 km was zelfs een hoogte van 

5,5 m mogelijk (waarvan 5 m boven NAP). Verder oostelijk ontwikkelden zich lagere hoogveen-

gebieden met een welving van maximaal 1 m boven NAP, doordat de ondergrond overwegend 

bestond uit zachte, onstabiele laagveenpakketten van meer dan 4 m dik. Op grond hiervan 

kwam Pons dan ook tot een lineaire, noord-zuid lopende waterscheiding in plaats van het 

radiaire patroon dat is te verwachten bij een volledig gewelfd hoogveenkussen.122 In de lagere 

delen van het hoogveen konden door opvulling met regenwater of door kwel meertjes ontstaan 

(zogenaamde meerstallen).

Tussen de strandwallen en langs de oostzijde daarvan ontwikkelde zich mesotroof zegge- en 

berkenbroekveen, waarbij in de bredere delen lokaal hoogveenontwikkeling mogelijk was. Bij 

de riviermondingen vormde zich onder eutrofe zoete tot zwak brakke omstandigheden riet/

biezen- en riet/zeggeveen met plaatselijk wat zegge en els in de zoetere delen. 

118	 	Berendsen	1996,	165.	Berendsen	(1982,	90)	rekent	dit	veen	tot	een	afzonderlijke	formatie,	de	Broek	Formatie.	
119	 	Eutroof	=	voedselrijk,	mesotroof	=	middelmatig	voedselrijk,	oligotroof	=	voedselarm.
120	 	Berendsen	1996,	126.
121	 	Pons	1992.
122	 	De	Cock	gaat	uit	van	een	radiair	patroon	(1965,	18	en	fig.	8).
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Vanuit het veengebied kwamen vele veenstroompjes, die zorgden voor een natuurlijke afwa-

tering op de grotere rivieren. Deze stroompjes kenden nauwelijks een vorm van sedimentatie 

en geen oeverwallen; alleen in de nabijheid van de rivieren is bij hoogwater sediment het 

veengebied ingevoerd. De veenstroompjes die tussen de strandwallen vandaan kwamen, 

functioneerden in hun benedenloop als kreken die onder invloed van het getij stonden. De loop 

van deze riviertjes is vaak nog herkenbaar doordat ze bij de latere veenontginningen als ontgin-

ningsbasis zijn gebruikt. Een reconstructie van de bovenloop is bijna onmogelijk door de grote 

meren en plassen die later zijn ontstaan.123 

Of de voorgangers van deze meren van nature voorkwamen in het veengebied is onduide-

lijk. Namen als Polgest (Poelgeest) en Calmere124 uit de Utrechtse goederenlijst lijken hier wel op 

te wijzen. Het ontstaan van de veenmeren wordt wel in verband gebracht met ontginningsacti-

viteiten, speciaal die tussen de 10e-12e eeuw. Volgens Vos zijn ze gevormd vanuit bestaande af-

wateringsriviertjes en kanalen in het veen, die zonder de aanwezigheid van een beschermende 

kleilaag zeer gevoelig waren voor erosie tijdens onder meer stormvloeden.125 De naam van de 

plaats Leimuiden (oudste vermelding 1063: Leithemuthon) wijst erop dat de veenontginning 

plaatshad bij de uitmonding van het stroompje de Leithe.126 Dit wijst niet op de aanwezigheid 

van een oud veenmeer, omdat Leimuiden niet pal aan de rand van het Leidse Meer is ontstaan. 

Bovendien ontbreken sporen van een natuurlijke waterloop ten noorden van de Oude Leymuy-

den. De meest plausibele verklaring is dat de naam Leimuiden wijst op het doortrekken van de 

123	 	Zie	voor	de	soms	verschillende	interpretatie	van	de	loop	van	deze	veenriviertjes	de	kaarten	in	Hallewas/Van	Regteren	Altena	1978;	TeBrake	

1985;	Bult	1986;	Henderikx	1986;	1987;	Pons	1992.
124	 	De	ligging	van	Calmere	is	onbekend.	Op	basis	van	de	volgorde	van	de	goederenlijst	lag	het	in	de	buurt	van	Alphen	aan	den	Rijn.	Het	enige	

meer	in	het	veengebied	in	de	nabijheid	van	deze	plaats	lijkt	het	huidige	Braassemermeer	te	zijn.	Misschien	was	het	de	oude	naam	van	het	

westelijke,	oorspronkelijke	deel	van	dit	meer.	Vergelijk	de	reconstructie	van	de	oorspronkelijke	ontginningsgrootte	in	Van	der	Linden	(2000,	

20	afb.	4).	
125	 	Vos	1983,	75.
126	 	Blok	1965a,	226.

Fig. 2.9 Hoogveengebied. 

Foto R. van Eerden.
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bovenloop van de Leithe naar de nabijgelegen Drecht – oftewel het laten uitmonden van het 

ene riviertje in het andere.127 

Ten behoeve van de paleogeografische kaart is gepoogd tot een verbeterde interpretatie te 

komen van de loop van een aantal veenstroompjes ten noorden van de Oude Rijn (zie fig. 2.8). 

Een laat-Romeinse muntschat en een tweetal vroeg-middeleeuwse vondsten uit de huidige 

Haarlemmermeerpolder zijn mogelijk een indicatie dat een aantal van deze veenstroompjes 

dieper in het hoogveengebied hebben doorgelopen.128 De reconstructie betreft in de eerste 

plaats de bovenlopen van de Rijnsburgse Vliet, de Lee en de Zijl. Deze zullen in verbinding 

hebben gestaan met verder noordelijk gelegen stroompjes afkomstig van de meest oostelijke 

strandwal, zoals de natuurlijke beken die herkenbaar zijn op oude kaarten van bijvoorbeeld de 

dorpskernen van Lisse en Hillegom.129 Misschien is de plaats Lisse vernoemd naar een waterloop 

met deze naam, die via de latere Poelpolder naar het zuiden stroomde (zie pag. 78 en verder). 

De Hille gommer beek stond waarschijnlijk in verbinding met de uit de goederenlijst van de 

Utrechtse St.-Maartenskerk genoemde waterloop de Fennepa. Wanneer we uitgaan van de sug-

gestie van Henderikx dat de naam Hillegom de opvolger was van de plaatsnaam Vennapan,130 

dan bestaat de mogelijkheid dat dit stroompje tevens de oude naam van de Hillegommerbeek 

was. Ook deze veenstroom moet op enigerlei wijze naar het zuiden hebben afgewaterd. Of de 

ligging van de Fennepa (of een deel daarvan) gelijk te stellen is aan de locatie waar volgens 

latere kaarten een (natuurlijke?) verbinding tussen het Leidse Meer en de Haarlemmermeer lag, 

is door de grootschalige erosie van dit gebied niet zeker.131 

In de tweede plaats is het verloop van de Aa (of Ade in hypercorrecte vorm) anders aange-

geven dan op de gangbare kaartjes.132 Deze reconstructies gaan uit van een samenhang tussen 

de Doyssen, de Wijde Aa en de Oude Aa, waarvan de benedenloop zou aansluiten op de Zijl of 

de Leede. Dit oost-west gerichte verloop doet echter gekunsteld aan; mede op basis van oudere 

geulsystemen op de bodemkaart zou men eerder een noord-zuid of zuidwestelijk gerichte 

afwatering verwachten. Daar komt bij dat dit verloop geen rekening houdt met het stuk van 

de Oude Aa dat wat noordelijker te vinden is, de huidige Ade (er vanuit gaande dat deze naam 

inderdaad wijst op een oorspronkelijke samenhang). Het is beter de suggestie van Blok te vol-

gen, waarbij de benedenloop verliep via de Leysloot richting Leiderdorp. Op basis van de ligging 

en de naam Leimuiden is het zelfs denkbaar dat deze waterloop van oorsprong de Leithe werd 

genoemd (één van de meerdere lee-namen in deze streek?). Deze ontsprong in de voorloper 

van het Braasssemermeer of even ten noorden daarvan, waar later nog sprake is van de Oude 

Leymuyden.133 De benaming Aa voor een deel van het traject zou dan moeten berusten op een 

jongere toewijzing door veranderingen in de waterhuishouding ten tijde van de ontginningen 

in dit gebied. Deze waternaam kent een hoge ouderdom maar werd tot in de Middeleeuwen nog 

gebruikt voor het opnieuw benoemen van waterlopen.134 Op basis van deze reconstructie van 

