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De Rijn heeft in de loop van het Holoceen door voortdurende rivierverleggingen een wirwar van stroomgordels 
opgebouwd. Gedurende lange tijd stroomde een belangrijke tak van de Rijn via de stad Utrecht naar zee. Het water 
in deze toenmalige Rijn verdeelde zich bij Utrecht over twee rivieren die allebei door een groot veengebied 
stroomden. De Oude Rijn stroomde naar het westen en mondde bij Katwijk uit in de Noordzee, de Vecht/Angstel 
stroomde naar het noorden en kwam bij Muiden uit in het toenmalige Flevomeer. Deze laatste rivierloop was in elk 
geval actief van 825 - 790 voor Christus (2620 ± 35 BP) tot 260 - 410 AD (1695 ± 30 BP) en mogelijk zelfs tot 1122 
AD. Omdat de Romeinen baat hadden bij veel water in de Oude Rijn, die vanaf Utrecht tot de Noordzee de 
natuurlijke grens van het Romeinse Rijk vormde, kunnen hun ingrepen van invloed zijn geweest op het buiten 
functie raken van de Vecht/Angstel. 

Ontstaan van de Vecht/Angstel 
A a n het eind van de laatste ijstijd 
s t roomde de Rijn door een breed dal 
van de huidige Duitse grens naar het 
westen. De monding van de Rijn lag 
ten westen van Delft, buiten de huidi
ge kustlijn. Onder invloed van een 
stijgende zeespiegel begon de Rijn se
diment af te zetten in het dal . Ook 
vond op grote schaal veenvorming 
plaats. Rond 5600 BP was het oude 
dal zover opgevuld dat de Rijn een 
deel van haar afvoer noordwaarts ver
legde. Via de Oude Rijn, die in ieder 
geval rond 4300 BP de belangrijkste 
Rijntak was (Berendsen en 
Stouthamer, 2001), werd er bij Katwijk 
in de Noordzee afgewaterd. 

Omstreeks 2600 BP vond bij Utrecht 
een gedeeltelijke r ivierverlegging van 
de Oude Rijn plaats, waarbij het 
Rijnwater naar het noorden ging stro
men (Afb. 1). Deze loop vormde de 
Vecht /Angstel , een riviersysteem in 
het veen. De loop van de Vecht zoals 
wij die kennen is jonger dan de loop 
van de Angste l (zie beneden). 
Oorspronkelijk s t roomde de Angste l 
als enige veenrivier tussen Utrecht en 
Abcoude naar het noorden. Bij 
Abcoude vertakte de Angste l zich. Via 
de kleine zijriviertjes de Waver en de 
Holendrecht s t roomde Angstel-water 
naar het westen. Deze riviertjes 
mondden uit in de Ams te l . De hoofd
s t room van de Angste l liep via Weesp 
naar Muiden en mondde daar uit het 
Flevomeer (Afb. 2). Via het Oer-IJ was 
er een verbinding met de Noordzee. 
Een echt belangrijke Rijntak is de 
Vecht/Angstel nooit geworden. Dit 
blijkt ook uit de samenstel l ing van de 
afzettingen. Al leen in de bovenloop 
bevat de s t roomgordel van de 
Vecht/Angstel grof zand. Verder 
stroomafwaarts wordt het zand fijner 

en gaat het steeds meer slib bevatten. 
Al les wijst op een rustig s t romende ri
vier (Van de Meene et al. , 1988). 

De beginfase van de Vecht /Angstel is 
op diverse plaatsen gedateerd 
(Törnqvis t 1993; Van de Meene et al . 
1988). M e n vond een ouderdom van 

2600 jaar BP (825 - 790 voor Chr.) 
(Tabel 1). Een datering van 2895 ± 35 
BP van de Angste l bij Breukelen moet 
als te oud worden beschouwd. 

Ontwikkeling van de Vecht/Angstel 
Op haar weg van Utrecht naar het 
Flevomeer vormde de Angste l in de 

Afb. 1. Overzichtskaart van Nederland met de ligging van het gebied dat is onderzocht. De 
ligging van de Oude Rijn en het 0er-IJ is eveneens aangegeven. 

