
 

DE ONTGINNING VAN DE KRIMPENERWAARD EN DE DIJKEN 
voor 1430 
Voordracht te houden voor het algemeen bestuur op 31 mei 1994 
    door C.R. Schoute   
   
De laatste tijd heb ik me bezig gehouden met het ontstaan van de 
Krimpenerwaard, met de ontginning van de polders, eerst langs de 
rivieren en toen de binnenpolders, met de dijken en met het 
dijkrecht voor het jaar 1430. 
Ik wil u in het kort mijn bevindingen vertellen omdat een paar van 
die inzichten nieuw zijn. 
 
Het gaat hier om de ‘mist der tijden’, want die ontginning begon 
ongeveer in 1050 en was rond 1300 voltooid en een dijkrecht voor 
de hele waard werd in 1422 gegeven. En eerlijk gezegd: over de tijd 
vóór 1350 weten we niet veel. Het kaartbeeld, bodemonderzoek en 
de archeologie verschaffen ons inzicht en we krijgen ook informatie 
uit enkele oude akten en kronieken. 
 
Gelukkig is er naar de ontginning van de Hollands-Utrechtse 
laagvlakte al onderzoek gedaan zodat we ongeveer weten hoe dat 
toeging: Een plaatselijke heer nam het initiatief om een stuk 
wildernis te ontginnen; de graaf of de bisschop bekrachtigde dat 
(tegen vergoeding) met zijn autoriteit. Het werk werd gedaan door 
een aantal vrije boeren die dat stuk wildernis ontgonnen door het 
rooien van boen en struiken, het graven van evenwijdige sloten en 
het aanleggen van kaden. Zo ontwaterden ze het land en konden ze 
er graan verbouwen en vee houden. Daarnaast leefde men van het 
vangen van vissen en vogels. 
 
Zo ontstond tussen Utrecht en Den Haag het groene 
slagenlandschap waarvan de laatste jaren zoveel onder snelwegen, 
steden en kassen verdwijnt. 
Een of meer ontginningsblokken vormden een ambacht, een dorp. 
In de Krimpenerwaard vormden die dorpen de eenheid van bestuur 
tot de gemeentelijke herindeling in 1985. 
 
 
Bodemkundige en archeologische gegevens: 
 
Rond het jaar 1000 was de Krimpenerwaard een veenwildernis die 
in het midden hoger lag dan langs de rivier. De Lek en de IJssel 
volgden zeker al sinds de 8e eeuw hun huidige bedding en 
stroomden net als nu naar zee. Door een verbeterde rivierafvoer 
werd de streek vanaf de 9e of 10e eeuw sterker ontwaterd zodat het 
veen niet meer “groeide” en perioden van grote droogte in de 10e 
eeuw maakten het veen beter begaanbaar. 
In de 11e eeuw bestonden waarschijnlijk al de kernen Ouderkerk, 
Krimpen aan de Lek en Haastrecht. Dat menen we te weten uit het 



 

kaartbeeld en enkele oude akten. Vanuit die kernen kon men met 
de ontginning beginnen.  
Die ontginning moet betrekkelijk snel in zijn werk zijn gegaan. De 
bodemkaart vertoont langs IJssel en Lek een patroon van door eb 
en vloed gevormde kreekruggen dat door de bedijking van de 
verschillende polders niet is onderbroken. Alleen het 
geulenpatroon in de Nesse benoorden de Lage Weg sluit niet aan 
op dat aan de zuidzijde, daar kom ik nog op terug.  
 
Bij de archeologische kartering van de Krimpenerwaard werd een 
eerste bewoningsperiode gevonden van globaal 1000 tot 1300 en 
een latere van 1200 tot 1500. De ontginning begint dus in de 11e 
eeuw en er hebben grote veranderingen in de 13e eeuw plaats 
gehad. Heel belangrijk was de vondst in Krimpen aan de Lek en 
Lekkerkerk van een bewoningslint uit de jaren 1075 - 1275. 
 