127	 	Vergelijk	de	benaming	Rinesmuthon	voor	de	uitmonding	van	de	Meije	in	de	Rijn	bij	Zwammerdam	(Van	der	Linden	1956,	260-261).	De	ten	

westen	van	Leimuiden	gelegen	Oude	Wetering	is	pas	later	gegraven,	waarschijnlijk	in	1202	(Parlevliet	2001,	14-15).	
128	 	pag.	71	en	verder	en	vindplaats	28	en	29	in	bijlage	1.
129	 	Beenakker	1993,	44-45;	Kaarten van Rijnland, Delfland en Schieland 1611-1615 (1972).
130	 	Henderikx	1986,	537;	1987,	107.
131	 	Henderikx	(1986,	537;	1987,	107)	gaat	hier	vooralsnog	vanuit.	Pas	rond	1477	schijnt	het	bij	de Vennip	tot	een	doorbraak	tussen	de	twee	meren	

gekomen	te	zijn,	op	het	punt	waar	zich	van	oudsher	een	smalle	waterverbinding	bevond	(Ramaer	1892,	103-104;	Van	Dam	1998,	59	en	63).
132	 	De	Cock	1965,	fig.	8;	Pons	1992,	fig.	22.
133	 	Blok	1965a,	221	en	226.	De	Does	valt	als	benedenloop	af.	Deze	is	rond	1200	aangelegd	ter	verbetering	van	de	afwatering	naar	het	noorden	

(Van	der	Linden	1990a,	131;	Parlevliet	2001,	13-14).
134	 	Schönfeld	1955,	139;	Hendrikx	1991,	13	en	16.
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een Leithe is het denkbaar dat de noord-zuid verlopende Eslike en/of Burma aanvankelijk van 

minder belang was en pas ten tijde van de ontginning werd doorgetrokken tot de Wijde Aa.135 

De uitbreiding van het veen langs het kustgebied bereikte zijn maximale grootte ongeveer 

1000 voor Chr. Door de beschermende werking van de strandwallen bleef de aantasting van de 

veengebieden in Zuid-Holland beperkt tot enkele afzettingen van het Walcheren Laagpakket 

in de mondingsgebieden van Oude Rijn en Maas. Deze veroorzaakten een onderbreking in de 

veenopbouw en een versterking van de natuurlijke afwatering. Ook langs de rivieren wordt 

het verlandingsproces vaak onderbroken door kleisedimentatie, waarna de successiereeks 

opnieuw begint.136 

In Zeeland en rond de Maasmonding leidde een versterking van de natuurlijke afwatering 

in de IJzertijd en de Romeinse periode tot bewoning in het veen.137 Verreweg het grootste deel 

van het veengebied ten noorden van de Maas en ter weerszijden van de Oude Rijn lijkt echter 

ongeschikt voor bewoning te zijn geweest, omdat een goede natuurlijke afwatering ontbrak. 

Pas bij de grootschalige veenontginningen in Zuid-Holland vanaf de tweede helft van de 10e 

eeuw tot in de 13e eeuw kwam aan de veenontwikkeling definitief een einde. De achterliggende 

reden van deze late start ten opzichte van de ontginningen in de kop van Noord-Holland kan 

niet worden gezocht in een verbeterde natuurlijke afwatering. Waarschijnlijk speelt juist hier 

een andere verklaring een rol, namelijk een relatieve verbetering van het klimaat, versterkt 

door een periode van langdurige droogte.138 Deze droogte leidde mogelijk tot een verstoring 

van het toch al gevoelige evenwicht in het duingebied en versterkte, of veroorzaakte, daarmee 

het proces van Jonge Duinvorming. Daarnaast kan gedacht worden aan een toenemende bevol-

kingsdruk in het Oude Duingebied. Het veengebied bood bij deze ontwikkelingen een welkome 

mogelijkheid om het verlies aan bruikbaar land in de kuststrook te compenseren. 

Door de op gang gebrachte ontwatering leidden de ontginningen echter tot een daling van 

het maaiveld, die werd versterkt doordat bij de bewerking van de toplaag van het veen tevens 

oxidatie plaatsvond.139 De steeds lagere ligging zorgde in de loop van de Volle Middeleeuwen 

voor een toename van de wateroverlast. In antwoord hierop legde de mens op grote schaal dij-

ken en een kunstmatige bemaling aan. De toenemende brandstofbehoefte van de steden leidde 

vanaf circa 1500 tot een verdere aantasting van het veengebied. Door natte vervening op grote 

schaal ontstonden vele plassen, waarvan later een aantal weer is ingepolderd.140 

De agrarische gebruiksmogelijkheden van de landschapseenheden

De hierboven besproken landschapseenheden boden in wisselende mate mogelijkheden voor 

landbouw en veeteelt. Het is hier niet de plaats om een gedetailleerde reconstructie van deze 

mogelijkheden te geven; dit zou een aparte studie vereisen. Volstaan zal worden met een glo-

bale indruk van de agrarische mogelijkheden in het kustgebied. 

Eerst een algemene opmerking over de toenmalige waterhuishouding van de bodems. De 

moderne bodemkaarten geven voor sommige gebieden een eerste indicatie, maar door het mo-

derne intensieve landgebruik en de grotendeels kunstmatige waterhuishouding dient wel een 

135	 	Voor	de	ligging	van	de	Eslike/Burma	zie	Kaarten van Rijnland, Delfland en Schieland 1611-1615 (1972)	en	Van	der	Linden	1998,	30-31.
136	 	Pons	1992,	64;	Berendsen	1997,	209.
137	 	Zie	voor	bewoning	uit	deze	periode	Van	Heeringen	1989;	Van	Londen	2006;	Vos/Van	Heeringen	1997.
138	 	Heidinga	1984;	1987;	Hallewas	1984;	Besteman	1990.
139	 	Borger	1992,	132.
140	 	Borger	1992,	166-167;	Beenakker	1993,	36-40.	Bosveen	is	voor	turfwinning	ongeschikt	omdat	het	bij	verbranding	te	veel	as	oplevert.	Daarom	

komt	het,	in	tegenstelling	tot	het	veenmosveen,	nog	in	onvergraven	toestand	voor	(Berendsen	1997,	202).
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vertaalslag plaats te vinden naar het verleden. Hierbij dient rekening gehouden te worden met 

drie zaken. Ten eerste hebben we te maken met een gemiddeld zeeniveau dat naar schatting en-

kele decimeters lager lag dan tegenwoordig. Dit betekent niet automatisch dat al het gebied dat 

onderhevig was aan mariene en fluviatiele invloeden droger was dan tegenwoordig, aangezien 

de huidige hoogteligging het gevolg kan zijn van jongere oever- en komafzettingen. Uitgaande 

van een gelijk opgaande trend tussen een stijgend grondwaterpeil en bodemafzettingen zijn de 

huidige kunstmatige grondwaterstanden mogelijk vergelijkbaar met de vroeg-middeleeuwse 

situatie. Temeer omdat de oeverwallen en laaggelegen gebieden rondom de monding van Oude 

Rijn gedurende de Vroege Middeleeuwen naar verhouding nog geen grote overlast ondervonden 

van vernatting. Problemen hiermee ontstonden pas goed na de verstopping van de Rijnmond in 

de 12e eeuw. Op de tweede plaats was het dempingseffect van het getij in het achterland van het 

getijdengebied en de minder grote inversie en inklinking van de komgebieden gunstig voor een 

drogere ligging. Op de derde plaats dienen we op de strandwallen in het Oude Duinlandschap, 

speciaal wat betreft de relatief lager gelegen delen, bij een ongereguleerd waterpeil juist uit te 

gaan van wat nattere omstandigheden dan men op het eerste gezicht zou denken. 