66 Grondboor & Hamer nr. 3/4 2002 



loop van de tijd niet alleen oeverwal-
len langs de rivier (Afb. 2, 3), maar 
ook 'crevasse-complexen ' (Afb. 2, 5). 
Deze ontstaan als water, tijdens ver
hoogde afvoer, over lage plekken van 
de oeverwal het omringende gebied 
in stroomt. Dit proces is goed 
beschreven door Smi th et al . (1989). 
Het komt er op neer dat er een soort 
zijriviertje ontstaat, dat zand en klei 
het veengebied in voert. Zo 'n zij
riviertje kan heel klein blijven maar 
ook in de loop van de jaren steeds 
groter worden , zo groot zelfs, dat het 
de functie van de oorspronkelijke 
hoofdrivier overneemt. In dat geval 
spreken we van een rivierverlegging 
(avulsie). 

Ook bij de Vecht-Angstel zijn zulke 
avulsies opgetreden, waarbij de 
Angste l werd verlaten ten gunste van 
de Vecht. Ze vonden plaats bij 
Breukelen en Loenen. In beide geval
len s t roomde de Vecht verder s t room
afwaarts weer door haar oude bed
ding. De bij Breukelen nieuw 
gevormde Vecht kwam bij 
Nieuwers luis weer in haar oude bed
ding en vanaf Weesp vervolgde de 
Vecht, die bij Loenen werd gevormd 
haar oorspronkelijke loop. Een 1 4 C - d a -
tering bij Nigtevecht levert een begin
fase-datering op voor dit deel van de 
Vecht van 2270 ± 35 BP (400 - 350 of 
290 - 230 voor Chr.), duidelijk jonger 
dan de Angs te l . De eindfase van de 
Vecht kan op grond van 1 4 C-da te r ing 
Nigtevecht I op 1695 ± 30 BP worden 
gesteld (260 -280 A D of 330 - 410 
AD) . De eindfase-datering is geba
seerd op een monster uit een dunne 
veenlaag aan de top van fluviatiele af
zettingen van de Vecht (Afb. 4, het 
veenniveau correleert met de veen
laag tussen 45 en 128 centimeter be
neden maaiveld van Afb. 5). 

Afb. 2. Het stroomgebied van de Vecht/Angstel rond 800 AD. De belangrijkste afzettingsmilieus Aanwez ighe id van stuifmeelkorrels 
en morfologische eenheden die in de tekst ter sprake komen zijn aangegeven, evenals de van de zilverspar (Abiës) en fijspar 
ligging van de profielen van de afbeeldingen 3 (A-A'), 4 (B-B') en 5 (Pollendiagram Uitermeer). (Picea) in het sediment wijst op sedi-

Tabel 1 

Lokatie 14C 14C Maaivelds Monsterdiepte Naam Materiaal Stratigrafische Referentie 

nummer ouderdom hoogte (m (cm beneden positie 

t.o.v. NAP) maaiveld) 

Zuilen UtC-1900 2650 ± 80 -0.1 43-46 Oud-Zuilen 1-1 b Elzenhout Top veenlaag Törnqvis t (1993) 

Zuilen UtC-1901 2620 ± 50 -0.1 43-46 Oud-Zuilen I-I a Ellzenhout Top veenlaag Törnqvis t (1993) 

Breukelen GrN-13482 2895 ± 35 -0.76 224-229 Breukelen 2 Bosveen Top veenlaag Van de Meene et al. (1988) 

Baambrugge GrN-10222 1890 ± 3 0 -1.46 66-69 Baambrugge 1 Veen Top veenlaag Van de Meene et al. (1988) 

Baambrugge GrN-10224 2620 ± 35 -1.46 215-217 Baambrugge III Kleiig veen Top veenlaag Van de Meene et al. (1988) 

Vreeland GrN-10226 3260 ± 35 -1.04 345-347 Vreeland 1 Kleigyttja Top gyttja Van de Meene et al. (1988) 

Nigtevecht GrN-6761 2270 ± 35 -1.3 137-141 Nigtevecht II Kleiige gyttja Top gyttja De Jong, 1974 

Nigtevecht GrN-6718 1695 ± 3 0 -1.3 75-80 Nigtevecht I Kleiig veen Basis veenlaag De Jong,1973 

Tabel 7. 14C-dateringen voor de Vecht-Angstel. 
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Afb. 3. Geologische profiel door de Angstel bij Baambrugge waarin de ligging van de 14C-
datering Baambrugge III is aangegeven. Voor de ligging van het profiel zie Afb. 2. 

ment-aanvoer door de Rijn. Deze bo
men groeiden van nature in de hoger 
gelegen delen van het s t roomgebied 
van de Rijn. Uit de afwezigheid van 
het stuifmeel van zilver- en fijnspar 
blijkt dat de fluviatiele sedimentatie 
vanuit de Vecht stopte. Er begon veen 
te groeien; de veenlaag tussen 45 en 
128 centimeter in afbeelding 5. 