Sinds de ontginning is het landschap in de waard door ontwatering 
en de daaraan verbonden inklinking, krimp en oxydatie lager 
komen te liggen en vlakker geworden. De schattingen over die 
verlaging lopen uiteen. Het gaat om twee tot vier meter. 
 
 
DE OORKONDEN VóóR 1287  
 
Laat ik eerst de belangrijkste oude oorkonden over de waard 
aanhalen: 
 
In 944 schonk koning Otto I goederen in de gouw “Lacke et Isla”, 
Lek en IJssel, aan  de kapittels van de Dom en Oudemunster te 
Utrecht. Misschien lagen er bij Ouderkerk in 944 koninklijke 
goederen, misschien stond daar zelfs al een kerk.  
 
Krimpen aan de Lek werd in de 12e eeuw genoemd in een vervalste 
oorkonde die gedateerd is op het jaar 1064. Waarschijnlijk bestond 
Krimpen dus in dat jaar.  
 
Dijken worden genoemd als onderwerp van bestuur in een 
oorkonde van 1122 waarin keizer Hendrik V aan de kapittels van 
de Dom en Oudemunster de schenking van 944 bevestigde. 
 
Dertig jaar later, in 1155, gaf bisschop Herman van Utrecht aan de 
inwoners van Lopik een uitwatering door de Vlist tot Haastrecht. 
Zij kregen de bevoegdheid “in de dijk van de rivier de IJssel te 
graven en er een nieuwe waterlozing te maken die zij ‘sluse’ 
noemen.” Er lag dus al een doorlopende dijk langs de IJssel in dat 
jaar. De waterstanden langs de Lek waren hoger dan die op de 
IJssel en dus zal er toen ook langs de Lek een dijk geweest zijn. 
 



 

In 1285 besloot de graaf van Holland met de bisschop van Utrecht 
om de bovenmond van de Hollandse IJssel af te dammen wat het 
afwateren vergemakkelijkte.  
 
 
HET DIJKRECHT VAN OUDERKERK  
 
In 1288 of ‘89  kregen de inwoners van Ouderkerk aan den IJssel 
een keur van graaf Floris V waarin o.a. de dijkzorg werd geregeld. 
Die oorkonde volgde op grote overstromingen in 1287 en februari 
1288. 
 
De inwoners van Ouderkerk werden o.a. vrijgesteld van het betalen 
van belastingen en tollen, in ruil waarvoor het dorp alle aan de 
graaf vervallen stukken dijkplichtig land met de bijbehorende dijk 
zou overnemen. Er had dus een groot ongeluk plaatsgevonden in 
Ouderkerk waarbij vele eigenaren hun landerijen en de daarbij 
horende dijken in de steek gelaten hadden. We weten waar dat 
ongeluk gebeurde: aan de Lage Weg in de Nessepolder. 
 
 
De Nessepolder onder Ouderkerk aan den IJssel 
 
De Lage Weg is een oude rivierdijk; dat blijkt doordat de 
bakwetering van de Nesse achter de Lage Weg langs loopt en uit de 
waaltjes die er nog steeds achter liggen: daar is de dijk ooit 
doorgebroken. Dat is op de bodemkaart ook mooi te zien. 
Van de Lage Weg wordt in 1561 gezegd “die wij genomen hebben 
tot onze laste van den hoochgeboren graef Floris”. 
 
De Nessepolder heeft meer interessante trekjes: De polder is heel 
diep en de oorspronkelijke boerderijen moeten al langs de 
IJsseldijk en de Lage Weg gestaan hebben. De kavelsloten maken 
een knik en ze sluiten daardoor zó aan op de Lage Weg en de 
IJsseldijk dat elke hoeve op de kop van een kavel eenzelfde lengte 
dijk in onderhoud kreeg. Dat wil zeggen dat men bij het begin van 
de ontginning, toen de sloten gegraven werden, rekening hield met 
een dijk en het onderhoud ervan! 
 
 
DE ONTGINNINGEN LANGS DE RIVIEREN:  
 
Langs de Hollandse IJssel 
 
Alle polders langs de IJssel tot Haastrecht hebben dezelfde 
ontginningsrichting. Vanuit het Ouderkerk, de al bestaande kern,  
zijn de polders naar het oosten en westen ontgonnen.  
 