 De strandwallen en de daarop gelegen zandgronden zijn door hun relatief hogere ligging 

en textuur een aangewezen plaats om voor akkerbouw in aanmerking te komen. Tegenwoordig 

bestaat het agrarisch gebruik van de strandwallen voor een belangrijk deel uit een volledig door 

mensenhanden gecreëerd landschap, de zogenaamde zanderijgronden. Deze zijn ontstaan door 

het afgraven van de strandwal tot op NAP-hoogte, waardoor een voor de bollenteelt gunstig 

niveau met meestal kalkrijk zand wordt bereikt. In een ‘natuurlijke’ staat kenden de strand-

wallen naar gelang de hoogteligging en/of begroeiing verschillende soorten podzolbodems. 

Voornamelijk op de gedeelten waar zich na de Romeinse tijd eiken-beukenbos bevond, zullen 

de iets lemiger moderpodzolgronden te vinden zijn geweest (voorheen bekend als ‘bruine 

bosgronden’). Het bos zelf kon door de aanwezigheid van eikels en beukennoten in de herfst 

goed worden gebruikt voor het masten van varkens.141 Vanuit bodemkundig oogpunt zijn deze 

gronden voor akkerbouw het meest geschikt. Daarom ook lagen de geestgronden – de bijeen-

gelegen bouwlanden op het zand – op het oudste betrouwbare kaartbeeld uit 1611-1615 op de 

lage Oude Duingronden op de strandwallen. Ten noorden van de Oude Rijn strookte hun ligging 

met die van de hedendaagse kalkarme zanderijgronden met resten van een bosprofiel.142 Een 

voorkeur voor moderpodzolgronden ten tijde van de middeleeuwse ontginningen zien we ook 

op de Oost- en Zuid-Nederlandse zandgronden.143 Een andere overeenkomst met deze gebieden 

zoekt men in de geconcentreerde ligging van de akkers op de geestgronden, die vergelijkbaar 

is met de vorming van escomplexen met plaggenbodems.144 Op plaatsen met meer arme, zure 

zandgrond kwamen humuspodzolgronden tot ontwikkeling, gekenmerkt door heidebegroeiing 

en geschikt voor extensieve beweiding. Voor landbouw ongeschikte kalkloze vlakvaagronden en 

duinvaaggronden met een weinig bodemvorming waren te vinden ter plaatse van relatief jonge 

voormalige stuifzanden. 

In de strandvlakten en in het gebied pal ten oosten van de oudste strandwallen hebben we 

te maken met veen- en klei-op-veenbodems die op een zeker moment door overstuiving (of door 

141	 	Wijngaarden-Bakker	1988,	159-160.
142	 	Kaarten van Rijnland, Delfland en Schieland 1611-1615	(1972);	Kuipers	1976,	243-247;	Van	der	Meer	1952,	3-4,	13-16,	105-106.	De	kalkrijke	zande-

rijgronden	zijn	juist	te	vinden	op	plaatsen	waar	tot	in	de	19e-20e	eeuw	hogere	duinen	lagen,	waardoor	de	kalkrijke	laag	zich	evenredig	dichter	

tegen	het	NAP	bevond.
143	 	Zie	Heidinga	1987,	84	en	de	verwijzingen	aldaar;	Theuws/Verhoeven/Van	Regteren	Altena	1988,	244-245.
144	 	Fockema	Andreae	1935,	261;	De	Cock	1965,	88.
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mensenhanden) bedekt zijn geraakt met een dikkere of dunnere laag zand, afkomstig van de 

nabijgelegen Oude Duinen. Door hun lage en natte ligging waren deze gronden alleen geschikt 

als hooi- en weiland. Alleen delen van de strandvlakte langs de oostelijke flank van de strand-

wallen, waar ten tijde van de Vroege Middeleeuwen dikkere verstoven zandlagen voorkwamen, 

zouden nog van enige betekenis kunnen zijn voor akkerbouw, zoals bijvoorbeeld de situatie te 

Katwijk-Zanderij Westerbaan laat zien.145 

De agrarische mogelijkheden langs de grote rivieren en de riviermondingen waren tot 

op zekere hoogte vergelijkbaar met die van de strandwallen en -vlakten. Op die delen van de 

zandige tot licht kleiige oeverwallen en voormalige stroomruggen waar de waterstand het hele 

jaar door laag genoeg was, was de verbouw van zowel winter- als zomergewassen mogelijk. In 

de wat lager gelegen gebieden langs de riviermondingen die in de Vroege Middeleeuwen tot 

de hoge gors gerekend konden worden – en derhalve alleen bij springtij en stormvloeden nog 

onderliepen – was akkerbouw niet uitgesloten. Uit experimenten op de zoute kwelder is geble-

ken dat hier de verbouw van zomergewassen als gerst, huttentut, paardeboon en lijnzaad/vlas 

redelijk tot goed mogelijk was.146 De lagere delen van de gorzen, oeverwallen, stroomruggen 

en komgebieden waren alleen geschikt voor hooiland, weiland en de teelt van rijshout. De 

laagstgelegen delen waren door de grotere wateroverlast maar kort geschikt voor beweiding 

en leverden geen of slechts een geringe hooioogst op. 

Langs de Oude Rijn vinden we een voor akkerbouw gunstige situatie eigenlijk alleen ten 

westen van Leiden, waar met name rondom Rijnsburg en Valkenburg hogere en bredere rug-

gen te vinden zijn met een redelijk goede ontwatering. Vandaag de dag liggen hier kalkrijke, 

licht zavelige tot kleiige tuineerdgronden waarvan de zwaarte van de bovengrond bepaald 

wordt door de hoeveelheid opgebracht zand. Vóór ophoging lagen hier waarschijnlijk kalkarme 

zavelige leek/woudeerdgronden.147 De vondst van ploegsporen onder de Merovingische neder-

zetting Rijnsburg-Abdijterrein bevestigt het toenmalige gebruik van deze gronden als akker. 

Ten oosten van Leiden was de situatie een stuk minder geschikt voor akkerbouw vanwege de 

in het algemeen lagere en smallere oeverwallen.148 Dezelfde voor de akkerbouw ongunstige 

omstandigheden zijn te verwachten langs de weinig ontwikkelde oeverwallen langs de Lek, 

Waal en Oude Maas, die in deze tijd steeds actiever werden. Dichter bij de Maasmonding zijn 

betere voorwaarden voor akkerbouw wellicht nog aanwezig geweest in hogere delen van het 

(voormalig) kweldergebied langs de oevers. 

Het veengebied verkeerde gedurende de Vroege Middeleeuwen voor het overgrote deel in 

onontgonnen staat. Daardoor was bij de bescheiden aanvang van de permanente bewoning 

in dit gebied, zoals dat valt te veronderstellen voor de Karolingische periode in delen van het 

Maasgebied, op de hoogste delen akkerbouw mogelijk. Dit betrof in ieder geval (winter)rogge 

en in geval het maaiveld in de winter te nat bleef, zomergranen zoals emmertarwe, gerst en ha-

ver.149 Lagere delen van het veengebied kwamen in aanmerking voor verschillende kwaliteiten 

weide en hooiland. 

145	 	Van	der	Meer	1952,	33-36;	Markus/Van	Wallenburg	1982,	29;	Van	der	Velde	2008,	76.	
146	 	Körber-Grohne	1967,	229-231;	Van	Zeist	et al.	1976;	Bottema	et al.	1980;	Behre	1990;	Brinkkemper	1991,	125.
147	 	Markus/Van	Wallenburg	1982,	31-32,	89-90.
148	 	De	niet	afgegraven	delen	van	de	oeverwallen	hebben	een	hoogte	van	ca.	0	tot	0,60	m	–	NAP	(Markus/Van	Wallenburg	1969,	42).	Zelfs	wanneer	

we	rekening	houden	met	de	industriële	afkleiingen	in	dit	gebied	lijken	deze	gronden	relatief	laag	te	liggen.	
149	 	Roggecultuur	is	palynologisch	aangetoond	voor	Noord-Holland	(Pals	1988,	127).	De	genoemde	zomergranen	zijn	bekend	uit	een	12e-eeuwse	

veenontginning	nabij	Gouda	(Kok	1999b,	83-87).	De	verbouw	van	gerst	en	haver	bleven	na	de	late	Middeleeuwen	in	het	Hollandse	veenwei-

de-gebied	nog	van	belang	voor	de	opkomende	brouwnijverheid	(Bieleman	1992,	41,	58).
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2.4 Verkeersgeografische potentie

De specifieke landschappelijke structuur met beperkte bewoningsmogelijkheden langs de kust 

en de rivieren, gescheiden door vooralsnog onbewoond veengebied, zorgde ervoor dat de con-

tacten met omliggende kerngewesten voornamelijk over het water verliepen. Het belang van 

waterwegen zal zijn weerslag hebben gehad op sociale, economische en culturele aspecten van 

de samenleving langs de kust. Schepen halen en brengen niet alleen nieuws en goederen naar 

en van buiten, maar moeten ook gemaakt en gerepareerd worden op werven. Ze moeten aan-

leggen aan steigers en kaden en bemand worden door mensen met kennis van kusten, wind en 

stroming. In Scandinavië gespreekt men in dit verband over een ‘maritiem cultuurlandschap’. 