Door Pons en Wiggers (1959, 1960) en 
Stiboka (1965) zijn de fluviatiele afzet
t ingen onder het dunne veenlaagje 
(Afb. 4) ten onrechte opgevat als ma
riene afzettingen van de 'Westfriese II 
Afzettingen' . Bij de recente kartering 
van het Vecht-Angstel gebied bleek 
dat het hier o m fluviatiele afzettingen 
gaat. Het is een zeer groot 'crevasse-
complex ' , dat wordt gekenmerkt door 
een kleinschalige l i thologische afwis
seling en de aanwezigheid van vele 
verlaten en opgevulde crevassegeu-
len. Mar iene schelpen ontbreken in 
het sediment. We l zijn er resten van 
zoetwaterschelpen gevonden (Gouw, 
2000). 

Na het eindigen van de fluviatiele 
sedimentatie bleef de Vecht een 
riviertje dat kwelwater van de 
Utrechtse heuvelrug afvoerde naar 
het A lmere en later naar de Zuiderzee. 
Het gebied vernatte en er begon veen 
te groeien. De kleilaag boven dit veen 
(0-45 c m in Afb. 5) is afgezet vanuit de 
Zuiderzee. Deze kleilaag is over het 

a lgemeen minder dan é é n meter dik. 
Ze is in een groot gebied ten noorden 
van Abcoude - Nigtevecht aanwezig. 
Tijdens overs t romingen vanuit de 

Zuiderzee, waarbij het zeewater over 
een aanmerkelijke afstand werd 
opges tuwd, vond in de benedenloop 
van de Vecht kleisedimentatie plaats. 
Onderzoek door Stiboka (1965) heeft 
aangetoond dat deze klei onder 
brakke omstandigheden is afgezet. 
G o u w (1990) beschrijft dat op diverse 
lokaties mariene schelpresten in deze 
kleilaag zijn aangetroffen. De aanwe
zigheid van pollen van rogge (Secale) 
in de kleilaag wijst op een middel 
eeuwse ouderdom ervan. Rogge 
wordt in Nederland pas vanaf de 
Midde leeuwen op grote schaal ver
bouwd. 

Sedimentatie vanuit de Zuiderzee 
werd belangrijk vanaf de tweede helft 
van de 12e eeuw. In het noordelijk 
deel van het Zuiderzeegebied werd 
door s tormen het daar nog aanwezige 
veen g e ë r o d e e r d . Het A lmere krijgt 
via de Waddenzee een open contact 
met de Noodzee. Vanaf deze tijd is er 
sprake van een echte Zuiderzee. De 
sedimentatie in de riviertjes die op de 
Zuiderzee ui tmonden wordt vanaf dat 
moment bepaald door 'zout water' . 
Het bewijs dat het water echt uit de 
Noordzee komt is bij Bu isman (1995, 
p.360) te v inden, waar hij schrijft: "In 
het zelfde jaar (1170) was er rond het 
feest van allerheiligen (1 november) 
een geweldige s torm. Daarop volgde 

Afb. 4. Geologisch profiel door de Vecht en een deel van een crevassecomplex bij Nigtevecht 
waarin de ligging van de 14C-dateringen Nigtevecht I en II (geprojecteerd) is aangegeven. De 
geprojecteerde positie van het pollendiagram Uitermeer is eveneens aangegeven. Zie Afb. 2 
voor de ligging van het profiel en de lokatie Uitermeer. 
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een hele erge overs t roming, zo erg, 
dat er eb en v loed optrad tot aan de 
muren van Utrecht. Er werd ook een 
wijting gevangen binnen de s tadsmu
ren van Utrecht, een vis , die alleen in 
de zee voorkomt ." 

Door Stiboka (1965) is deze kleilaag, 
in navolging van Pons en Wiggers 
(1959, 1960), tot 'Postromeinse 
Afzett ingen' of 'Afzettingen van 
Duinkerke II' gerekend. De sedimenta
tie eindigde met de bedijking van de 
Zuiderzee en de Vecht. Tegenwoord ig 
denkt men veel genuanceerder over 
het 'klassieke' mariene Holocene 
trans- en regressie-model langs de 
Noordzeekust dan in de jaren 60; ver
gelijk bijvoorbeeld Hageman (1969) 
met Beets and Van der Spek (2000). 
De door Hageman (1969) veronder
stelde synchroniteit tussen mariene 
trans- en regressiefasen en fluviatiele 
sedimentatie in de Rijn-Maas delta 
was al eerder weer legd door 
Berendsen (1984a, b). 