 

De ontginning van de Nesse kan model staan voor de polders langs 
de IJssel. Men bouwde boerderijen langs de rivier en verbond die 
door een dijk; opdat het rivierwater niet om de dijk heen de polder 
inliep werden zijdewinden (kades) gelegd van de dijk naar het 
achterland. Elke ontginningsblok moest dus profijtelijk gemaakt 
worden niet alleen door het rooien van de begroeiing en het graven 
van kavelsoten, toch al een enorm werk, er moesten ook direkt een 
rivierdijk en zijkades gemaakt worden. Dat alles vroeg een 
gelijktijdige inspanning van de gezamelijke ontginners.  
Daarom zijn de polders langs de IJssel klein: tussen 12 en 20 
hoeven. Waarschijnlijk was dat ongeveer het getal boerenfamilies 
dat men op hetzelfde moment aan het werk kon zetten. 
 
Tussen de polders liet men waar dat nodig was stroken land open 
waarover het achterland zijn water kwijt kon raken: Tienviertel 
tussen de Nessepolder en Kattendijksblok en Kranepoort tussen 
Kattendijksblok en Middelblok en misschien nog op andere 
plaatsen. 
 
Uit het kaartbeeld is te zien dat het westen van de polder Beneden-
Haastrecht later ontgonnen werd dan Veerstalblok. Daar werd het 
gat gedicht tussen de oude ontginning rond Haastrecht en de 
polders beoosten Ouderkerk. Dit was het land waarover Stolwijk 
afwaterde. 
 
In 1155 lag er een dijk bij Haastrecht, de monding van de Vlist was 
toen afgesloten met een sluis. Toen lag er een dijk langs de IJssel 
en waren de polders langs die rivier dus ontgonnen. 
 
 
Langs de Lek: 
 
In Krimpen aan de Lek en Lekkerkerk zijn 41 huisplaatsen 
gevonden uit de jaren 1075-1275, de beginjaren van de ontginning;   
gelegen langs de provinciale weg. Lekkerkerk werd dus ontgonnen 
vanaf de latere Lekkerkerkse boezem, ver van de rivier af en er 
werd aanvankelijk afgewaterd op de Loet, en dan waarschijnlijk via 
Zuidbroek bewesten langs de Okkerskade naar de Lek. Daar zijn 
sporen van gevonden. 
 
Rond 1275 werden de inwoners van Lekkerkerk gedwongen naar 
de rivierdijk te verhuizen. Klaarblijkelijk was in die 200 jaar het 
binnenland te laag en te nat geworden om er te blijven. 
Waarschijnlijk werd men door een overstroming verjaagd. 
 
In Bergambacht is men niet verhuisd naar de dijk, daar staan de 
boerderijen nog steeds op de oorspronkelijke huisplaatsen langs de 
Huisweg, Tussenlanen en Benedenkerk, meer dan een kilometer 
van de rivier. 



 

 
Langs de Lek konden grotere polders ontstaan dan langs de 
Hollandse IJssel. Dat hangt samen met het ontginnen vanuit het 
achterland. De ontginning reikte pas in een laat stadium tot de 
rivier. En ook toen hoefde er niet onmiddellijk dijken gemaakt te 
worden.  
Langs de Lek bedijkte men pas als er 3000 tot 4500 meter langs de 
rivier ontgonnen was, eenheden van 26 tot 39 hoeven. De Opweg 
bij Schoonhoven, de Dijklaan in Bergambacht, de Okkerskade en 
de Kerkweg in Lekkerkerk zijn zijdewinden geweest. 
 