Daar zijn in het landschap, in toponiemen en onder water nog tal van zaken terug te vinden 

die verwijzen naar het belang van scheepvaart voor de samenleving. Dit is mede te danken aan 

de mindere mate van verstedelijking, de geringe veranderingen aan de kustlijn en het kleine 

getijdenverschil.150 In de Nederlandse situatie dienen volgens Heidinga ook de rivieren in het 

achterland bij een beschouwing van het maritieme cultuurlandschap te worden betrokken.151

Om te achterhalen welke potentie de regio rond de Rijn- en Maasmonding bezat voor de ex-

terne contacten, is het noodzakelijk te kijken welke mogelijkheden aanwezig zijn op verkeers-

geografisch gebied. Naast het contact met de buitenwereld beïnvloedde de mate van toegang 

tot transportroutes ook de manier waarop binnen de regio zelf sprake was van verschillen. Het 

mag duidelijk zijn dat de gunstige strategische ligging aan de mondingen van zowel de Rijn als 

de Maas van wezenlijk belang is geweest voor de sociaal-culturele ontwikkelingen aan de kust, 

aangezien een belangrijk deel van het Europese achterland met deze routes in verbinding staat. 

Hieronder zal verder worden ingegaan op de reconstructie van de verkeersroutes voor beide 

stroomgebieden en de vraag wat dit voor de regio kan hebben betekend. De aard van de contac-

ten wordt nader besproken in hoofdstuk 6, 7 en 8. 

Doorgaande rivierroutes

Henderikx is reeds uitvoerig ingegaan op de loop van de rivieren in de Rijn-Maas delta.152 Zoals 

hierboven is vermeld, nam gedurende de periode van de Romeinse tijd tot in de 11e eeuw de 

riviersystemen van de Lek, Hollandse IJsel, Waal en Maas geleidelijk in belang toe, waarbij de 

basis werd gelegd voor hun huidige loop.153 Het toenemende belang van deze rivieren ging ten 

koste van het systeem van zowel de Kromme Rijn als de Oude Rijn en de Vecht. Het afnemende 

belang van de Oude Rijn betekende niet dat deze doorgaande route voor het scheepsverkeer 

reeds in de Vroege Middeleeuwen ernstig werd belemmerd. Een aanwijzing voor een nog forse 

waterafvoer biedt de meanderlengte ter hoogte van Valkenburg-De Woerd. Aan de hand van 

de hier opgegraven nederzettingssporen kan de vorming van deze meander gedateerd worden 

tussen circa 750 en het verstoppen van de Rijnmonding in de 12e eeuw.154 Een historische aanwij-

zing voor een onbelemmerde doorgang omstreeks 780-781 geeft een gedicht van Alcuin, waarin 

150	 	Westerdahl	1991;	Crumlin-Pedersen	1991;	1996.
151	 	Heidinga	1997,	51.
152	 	Henderikx	1986,	453-468	en	appendix	I;	1987,	15-30	en	bijlage	I.
153	 	Het	gedeelte	van	de	Heusdense	Maas	tussen	Giessen	en	Woudrichem	zou	volgens	Henderikx	(1986,	465;	1987,	25-26)	niet	zijn	ontstaan	gedu-

rende	de	12e	eeuw,	maar	tussen	de	7e	en	de	10e	eeuw,	met	als	gevolg	dat	het	belang	van	de	Alm	afnam.	Een	14C-datering	voor	het	begin	van	

de	verzanding	van	het	systeem	van	de	Alm	in	de	11e	eeuw	maakt	de	vroeg-middeleeuwse	datering	van	Henderikx	onwaarschijnlijk	(Weerts/	

Berendsen	1995,	205).
154	 	Parlevliet	2001,	8-9.
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hij een reis via de Rijnmond naar Dorestad en verder beschrijft. Het gedicht geeft zelfs een 

bevestiging van de krachtige stroom van de rivier: “Laat daar je voorsteven leiden aan een heel 

lang sleeptouw om te voorkomen dat je schip door de snelle rivier achteruit wordt gesleurd.”155

De doodsteek voor de Oude Rijnmonding was de afdamming van de Kromme Rijn bij Wijk 

bij Duurstede in 1122, in combinatie met het zand dat vrijkwam bij de Jonge Duinvorming. Vóór 

1165 moet dit proces zijn voltooid, aangezien in dat jaar door de Rijnlanders een dam in de 

Oude Rijn bij Zwammerdam wordt aangelegd; door problemen met de afvoer wilde men er niet 

meer water bij hebben uit het Utrechtse achterland. De verstopping maakte het noodzakelijk 

de ontwatering van de ontginningsnederzettingen in het veengebied via het Leidse Meer en het 

Haarlemmermeer naar het IJ te verleggen. Hiertoe werden rond 1200 diverse afwateringswegen 

gegraven, zoals de Does en het rechte stuk van de Rijnsburgse Vliet richting Oegstgeest.156

Doorgaande waterroutes in het veengebied?

De verkeersgeografische potentie van de stroompjes uit het veengebied is door de grote mate 

van onzekerheid bij hun reconstuctie niet goed vast te stellen, zoals boven reeds is besproken 

(zie pag. 40 en verder). Dit geldt vooral voor de bovenloop van deze riviertjes, omdat iedere vorm 

van oeversedimentatie hier ontbreekt. Daarnaast wordt de reconstructie bemoeilijkt door 

latere vervening en meervorming. In het hoogveengebied ontspringende stroompjes zullen als 

waterroute slechts lokale betekenis hebben gehad voor de nederzettingen nabij hun monding 

in de buurt van de grotere rivieren. Dit zal minder het geval zijn geweest met de waterlopen die 

tussen de strandwallen in, of langs de oostzijde daarvan liepen; deze boden een verbindings-

mogelijkheid tussen meerdere op de strandwallen gelegen nederzettingen. Door de geringe 

diepgang van de vroeg-middeleeuwse schepen – doorgaans niet meer dan één meter – kan de 

benedenloop van deze kleinere waterlopen als verbindingsweg van groter belang zijn geweest 

dan men op het eerste gezicht denkt.157 De bovenloop van deze waterstroompjes kende wellicht 

beperkingen voor watertransport door een laag waterpeil in de zomer.

Bovengenoemde reconstructieproblemen bemoeilijken het antwoord op de vraag of vóór 

de grootschalige veenontginningen al een aansluiting bestond tussen enkele waterlopen in het 

oostelijk laagveengebied van Zuid-Holland. Zo ging Pons in zijn reconstructie van het veenge-

bied uit van een mogelijke verbinding tussen de Aar en de Drecht en de Mije en de Mijdrecht.158 

Dit zou een kortere connectie richting de Amstel en de Vecht opleveren en van daaruit naar 

het Almere (zie fig. 2.1). De huidige topografie laat echter rechte, kunstmatige verbindingen 

tussen deze riviertjes zien, ontstaan als gevolg van de veenontginningen die hier in de 11e en 12e 

eeuw hebben plaatsgevonden. Een eventuele (vergraven) oudere verbinding is in het huidige 

landschap niet meer aan te tonen. Het toponiem drecht, waarschijnlijk afgeleid van dregan of 

dragan, is in het verleden in verband gebracht met een betekenis van een portage of overtoom, 

een plaats waar lichte vaartuigen van het ene naar het andere stroomstelsel werden ‘overge-

dragen’. Later zou het zijn verworden tot een waternaam.159 Jonger onderzoek wijst eerder in 

155	 	Tum tua prelongo ducatur prora remulco, Ne cito retrorsum rapiatur flumine puppis (Alcuin,	carmina	IV,	regel	4-5).	Zie	bijlage	2	voor	de	

Nederlandse	vertaling	van	dit	gedicht.
156	 	Parlevliet	2001.	
157	 	Als	voorbeeld	voor	de	geringe	diepgang	van	de	schepen	kunnen	we	binnen	Nederland	wijzen	op	het	‘Utrechtse	schip’	en	de	als	voorloper	

beschouwde	Romeinse	vrachtpramen	uit	Zwammerdam	(zie	Hodges	1982,	Vlek	1987;	De	Weerd	1988).	Voor	de	uit	de	Scandinavische	wereld	

bekende	scheepstypen	zie	o.a.	Ellmers	1972;	Crumlin-Pedersen	1991b;	1996.	
158	 	Pons	1992,	fig.	22	en	23.
159	 	Van	der	Linden	1956;	Blok	1959d.
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de richting van een betekenis van een waterloop waarlangs het noodzakelijk was vaartuigen te 

jagen.160 Dit maakt drecht ongeschikt als bewijs dat vóór de veenontginningen een traditie van 

portage bestond.