De monding van de hoofdloop van de 
Vecht/Angstel heeft al die tijd bij het 
huidige Muiden in het Flevomeer (la
ter het A lmere , nog later de 
Zuiderzee) gelegen, waar de rivier een 
grote delta in het meer vormde . Door 
golfwerking in het latere A lmere en 
de Zuiderzee hebben de afzettingen 
van deze delta een grotere verbrei
ding gekregen. Dat is op een kaart in 
Stiboka (1965; p. 19) te zien. Via de 
Waver en de Holendrecht stond de 
Angste l in verbinding met de Amste l . 
Vanuit deze riviertjes vond op kleine 
schaal fluviatiele sedimentatie plaats, 
waarop Riezebos en Du Saar (1969; p. 
90 en fig. 1, de klei bovenin boringen 
51 en 52) reeds wezen. 

Nadat het met de vorming van rivier
afzettingen was gedaan, bleven net 
als de Vecht ook het grootste deel van 
de Angste l en de riviertjes de Waver 
en de Holendrecht open. Dit was 
enerzijds het gevolg van kwel vanuit 
de Utrechtse Heuvelrug, anderzijds 

van de grote afstand tussen het be
ginpunt van de Vecht/Angstel (bij 
Utrecht). Hierdoor kon eventueel nog 
aanwezig riviersediment deze rivier
tjes niet meer bereiken. Verder waren 
de Vecht en de andere riviertjes be
langrijke verbindingsroutes in een 
zeer ontoegankelijk veengebied. 
Waarschijnlijk heeft de mens een ac
tieve rol heeft gespeeld bij het be
vaarbaar houden. 

Het pol lendiagram (Afb. 5) bevat en
kele aanwijzingen omtrent de ont
staanswijze, de ouderdom en het se
dimentat iemil ieu van de afzettingen 
van de Vecht-Angstel . De boring 
waaraan de stuifmeelanalyses zijn 
verricht ligt aan de rand van het cre-
vassecomplex van de Aetsveldse 
Polder. Wat allereerst opvalt is de 
sterke vernatting op de overgang van 
het onderl iggende Pleistocene zand 
naar de daarboven l iggende gyttja 
(gyttja bestaat uit zeer fijn verdeeld 
plantenmateriaal dat veelal wordt af
gezet in ondiepe meren). Verder blijkt 
dat de els (Alnus) steeds de grootste 
waarden bereikt in de trajecten die ve-
n ' 9 / gyttja-achtig ontwikkeld zijn. In 
het gehele traject tussen 130 en 385 
centimeter beneden maaiveld is stuif
meel van zilver- en fijspar aanwezig. 
Dit wijst op directe aanvoer van water 
uit het s t roomgebied van de Rijn (De 
J o n g , 1968). Stuifmeel van deze soor
ten zijn vrijwel afwezig in het traject 
van maaiveld tot 130 centimeter bene
den maaiveld , zodat kan worden ge
steld dat er vanaf die diepte geen di
recte Rijn-invloed meer is. 
Sedimentatie van (een deel van) de 
kleilaag tussen 0 en 45 centimeter on
der maaiveld wordt door De J o n g 
(1968) geplaatst na 1300 A D . Hij sluit 
'verjonging' onder invloed van recen
te landbouw niet uit. Door hem is in 
de boring geen directe (open) marie
ne invloed opgemerkt. 

De crevasse-complexen 
Kenmerkend voor de Vecht/Angstel is 
dat de rivier niet alleen 'normale ' oe-
verwal len opbouwde zoals te zien in 
afbeelding 3, maar ook bui tengewoon 
grote 'crevasse-complexen ' . Daarvan 
zijn er vier te zien op de kaart van af
beelding 2: bij Breukelen, bij 
Vreeland-Horstermeer, ten zuidwesten 
van A b c o u d e (Winkel) en ten noorden 
van Abcoude-Nigtevegt (Aetsveldsche 
polder). Door Van de Meene et al. 
(1988) zijn twee van deze crevasse-
complexen herkend, namelijk 
Vreeland-Horstermeer en Winke l . Van 
de Meene et al. , (1988; p. 52) schrij
ven: "Voora l ten noorden van de af
spli tsing van de Angste l s t roomgordel 