In de 12e eeuw was er sprake van dijken langs de Lek. Toen was 
dus de ontginningen van Bergambacht en Lekkerkerk al ver 
gevorderd. 
De ontginning langs de Merwede of Nieuwe Maas 
 
Krimpen aan de Lek is een bijzondere plaats op de grens tussen de 
ontginning van het ‘Lek’- en het ‘IJssel’-type. Waarschijnlijk is 
Krimpen ten dele vanaf de rivieroever en ten dele vanuit het 
achterland ontgonnen. Het heeft een gerend ontginningspatroon, 
het bestond in 1064, de kerk ligt er buitendijks, het is een oude 
plaats. 
 
Stormpolder daarentegen komen we pas tegen in 1342. Het werd 
waarschijnlijk in het begin van de 14e eeuw bedijkt. 
 
Ontginning langs de Vlist 
 
Vlist Westzijde en Oostzijde zijn eind 11e eeuw ontgonnen in de 
wildernis. Het zijn blokken van 2 x 24 hoeven die heel regelmatig 
zijn uitgezet. Iets later werd Polsbroek ontgonnen dat samen met 
Vlist een parochie vormt waarvan de kerk kwam in het uiterste 
westen van Polsbroek kwam te liggen. 
Bonrepas werd later ontgonnen. Het land aan de overkant van de 
Vlist, het Overrot, was toen al ontgonnen, althans behoorde het al 
onder Bergambacht. 
 
 
DE ONTGINNING VAN  DE BINNENPOLDERS 
 
Stolwijk en het Beijerse 
 
Stolwijk was de eerste binnenpolder die ontgonnen werd; het lag 
rondom in de wildernis en kreeg dan ook een heel regelmatig 
ontginningspatroon. Alleen de begrenzing met Vlist-Westzijde en 
misschien die met Bilwijk bestond al. 
Eerst werd ontgonnen tot Benedenheul waar het water uit het nog 
onontgonnen land werd tegengehouden door een heul, een enkele 
schuif. Pas later werd Benedenheul ontgonnen. 



 

 
Na de ontginning van Stolwijk werd aan de noordkant het Beijerse 
ontgonnen tussen de al bestaande landscheidingskaden van 
Stolwijk en Veerstalblok. Die zijn rond 1500 weggegraven en 
vervangen door de tegenwoordige weteringen. 
 
Vanaf de zuidgrens van Stolwijk werden Koolwijk en Schoonouwen 
ontgonnen tot aan de Reekade die op dezelfde afstand ligt van de 
Koolwijkse en Schoonouwense weg in het noorden en de Kadijk in 
het zuiden. Dat moet dus in overleg met Bergambacht zijn 
gebeurd. Tegelijkertijd werd vanuit Bergambacht het land tussen 
de Kadijk en de Reekade ontgonnen. De ontginningsrichten van 
Koolwijk en Schoonouwen is gelijk aan die van Bergambacht, niet 
aan die van Stolwijk. 
 
 
 
Berkenwoude, de Achterbroek en Zuidbroek 
 
Rond die tijd is ook Berkenwoude zuidzijde ontgonnen. Dat is 
gezien de kavelrichting verwant aan de ontginningen van 
Lekkerkerk en Bergambacht. Ze werd  aan de westzijde afgesloten 
door de Groene Weg, in het noorden door de Huisweg van 
Berkenwoude en in het oosten door de kade tegen Zuidbroek dat 
toen nog in open verbinding met Bergambacht en het oosteind van 
Lekkerkerk stond. 
De vorm van deze ontginning lijkt op die van Zuidbroek. 
 
De Achterbroek werd ontgonnen tussen de achterkade van de 
Nessepolder, Kattendijksblok en Middelblok in het noordwesten en 
de Graafkade in het zuidoosten. 
 
Na de Achterbroek werd Berkenwoude noordzijde ontgonnen 
samen met het driehoekige terrein bezuiden het westeinde van de 
Huisweg, tussen de Kromme polder en de Groene weg. 
 
Als laatste kon men Zuidbroek, tot die tijd boezemland voor 
Bergambacht en het westen van Lekkerkerk, ontginnen. Toen werd 
de Kijfhoekse kade gelegd om Zuidbroek, de Kromme kade die 
Bergambacht beschermde tegen Lekkerkerks water.  
De afwatering van Zuidbroek had plaats op de Lekkerkerkse 
boezem en dat verklaart waarom Zuidbroek tot in de 19e eeuw 
zulke nauwe banden met Lekkerkerk had. 
 