Twee andere plaatsen waar een noord-zuid verbinding verwacht kan worden is dicht langs 

de oostelijke strandwal ter weerszijden van de Oude Rijn. Tussen de Rijn en de Maas bestond in 

de Romeinse tijd een verbinding in de vorm van het kanaal van Corbulo, maar er zijn geen aan-

wijzingen dat deze route in de Vroege Middeleeuwen nog beschikbaar was. Alleen vanaf Voor-

burg naar het noorden liep nog een waterloop, de Veur (Fore). Indicaties voor een doorgaande 

waterverbinding ontbreken ook voor het gebied ten oosten van Hillegom en Bennebroek, maar 

hier kan de latere erosie door het Haarlemmermeer debet aan zijn. Een route geschikt voor een 

boomstamkano is niet uit te sluiten.

Op basis van een vermelding in Caesars De Bello Gallico werd lange tijd aangenomen dat 

de Schelde ooit uitmondde in de Maas. Deze oude loop zocht men in de uit de latere Middel-

eeuwen bekende Striene, die toen een verbinding vormde tussen de beide grote rivieren. 

Inmiddels kan de aanwezigheid van deze verbinding in de Romeinse tijd worden uitgesloten: 

de riviernaam in de bewuste Latijnse passage is waarschijnlijk verkeerd overgeleverd en ook 

de meest recente paleogeografische reconstructie van Zeeland biedt geen ruimte voor een 

verbinding.161 De meest waarschijnlijke route van de Middeleeuwse Striene verliep via een getij-

dengeul ter plaatse van Tholen, het latere Volkerak en vervolgens dwars over de Hoekse Waard 

als een ondiepe, niet meer traceerbare veenstroom.162 

Wanneer en hoe deze doorgaande route is ontstaan blijft door de latere kusterosie onop-

gehelderd. Hoek opperde de mogelijkheid dat de verbinding ter plaatse van het veengebied 

ter hoogte van de Zuid-Hollandse Eilanden een Frankische schepping was, waarbij twee afwa-

teringsstroompjes in het veengebied – de noordelijke Striene en de zuidelijke benedenloop 

van de Mark – met elkaar werden verbonden. Zijn argument dat dit te maken heeft met de 

betekenis van de Striene als grensrivier tussen de bisdommen Utrecht en Luik vanaf de 8e eeuw 

lijkt mij vergezocht.163 Ook al liep hier waarschijnlijk een grove begrenzing door het veengebied 

langs een bestaand veenriviertje, dan zegt dit nog niets over ouderdom van een doorgaande 

waterroute. Leenders beschouwt het noordelijk deel van de Striene eveneens als een oude 

veenstroom, maar dan als een doorgaande natuurlijke verbinding die het water van meerdere 

veenriviertjes naar zowel het noorden als zuiden afvoerde.164 Al met al blijft enig bewijs voor 

het bestaan van een vroeg-middeleeuwse doorgaande waterroute achterwege. De relatief late 

eerste vermeldingen van tollen aan de beide mondingen van de Striene, die dateren uit de 13e 

eeuw, pleiten niet direct voor een vroeg-middeleeuwse ouderdom.165 Een alternatieve mogelijk-

heid is dat een gegraven verbinding pas tot stand kwam ten tijde van de ontginning van het 

veengebied in de 10e-12e eeuw. De ontduikingsmogelijkheid die dit bood voor het betalen van 

tol leidde vervolgens tot de vestiging van een tolplaats. 

160	 	Van	Osta	1996.
161	 	Caesar,	De Bello Gallico,	VI,	33.3;	Vos/Van	Heeringen	1997,	66-67	en	verwijzingen	aldaar.
162	 	Hoek	1979a,	120-121;	Zagwijn	1986;	Henderikx	1986,	515-516;	1987,	80;	Leenders	1996,	76-77.
163	 	Hoek	1979a,	120-121.	De	vroegst	bekende	vermelding	van	de	Striene	dateert	uit	966	(Struona	[=Striona]	)	(Gysseling	1960,	942).
164	 	Leenders	1996,	76.
165	 	Verkerk	1997,	103-106.	
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Doorgaande landroutes 

De strandwallen zijn in het gebied van Zuid-Holland één van de weinige plaatsen waar 

verbindingen over land mogelijk zijn. De invloed van de strandwallen op de ligging van het 

wegenpatroon blijkt uit de oudste overzichtskaarten van het noordelijk deel van Zuid-Holland, 

zoals die van het Hoogheemraadschap Rijnland uit 1615.166 De naar verhouding beperkte 

breedte van de afzonderlijke strandwallen, vooral nabij de riviermondingen, maakt het aan-

nemelijk dat de locatie van de wegen in de loop der tijd niet veel zal zijn gewijzigd en dat het 

gebruik van deze routes derhalve een voorgeschiedenis kent die teruggaat tot in de prehistorie. 

Doordat de strandwallen doorsneden worden door riviermondingen en getijdengeulen, moet 

de betekenis van deze landroutes voornamelijk op regionaal niveau gezocht worden. Dit gold 

niet voor het gebied ten noorden van de Oude Rijn, waar in noordelijke richting interregionaal 

verkeer mogelijk was met Kennemerland. Dat ook het strand als een optie niet vergeten mag 

worden, blijkt ondermeer uit een 11e eeuwse bron, de Vita et Translatio van St.-Jeroen, waarbij 

het gebeente van deze heilige in een processie langs de kust van Noordwijk naar Egmond werd 

overgebracht.167 Deze weg langs het strand was wellicht een optie voor diegenen die met de 

routes binnendoor minder vertrouwd waren. 

Het gebruik van de voormalige Romeinse wegen langs de Rijngrens en de Maas als door-

gaande routes moet na het wegvallen van de reguliere bezetting van de forten in de 3e eeuw 

sterk zijn teruggelopen. De ligging van deze landroutes in het regelmatig overstromende rivie-

renlandschap houdt in dat de wegen onderhouden moesten worden. Zeker voor de zuidelijke 

weg zal de vanaf de Romeinse tijd verhoogde rivieractiviteit van de Waal en de Merwede nade-

lig zijn geweest voor de mogelijkheid van een goede doorgaande verbinding.168 Van de limesweg 

bij Valkenburg is bekend dat een deel daarvan in 124 na Chr. is verlegd vanwege de eroderende 

werking van de Rijn en haar zijgeulen. In het begin van de 3e eeuw moet de weg daar buiten ge-

bruik zijn geraakt gezien de ligging van een omgreppeld gebouw ter plaatse.169 Voor een herstel 

van het wegennet in samenhang met het gebruik van de castella langs de benedenloop van 

de Rijn in de laat-Romeinse periode zijn geen aanwijzingen. Daar deze bezetting voornamelijk 

lijkt te hebben gediend ter beveiliging van graantransporten vanuit Engeland, zal vervoer over 

water voldoende zijn geweest.170 De minder voor erosie gevoelige delen van de Romeinse weg 

zullen ongetwijfeld nog lange tijd dienst hebben gedaan.