Afb. 5. Pollendiagram Uitermeer (vereenvoudigd naar De Jong, 1968). Zie Afb. 2 voor de ligging 
van de lokatie. 
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Afb. 6. Vorming van een crevassecomplex (naar Smith et al, 1989.). 

bij Loenen, moeten open veenmeren 
hebben gelegen. Thans zijn zij opge
vuld met 2-4 meter fijnzandige en klei
ige afzettingen". Ze beschrijven de 
kleinschalige l i thologische afwisseling 
van de afzettingen. Daarbij "gaat het 
o m een afwisseling van niet-gefun-
deerde (m.a.w. niet in de ondergrond 
ingesneden) geul-opvul l ingen, be
staande uit kleiig fijn zand en sterk 
zandige klei, met daarnaast komafzet-
t ingen, bestaande uit zware klei. 
Hierin komen kleigyttja's en gyttja's 
voor , die karakteristiek zijn voor afzet
t ingen in meren" (Van de Meene et 
al. , 1988; p. 52). 

Een dergelijke opvul l ing is typerend 
voor grootschalige crevasse-com
plexen, zoals gedetailleerd beschre
ven door Smi th et al . (1989). Ook in 
de Alblasserwaard , de Lopikerwaard 
en de Krimpenerwaard zijn ze veelvul
dig aangetroffen (Berendsen, 1982; 
Makaske, 1998; Weerts and Bierkens; 
1993, Berendsen, pers. comm.) . Een 
crevasse ontstaat, wanneer bij hoog 
water de oeverwal van de rivier op 
een lage plek overstroomt en er een 
soort zijriviertje ontstaat. Dat zij
riviertje transporteert zand en klei 
naar het achterland. Aanvankeli jk ont
staat hierbij een klein, dun, lobvormig 
sediment l ichaam (Afb. 6): 'stage I' 
van Smi th et al. (1989). Naarmate een 
crevasse langer blijft bestaan kan 
deze ui tbouwen tot een ingewikkeld 
complex van vertakkende zandige 
geulen, waartussen kleiige afzettingen 
worden gevormd (stages II en III). 
Uiteindelijk kan de rivier waaruit de 
crevasse is ontstaan haar afvoer 
geheel naar een grote geul van het 
crevassecomplex verleggen. Daarbij 
ontstaat een nieuwe rivierloop (avul
sie). 

A a n weerszijden van de Vecht/Angstel 
lag uit een uitgestrekt veengebied. 
Waar het veen werd belast met fluvia-
tiel sediment begon het te klinken. 
Hierdoor kwam het gebied, waar het 
sediment werd afgezet, lager te l ig
gen. Er ontstonden laagten en soms 
meren. Het eenmaal in gang gezette 
proces van crevassevorming werd 
hierdoor versterkt. De crevassevor
ming stopt pas als de ontstane laagte 
geheel is opgevuld of als de aanvoer-
geul is dichtgesl ibd. Van de Meene et 
al . (1988) schrijven over Veenmeren ' . 
Zij nemen aan dat de meren al be
stonden voordat de Vecht/Angstel 
door het gebied ging s t romen en dat 
ze vanuit en door deze rivier zijn op
gevuld. Zij baseren zich op de aanwe
zigheid van zwarte meerbodems, klei
gyttja's en gyttja's aan de basis van 
de 'meeropvul l ingen ' . 

Een 1 4 C-da te r ing van zo 'n gyttja lever
de een ouderdom op van 3260 ± 35 
BP. Die datering valt duidelijk ouder 
uit dan de ouderdom voor het ont
staan van de Vecht /Angstel . Dat be
wijst volgens de auteurs het bestaan 
van veenmeren voordat de rivier in 
het gebied aanwezig was. De geda
teerde gyttja bestaat ten dele uit gere-
manieerd ouder organisch materiaal 
(Van de Meene et al. , 1988; p. 54). Dit 
materiaal is waarschijnlijk op de 
meerbodem terecht gekomen door 
oever-afslag. Of dat nu gebeurde in 
een reeds bestaand meer, voordat de 
Vecht/Angstel bestond, of in een on
diep veenmeer, dat zich vormde na 
initiële crevassevorming, is niet dui
delijk. Beide ontstaanswijzen van de 
veenmeren zijn denkbaar. De aanwe
zigheid van zandige geulen in de op
vul l ing die worden afgewisseld met 
meer kleiig opgevulde delen wijst op 

sedimentatie in zeer ondiep water. In 
een dieper (veen)meer zou de opvul 
ling een uitgesproken delta-achtig ka
rakter hebben. 