De ontginning van de binnenpolders werd op zijn laatst in het 
begin van de 14e eeuw voltooid. 
 
 
HET DIJKRECHT IN DE 14E EN 15E EEUW 



 

 
Het dijkrecht komt in die tijd ter sprake in een aantal akten: 
 
Rond 1315 leed de IJsseldijk bij Stein en Haastrecht grote schade. 
Oudemunster hield toen dit ambacht en het dijkrecht van de 
bisschop van Utrecht. In 1316 werd Jan van Arkel door 
Oudemunster beleend met Haastrecht, met het gerecht, tienden, 
land, dijken en alles wat het kapittel daar toebehoorde. 
 
In 1326 verpachtte de heer van de Lek de ambachten Krimpen aan 
de Lek, Krimpen aan den IJssel, Ouderkerk en Zuidbroek met de 
hele opbrengst van zijn dijkschouw. 
 
Door het afdammen van de bovenmond rond 1290 werden de 
waterstanden op de IJssel lager. In de 14e eeuw brachten  bijna 
alle polders hun water, soms via lange watergangen door andere 
ambachten, op de Hollandse IJssel.  
 
Zo kreeg Bergambacht in 1341 vergunning de Bergvliet te graven, 
vanaf de Lekdijk tot in de IJssel. 
Jan van Blois, heer van Gouderak, gaf in 1370 aan de ingezetenen 
van Stolwijk het recht een afwatering te maken naar het dorp 
Gouderak tot in de IJssel.  Mocht er met de sluis iets misgaan dan 
moest dat geregeld worden met “...onsen Dycgrave, ende ...den 
Ghesworen van den dyc...” Dit is de eerste dijkgraaf die we 
tegenkomen. 
 
In 1376 gaf Paulus, heer van Haastrecht, “een niewe dijckrecht op 
der IJssele” waarin hij het toezicht op de dijk van Haastrecht 
toevertrouwde aan een dijkgraaf en vijf heemraden. 
In het westeinde van Beneden-Haastrecht ligt een groot wiel. Het 
ontstaan ervan is misschien de aanleiding voor het dijkrecht van 
1376. 
 
Elk jaar moesten de keuren worden vastgesteld waaraan de dijk 
dat jaar moest voldoen. Voor de dijk werden maten gegeven; 
daaruit valt af te leiden dat hij ongeveer anderhalve meter hoog 
was.   
Dijkgraaf en heemraden moesten minstens driemaal per jaar 
schouw drijven. 
 
De heer van de Lek sloot op 20 juni 1376 een overeenkomst met 
Willem van Kralingen om de Sliksloot (tussen Stormpolder en 
Krimpen a/d IJssel) aan beide zijden af te dammen.Willem en zijn 
nakomelingen zouden dijkgraaf zijn en schouw drijven met drie 
heemraden. Misschien hing dit plan samen met het ontstaan van 
de Grote Waal in Krimpen aan den IJssel, halverwege de Sliksloot. 
Het is nooit uitgevoerd. 
 



 

Rond de jaarwisseling van 1397 op 1398 brak er in de dijk bij de 
sluizen van Stolwijk en de Achterbroek in Gouderak zo’n groot gat 
dat men in Gouda een verlaat, een schutsluis, moest maken om op 
de IJssel te komen. De baljuw van Gouda “of sinen dijcgraven” 
moest op het herstel toezien.  
 
In 1413 is er sprake van een belening met Lekkerkerk en alles wat  
daarbij hoorde “mitter Dycgraefscip van den dorpe”.  
 
 
Het dijkrecht van 1422  
 
In 1420 brak de dijk onder Krimpen aan de Lek en Lekkerkerk 
door. Een jaar later trof de St. Elisabethsvloed grote delen van 
Zuid-Holland en Zeeland. Ook de Krimpenerwaard liep weer onder 
en de gaten zouden niet vóór 1427 bedijkt kunnen worden.  
Jan van Beijeren gaf in 1422 aan van de Krimpenerwaard voor het 
eerst een gemeenschappelijk toezicht op de rivierdijken. ...want 
met vijf schouwen, zoals tot nu toe, kunnen zij hun dijk niet in 
orde houden... 
 