Bovenstaande betekent niet, dat langs de grotere rivieren in het geheel geen landverkeer 

plaatsvond, alleen dat een efficiënte doorgaande route ontbrak. Men mag verwachten dat langs 

de rivieroevers, in het bijzonder bij de lagere waterstanden gedurende het zomerseizoen, een 

zekere mate van landverkeer bestond. Het hierboven aangehaalde fragment uit het gedicht van 

Alcuin, waarin wordt verwezen naar het jagen van schepen langs de rivier, impliceert dat er een 

route te voet (of te paard) mogelijk was in open terrein. 

166	 	Kaarten van Rijnland, Delfland en Schieland 1611-1615	(1972).
167	 	Rentenaar	1977.
168	 	Voor	het	mogelijke	verloop	van	de	zuidelijke	weg	zie	Bogaers	1967.
169	 	Bult/Hallewas	1990a.
170	 	Willems	1989.
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De contactmogelijkheden met de buitenwereld

Overzien we in figuur 2.10 de verkeersgeografische mogelijkheden die de regio Zuid-Holland 

heeft, dan valt op dat in het onderhouden van zowel regionale als interregionale contacten het 

belang van waterwegen in sterke mate overheerste. De vertrouwdheid van de kustbewoners 

met de (binnen)scheepvaart is daardoor bijna vanzelfsprekend; voor de communicatie met de 

buitenwereld was men er als het ware toe veroordeeld, ondanks de gevaren die de Noordzee 

kent. Het wordt dan ook tot één van de oorzaken gerekend van de reputatie van de Friezen als 

handelaren. Het voordeel, vooral vanuit economisch oogpunt, van de mogelijkheiden vervoer 

over water ten opzichte van die over land is bekend; men kan op relatief snelle en goedkope 

wijze een grotere hoeveelheid goederen transporteren. 

De oost-west verbindingen liepen vrijwel uitsluitend over water en de waterlopen die 

tussen en langs de strandwallen gelegen zijn sloten hier op aan. De Noordzee was voor het 

Zuid-Hollandse kustgebied de enige doorgaande waterweg in noordelijke en zuidelijke richting. 

Het is twijfelachtig of daarnaast vanuit de Maasmonding een zuidelijke route binnendoor over 

de Striene bestond. Van de landroutes had alleen de noordelijke verbinding met Kennemerland 
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een interregionale betekenis. Bovendien was met dit gebied ook buiten het vaarseizoen, dat 

zich voor het Noord- en Oostzeegebied beperkte tot de zomer, een regulier contact mogelijk.171 

Wat lange-afstandsroutes betreft werd de Oude Rijnmond aangedaan door interregionaal 

verkeer tussen het Duitse Rijngebied en (westelijk) Engeland (oost-west verkeer) en tussen 

West-Europa en Scandinavië (noord-zuid verkeer). Een belangrijke verandering was het  

ontstaan van een open verbinding tussen het Almere en het Vlie in de loop van de Vroege Mid-

deleeuwen, waardoor binnendoor een gunstige noord-zuid route ontstond via de Vecht naar 

Dorestad en het Austrasische kerngebied. Dit zal ten koste zijn gegaan van de Oude Rijnmond 

als doorgangsgebied.172 Door de Maasmonding passeerde doorgaand verkeer uit het achterland 

van de Rijn en de Maas. Dit zal doorgaans een meer zuidelijke bestemming hebben gevolgd 

richting Domburg, Vlaanderen, zuidelijk Engeland of de Noord-Franse kust.

Reistijden over water

Naast de ligging aan doorgaande verkeersroutes kan de benodigde reistijd naar de buitenwe-

reld een indicatie geven van de mate waarin contacten onderhouden kunnen worden. Daarbij 

wordt uitgegaan van reizen onder zeil en de mogelijkheid van het volgen van routes over open 

zee. Over deze twee zaken bestaat bij historici en archeologen onterecht enige scepsis, speci-

aal voor de periode tot 700. Geroeide tochten over open zee beschouwt men als te riskant.173 

Ondanks de gebrekkige archeologische gegevens lijken de Germaanse volkeren die in de 

laat-Romeinse tijd actief waren langs de zuidelijke Noordzeekusten wel degelijk zeilschepen 

gebruikt te hebben.174 

Een indruk van de toenmalige reistijden onder zeil biedt een beperkte hoeveelheid histori-

sche bronnen en vaarexperimenten met replica’s van opgegraven schepen. Voor de gemaakte 

berekeningen voor zee- en riviervaart is gebruik gemaakt van door Ellmers verzamelde gege-

vens uit de 9e tot 11e eeuw, waarbij de afstanden in zeemijlen zijn omgerekend naar kilometers 

om een vergelijking tussen zee-, rivier- en landroutes te vergemakkelijken.175 Door de schaarste 

aan gegevens dienen de berekeningen enkel om een idee te geven van de ‘gemiddelde’ reisduur. 

Een reis kan natuurlijk langer hebben geduurd door het oponthoud op markten en het wachten 

op een gunstige wind. De afstanden zijn gegeven in etmalen, dat wil zeggen het aantal zeemij-

len (hier kilometers) dat in 24 uur is afgelegd. Ellmers komt op basis van de verschillende manier 

van reizen en het verschil tussen handelsschepen en oorlogsschepen bij de zeevaart tot een 

driedeling met elk een eigen snelheidsbereik. De eerste categorie bestaat uit de onderbroken 

vaart, waarbij elke nacht aan de kust overnacht wordt; de tweede categorie is de doorgaande 

vaart, waarbij dag en nacht wordt doorgezeild en de derde categorie zijn de lichte en ranke 

oorlogsschepen, die op doorgaande vaart zijn (zie tabel 2.1). Deze gegevens kunnen gebruikt 

worden om bij benadering onbekende reistijden te berekenen.

171	 	Uit	de	bronnen	is	geen	duidelijke	begrenzing	van	het	vaarseizoen	vast	te	stellen.	Ellmers	(1972)	gaat	voor	de	duur	van	het	vaarseizoen	in	

Noord-Scandinavië	uit	van	niet	veel	meer	dan	zes	maanden,	voor	het	zuidelijk	Noordzeegebied	duurt	het	seizoen	hoogstens	één	tot	twee	

weken	langer.
172	 	Besteman	1989,	5-7.	Waarschijnlijk	was	aan	het	begin	van	de	Romeinse	tijd	tussen	het	Almere	en	het	Vlie	reeds	een	smalle	verbinding	door	

het	veen	aanwezig,	die	later	door	toenemende	erosie	veranderde	in	een	getijdegeul.	In	dat	geval	zou	de	rol	van	de	Oude	Rijnmond	als	door-

gangsgebied	voor	verkeer	van	en	naar	het	noorden	al	eerder	aan	belang	hebben	ingeboet	(De	Groot	et al.	1994).	
173	 	Zie	hiervoor	Carver	1990.
174	 	Haywood	1999,	77-110.	
175	 	Ellmers	1972,	248-254.	Een	zeemijl	is	1855	m.
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Tabel 2.1 Bereik in één etmaal van de reiscategorieën zeevaartverkeer op grond van schriftelijke bronnen (naar Ellmers 1972, tabel 1). 

 

reiscategorie bereik gemiddeld bereik

I: handelsschip, onderbroken 53-68 km 60 km

II: handelsschip, doorgaand 102-137 km 120 km

III: oorlogsschip, doorgaand 167-306 km 236 km

Aanvullende historische gegevens laten zien dat het bereik per etmaal nog hoger kan liggen. 