Het einde van de actieve Vecht-
Angstel; hielpen de Romeinen een 
handje? 
Het einde van de fluviatiele sedimen
tatie van de Vecht kan bij Nigtevecht 
op grond van 1 4 C-da te r ing Nigtevecht 
I op 1695 ± 30 BP worden gesteld 
(260 - 280 A D of 330 - 410 AD) . 
Fluviatiele sedimentatie in dit deel 
van het s t roomgebied van de Vecht 
stopte aan het eind van de Romeinse 
tijd. Verder s t roomopwaarts is de flu
viatiele eindfase minder duidelijk. 
Datering van de top van een veenlaag 
onder een fluviatiele kleilaag bij 
Baambrugge levert een ouderdom op 
van 1890 ± 30 BP (70 - 140 AD) . Dit 
wijst op hernieuwde fluviatiele sedi
mentatie van de Angste l (Cleveringa, 
1985). De kleilaag ligt aan maaiveld, 
zodat dateren van de eindfase hier 
niet mogelijk is. Zowe l de datering bij 
Nigtevecht (eindfase) als die bij 
Baambrugge (hernieuwde fluviatiele 
sedimentatie) vallen in de tijd dat de 
Romeinen in Nederland waren. 
Aanvankelijk strekte de Romeinse in
vloed zich over heel West-Neder land 
uit. Het bij Velsen opgegraven fort ge
tuigt daarvan (Morel , 1988). Later 
trokken de Romeinen terug achter een 
een gefortificeerde grens: de Limes. 
Deze liep in West-Neder land langs de 
Oude en de K r o m m e Rijn. A a n deze 
grens bevonden zich vele Romeinse 
forten, onder andere bij Utrecht (Fort 
Fectio, Vechten). Dit fort was gelegen 
aan de toenmalige spli tsing van de 
Oude Rijn en de Vecht. Recent ar
cheologisch onderzoek op de Vinex-
lokatie 'Leidsche Rijn' ten westen van 
Utrecht bracht aan het licht dat hier 
sprake is geweest van sterke toename 
v^n rivieractiviteit nadat de Romeinen 
zich op de Limes hadden teruggetrok
ken. Zo zijn delen van een Romeinse 
heerbaan door een meanderende Rijn 
verdwenen. 

Het einde van fluviatiele sedimentatie 
van de Vecht/Angstel in de Romeinse 
tijd lijkt samen te val len met toene
mende fluviatiele activiteit van de 
Oude Rijn, westelijk van Utrecht. 
Toeval , of hielpen de Romeinen een 
handje? Het is bekend dat de 
Romeinen overal in hun rijk de water
huishouding naar hun hand hebben 
gezet (zie b.v. Van Es en Hessing, red., 
1994, p. 207-218; Van Dockum en Van 
Ginkel , 1993, p. 44 t/m 49). Rond 
Utrecht hadden ze belang bij een gro
te waterafvoer door de Oude Rijn, een 
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belangrijke vaarweg naar zee. De 
Vecht s t roomde naar een een gebied 
waar ze veel minder te zoeken had
den. Het is verleidelijk o m aan te ne
men dat de Romeinen actief hebben 
ingegrepen in de verdeling van het 
water tussen de twee rivieren. Tot nu 
toe ontbreken harde bewijzen daar
voor. Het enige dat we zeker weten is 
dat de afvoer van rivierwater door zo
wel de Oude Rijn als de Vecht/Angstel 
definitief ophield in 1122 A D , toen de 
K r o m m e Rijn bij Wijk bij Duurstede 
werd afgedamd. 
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gen bij Mu iden en Weesp . Levendige 
discussies met Henk Berendsen over 
de Utrechtse Vecht hebben bijgedra
gen aan de beeldvorming over deze 
rivier. De Sectie Vormgev ing van 
TNO-NITG heeft de afbeeldingen ver
vaardigd. Me in i B l o m heeft de oor
spronkelijke tekst gecorrigeerd. 
Afbeeldingen 1 tot en met 5 van dit 
artikel zijn eerder in gewijzigde vo rm 
gepubliceerd op het Vijfde 
Nederlands Aardwetenschappeli jk 
Congres (Weerts et al. , 2000). 
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