Met behulp van gedocumenteerde klassieke en vroeg-middeleeuwse doorgaande zeereizen 

kwam McGrail tot een gemiddelde snelheid van omgerekend circa 90 km per etmaal bij ongun-

stige wind en circa 225 km onder gunstige omstandigheden. Deze laatste gemiddelde snelheid 

komt goed overeen met snelheden die gemeten zijn tijdens experimenten met Scandinavische 

replica’s.176 

Voor de riviervaart geeft Ellmers andere grootheden. Een indicatie voor de afstanden die 

stroomopwaarts per dag werden afgelegd kan gehaald worden uit latere bronnen waarbij 

spake is van eenzelfde voortstuwing als in de Vroege Middeleeuwen. De gemiddelde snelheid 

stroomopwaarts van gejaagde vrachtpramen in de Late Middeleeuwen en de vroegmoderne 

tijd bedroeg 15 tot 17 km per dag. De reis van een vrachtschip van Rotterdam naar Keulen in 

de 18e eeuw duurde 5 à 6 weken (8 tot 10 km per dag). Deze afstanden zullen niet veel hebben 

afgeweken van de vroeg-middeleeuwse stroomopwaartse reisduur op de Oude Rijn. Hierboven 

is reeds opgemerkt dat deze rivier toendertijd nog een redelijk forse stroomsnelheid kende.177 

De snelheid van met riemen of vaarbomen voortgestuwde vrachtschuiten verschilt volgens Ell-

mers nauwelijks van gejaagde schepen. Overigens lijkt mij het gebruik van een jaaglijn voor de 

meeste Nederlandse rivieren met hun uiterwaarden een lastige zaak. Toch sprak Alcuin in zijn al 

eerder aangehaalde gedicht over het gebruik van een ‘heel lang sleeptouw’ (prelongo remulco) 

voor zijn stroomopwaartse tocht over de Oude en Kromme Rijn (pag. 49 en verder). Bij de bereke-

ning van de reistijden voor de stroomopwaarts gaande riviervaart is uitgegaan van een gemid-

delde snelheid van 12,5 km per dag. Een indruk van de reistijd voor niet-reguliere riviervaart 

geeft de vermelding dat het lichaam van de in Dokkum (Friesland) vermoordde Bonifatius in 

754 in 30 dagen naar Mainz werd vervoerd, waarbij de opvarenden ‘s nachts in havens aan land 

gingen. Dit komt neer op een dagafstand van 23-24 km, wat een uitzondering geweest zal zijn.178 

Stroomafwaarts verliep de reis al naar gelang de sterkte van de stroming een stuk sneller; zo 

legde men in de 18e eeuw de afstand van Mainz naar Keulen in vier dagen af, wat neerkomt op 

zo’n 50 km per dag. Deze snelheid zal afnemen naarmate men verder stroomafwaarts komt.

176	 	McGrail	1987,	262-264;	Bill/Vinner	1995;	Carver	(1990)	gaat	voor	roeitochten	uit	van	een	snelheid	van	67	km	per	dag,	de	helft	van	de	dagaf-

stand	onder	zeil	(134	km).	
177	 	Parlevliet	2001,	8-9.	De	meanderlengte	bij	Valkenburg-De	Woerd	wijst	op	een	gemiddelde	afvoer	van	170	tot	280	m³	per	seconde.	De	huidige	

afvoer	van	de	Nederrijn/Lek	bedraagt	314	m³	per	seconde.
178	 	Ellmers	1972,	253.
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Tab. 2.2 Indicatie van het aantal benodigde reisdagen onder zeil vanuit de Oude Rijnmonding naar enkele aangrenzende gebieden 

en vroeg-middeleeuwse (handels)plaatsen rond 800 na Chr. Voor de gevolgde routes en ligging zie fig. 2.11. De plaatsnamen van de 

buitenlandse bestemmingen zijn gehaald uit Hodges 1982. 

Aantal reisdagen per reiscategorie

bestemming km I (onderbroken) II (doorgaand) III (oorlogsschip)

Velsen 40 (130) 1 (8) 1 (8) ½(7)

Texel 100 (175) 2 (9) 1 (8) ½ (8)

Westergo 150 (230) 3 (9) 2 (8) ½ (8)

Domburg 100 2 1 ½

Dorestad 80 7 3,5? 3,5?

York 400 [+60] - 4 [8] 2 [7]

Norwich 150 [+40] - 2 [5] <1 [4]

Ipswich 200 6 2 <1

Londen 400 7 4 2

Sarre 300 [+10] 5 [6] 3 [4] 2 [3]

Hamwih 450 8 4 2

Quentovic 300 5 3 2

Hamburg 500 9 4 2

Haithabu 450 9 5 3

Ribe 550 9 5 3

Nota Bene:

	› Het	aantal	reisdagen	is	op	hele	dagen	naar	boven	afgerond	(op	halve	dagen	voor	de	bestemmingen	van	

oorlogsschepen	binnen	Frisia	zelf).

	› Bij	Velsen,	Texel	en	Westergo	staat	tussen	haakjes	de	afstand	en	de	reistijd	voor	de	alternatieve	route	binnendoor	

vermeldt,	die	deels	stroomopwaarts	gaat	via	de	Oude	Rijn,	stroomafwaarts	via	de	Vecht	en	over	open	water	via	het	

Almere).

	› Aangezien	York,	Norwich	en	Sarre	meer	landinwaarts	gelegen	zijn	staat	tussen	rechte	haakjes	het	aantal	dagen	

vermeld	dat	nodig	is	wanneer	men	ook	de	afstand	vanaf	de	kust	stroomopwaarts	de	rivier	meerekent.	

	› Om	Haithabu	te	bereiken	moest	het	schip	over	een	afstand	van	16	km	een	landengte	tussen	de	Noord-	en	de	Oostzee	

overbruggen.	Daarbij	werd	waarschijnlijk	gebruik	gemaakt	van	een	sleepbaan.179	De	duur	van	deze	tocht	is	in	de	

berekening	gesteld	op	één	dag.

Een indruk van het benodigde aantal reisdagen en de gevolgde routes naar verschillende 

bestemmingen vanuit de Oude Rijnmonding geven tabel 2.2 en figuur 2.11. Hieruit blijkt dat veel 

plaatsen over zee relatief snel te bereiken waren. Dit geeft een andere visie op de nabijheid 

van de naaste buren van Zuid-Holland en laat de potentiële eenheid van het Noordzeegebied 

zien; zo zijn plaatsen als Ipswich en de omgeving van Norwich aan de oostkust van Engeland 

even snel bereikbaar als Westergo in Frisia.180 Dat men vanuit de Oude Rijnmonding ook daad-

werkelijk contacten met de Engelse oostkust onderhield wordt bevestigd door archeologische 

vondsten (zie hoofdstuk 5, 6 en 8). De schijnbaar ongunstige bereikbaarheid van het stroomop-

179	 	Ellmers	1972,	233.
180	 	Carver	(1990)	kwam	tot	een	soortgelijke	herschikking	van	de	naaste	buren	van	Ipswich.
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waarts gelegen Dorestad werd deels goedgemaakt door de snellere terugweg. Daarnaast was 

men voor een reis naar deze plaats minder afhankelijk van een gunstige wind en het beperkte 

vaarseizoen dan gold voor tochten over zee. De bereikbaarheid van Kennemerland was buiten 

het vaarseizoen op zee het snelst over land, wanneer we voor de afstand Rijnsburg-Velsen (circa 

30 km) uitgaan van een dagafstand van 25 km te voet of per kar.181 De alternatieve vaarroute 

naar Kennemerland en andere delen van noordelijk Frisia over de binnenwateren via de Oude 

Rijn, de Vecht en het Almere nam naar verhouding veel meer tijd in beslag.

2.5 Besluit: wonen in een waterrijk, dynamisch landschap

Het overzicht in dit hoofdstuk maakt duidelijk dat binnen laat-Romeins en vroegmiddeleeuws 

Zuid-Holland dicht bij elkaar sterk verschillende landschapseenheden voorkwamen, met 

een grote ecologische diversiteit. Hetzelfde gold voor het vergelijkbare Noord-Hollandse 

kustgebied. Met de kustgebieden in Noord-Nederland en Zeeland bestonden daarentegen 

grote verschillen. In het Noord-Nederlandse kustgebied overheerste de aanwezigheid van de 

boomloze kwelder, terwijl het Zeeuwse landschap vrijwel geheel in beslag werd genomen door 

een onbewoonbaar waddengebied.182 Gedurende de 3e tot 10e eeuw was in het gebied rond de 

Rijn- en Maasmonding geen sprake van grootschalige landschappelijke veranderingen die de 

bewoning ingrijpend zouden verstoren; de invloed van de zee bleef vrij beperkt. Deze stabiliteit 

is vooral te danken aan de beschermende werking van de strandwallen. Dit geldt niet voor het 

zuidelijk deel van Zuid-Holland, waar in deze periode door een sterkere zee-invloed een getij-

denlandschap ontstond. 

181	 	Dagafstand	volgens	Carver	1990.
182	 	Knol	1993,	27-33;	Vos/Van	Heeringen	1997,	67-70.
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Door de – weliswaar sterk afgenomen – zeespiegelstijging was in het hele gebied wel 

sprake van een geleidelijke vernatting (of beter: verdrassing). Dit op een geologische tijdschaal 

verlopende proces zal zich buiten de belevingswereld van de toenmalige generaties hebben vol-

trokken. Een wel voor de mens waarneembare ruimtelijke dynamiek was aanwezig in het duin-, 

rivier- en getijdenlandschap. In het duingebied had men te maken met een kwetsbaar even-

wicht, waar verdroging in de hogere delen al snel leidde tot een destabilisatie van de vegetatie, 

waardoor verstuivingen ontstaan.183 Daarnaast moet al in de loop van de Vroege Middeleeuwen 

sprake zijn geweest van erosie en daarmee samenhangende Jonge Duinvorming langs de kust. 

In het rivieren- en getijdengebied wisselden de gebruiksmogelijkheden onder invloed van 

meer of minder regelmatige overstromingen. Evenals het veengebied werden (en worden) deze 

wetlands door buitenstaanders veelal als ongunstige woongebieden beschouwd, waar men 

zich noodgedwongen moest aanpassen aan de omgeving. Deze strikt processuele benadering 

is inmiddels achterhaald; hoewel men ervan uit mag gaan dat de mensen mede vanuit een 

milieu-gerelateerd standpunt naar het landschap keken en tot de keuze van hun woonplaats 

kwamen, speelden in de ruimtelijke organisatie van een samenleving niet alleen ecologische en 

geografische variabelen een rol, maar ook sociaal-politieke afwegingen.184 

Dat de mens in dit landschap al vóór de jaartelling in de waterhuishouding wist in te grijpen 

is bovendien aangetoond door de vondst van diverse dam- en duikerconstructies.185 Deze 

reguleerden de afwatering van weiden, hooiland en akkers op kreken. Dit impliceert ook de aan-

wezigheid van kaden of dijkjes, waarbij we eerder moeten denken aan deelbedijkingen dan aan 

grootschalige doorgaande dijken uit de Volle Middeleeuwen. Het bewijs voor deze mogelijk-

heid is inmiddels voorhanden uit Friesland, waar kleinschalige dijkbouw op de kwelder reeds 

voorkwam in de Late IJzertijd.186 Slechts een tweetal schriftelijke bronnen uit het begin van 

de 9e eeuw geven aanwijzingen voor het bestaan van waterstaatkundige werken in de vroeg-

middeleeuwse delta. De eerste bron is een rechtsoptekening voor een deel van het Nederlandse 

rivierengebied, de Ewa quae se ad Amorem habet (‘de wet die bij de Amor geldt’). Het deel dat 

betrekking heeft op het oude volksrecht vermeldt de boetes die iemand krijgt wanneer men 

weigert op bevel van de graaf een dam te onderhouden of te herstellen.187 Een minder duidelijke 

tweede aanwijzing is te vinden in een koninklijke wet die bestemd was voor een ieder die ‘bij 

de zee’ woonde. Deze capitulare, die waarschijnlijk ook op het ambtsgebied van onze contreien 

van toepassing was, stelde boetes vast voor diegenen die weigeren hulp te verlenen. Aangezien 

het niet om krijgsdienst kan gaan – de boete moet zowel aan de koning als het volk betaald 

worden – moet het gaan om hulp bij de strijd tegen het water. Bovengenoemde archeologische 

aanwijzingen zijn een bevestiging van het vermoeden dat deze door een centraal gezag opge-

stelde regels aansloten op bestaande regels ten aanzien van de waterhuishouding.188 

Het belang van de doorgaande waterwegen komt ook naar voren in de Lex Frisionum uit 

802/803. In de aanvullingen op het volksrecht volgens diverse toenmalige rechtsgeleerden is 

183	 	Zagwijn	1997,	98.
184	 	Kolen/Hallewas	1997,	75;	Louwe	Kooijmans	1997.
185	 	In	Vlaardingen	zijn	zeven	dam-	en	vier	duikerconstructies	aan	het	licht	gekomen,	waarvan	de	oudste	dateert	uit	circa	175	voor	Chr.	(De	Rid-

der	1999).	Uit	Valkenburg	(Z.H.)	was	al	eerder	een	duiker	uit	het	einde	van	de	2e	eeuw	aangetoond	(Bult/Hallewas	1990a).
186	 	Bazelmans	et al.	1999.
187	 	Niermeyer	1953;	Blok	1979,	95	en	126.	
188	 	Blok	1979,	126-127.
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van ene Saxmund opgetekend dat wanneer iemand een rivier afsluit als openbare weg, hij 

twaalf solidi boete moet betalen.189 

In het kustgebied was in zoverre sprake van aanpassing, dat de relatie tussen droge en natte 

gebieden bij de keuze van de nederzettingslocatie een belangrijke rol speelt. Deze beslissing 

hing af van een hoge en droge ligging boven het maximale stormvloedniveau van de zee of het 

overstromingsniveau van de rivieren enerzijds en goede afwateringsmogelijkheden anderzijds, 

zowel natuurlijk als kunstmatig. Gunstige vestigingplaatsen waren derhalve de strandwallen 

(Oude Duinen), oeverwallen langs de rivieren en kreken, verlande stroom- en kreekruggen, de 

voormalige kwelders en de donken. Ook de hoge delen van het veengebied kwamen voor bewo-

ning in aanmerking, maar de kolonisatie van dit milieu kwam pas tegen het einde van de Vroege 

Middeleeuwen goed op gang. 

In de contacten met de buitenwereld speelden waterwegen een grote rol. De gunstige 

woongebieden nabij de grote riviermondingen lagen als het ware als eilanden tussen immense 

lege ruimtes; aan de eene zijde de Noordzee, aan de andere zijde een uitgestrekt veengebied. 

Slechts door smalle corridors langs de rivieren was men met het achterland verbonden. Het 

belang van waterwegen zal zijn weerslag hebben gehad op sociale, economische en culturele 

aspecten van de samenleving langs de kust. We kunnen dan ook spreken van een maritiem 

cultuurlandschap. De archeologische verwijzingen naar vroeg-middeleeuwse scheepsvaart 

beperken zich voor de Merovingische en Karolingische tijd vooralsnog tot afgedankte delen 

van rivierscheepjes of opgeboeide boomstamkano’s in waterputten, zoals in Katwijk-Zanderij 

Westerbaan en Oegstgeest-Nieuw Rhijngeest Zuid.190 IJzeren scheepsklinknagels met ruitvormig 

beslag, bootshaken, aanlegsteigers en beschoeiingen in oevernederzettingen geven eveneens 

een archeologische blik op de connectie met het water. Of veel middeleeuwers graag de zee op 

gingen valt nog te bezien; de Noordzee staat bekend om zijn gevaren voor zeilschepen. 

De geografische ligging aan de monding van twee belangrijke Europse rivieren maakt 

Zuid-Holland tot een internationaal doorgangsgebied bij uitstek. De hierboven uitgevoerde 

reconstructie van de reistijden over water maakt ons ervan bewust dat de Noordzee bij het aan-

gaan en onderhouden van contacten een even grote (zoniet een grotere) potentiële betekenis 

toegekend kan worden als dat van het continentale achterland. 

In de volgende hoofdstukken zullen meerdere aspecten van een maritieme samenleving aan 

de orde komen, zoals de organisatie van de heervaart in ‘riemtalen’ (par. 3.7), de structuur en 

betekenis van nederzettingen langs de rivieren (par. 7.6) en een bootvormig graf in de duinen bij 

Den Haag (pag. 245 en verder). Ook zal het een rol hebben gespeeld in het onderhouden van politie-

ke relaties tussen de verschillende kustgebieden (par. 8.7). Maar eerst kijken we in het volgende 

hoofdstuk welke betekenis het gevarieerde landschap had voor het bewoningspatroon. 

189	 	Lex Frisionum,	Additio	VI:	De flumine obstruso: Sit quis in flumine viam publicam occluserit, XII solid(os) componat.
190	 	Waldus/Vlierman	in	Van	der	Meij	in	voorb.;	Van	Campenhout/Vlierman	2011.	