Het nieuwe dijkscollege zou bestaan uit tien heemraden die elk 
jaar uit hun midden een dijkgraaf zouden kiezen. 
De vijf schouwen in de Krimpenerwaard 
 
Er waren vóór 1422 dus vijf heren in de Krimpenerwaard die hun 
eigen dijk schouwden:  
1. De heer van Schoonhoven schouwde de dijk tussen 
Schoonhoven en Ammerstol. 
2. De heer van ‘s Heeraartsberg met de dijk van Ammerstol tot 
Lekkerkerk. 
3. De heer van de Lek schouwde Lekkerkerk, Krimpen aan de Lek, 
Krimpen aan den IJssel en Ouderkerk. 
4. De heer van Gouderak.  
5. De heer van Haastrecht.  
 
Voor 1400 was er sprake van een driedeling: de schouwen van 
Schoonhoven en Gouderak behoorden aan de graven van Blois; de 
schouwen van Haastrecht en Bergambacht waren in handen van 
de Arkels.  
 
Die lokale schouw was in elk geval in Haastrecht, Gouderak en 
Lekkerkerk toevertrouwd aan een dijkgraaf en heemraden. Hoe 
zo’n schouw georganiseerd was weten we van het dijkrecht van 
Haastrecht. 
 
 
Het dijkrecht van 1430  
 



 

Het dijkrecht van 1422 kon alleen in werking treden als de 
rechthebbenden zich daarin schikten. De heer de Lek weigerde 
echter zijn schouw neer te leggen.  
 
Daarom gaven Philips van Bourgondië en Jacoba van Beijeren de 
Krimpenerwaard in 1430 een nieuw dijkrecht. De nieuwe heer van 
de Lek kreeg het dijkgraafschap. Het zou tot 1608 in handen van 
zijn erfgenamen blijven. De nieuwe machtsfactor in de waard 
vormden echter de steden Dordrecht, Schoonhoven en Gouda die 
tot de 19e eeuw zes heemraden benoemden; de zevende werd 
benoemd door de dijkgraaf zelf.   
 
 
EEN LAAT BOVENLOKAAL DIJKRECHT  
 
Waarom kreeg de Krimpenerwaard pas in 1422 een bovenlokaal 
dijkrecht? Daarover heb ik twee vermoedens: men kon zich tot die 
tijd behelpen met de bestaande organisatie van waterwering en 
waterlozing en de plaatselijk heren waren niet geneigd tot 
samenwerken.  
 
Allereerst de dijken: vóór 1421 heeft er klaarblijkelijk geen echt 
grote ramp plaats gehad.  
Maar tussen 1100 en 1400 werden de gevolgen van een 
dijkdoorbraak wel steeds ernstiger. Die eerste rivierdijken waren 
nog maar laag, het land lag ook nog hoger en de rivierstanden 
waren lager: een dijkbreuk was toen zo’n ramp niet. Een dijkbreuk 
300 jaar later was echter rampzalig. De enorme Bakkerswaal uit 
1421 onder Lekkerkerk herinnert daar nog steeds aan. 
 
Ook wat betreft de waterlozing konden de problemen in de 14e 
eeuw nog worden opgelost door het overtgollige water via een of 
twee buurambachten op de Hollandse IJssel te brengen. 
Ook op dat gebied was het niet nodig met zijn allen samen te 
werken. 
 
Maar er was ook een andere reden: er bestond wrijving tussen de 
plaatselijke heren. De Krimpenerwaard was in de 13e en 14e eeuw 
in handen van drie families: 
 
In het oosten waren dat na 1272 de heren van Cats, in 1308 
opgevolgd door Jan van Beaumont, broer van graaf Willem III, en 
later door zijn kleinzoons, de graven van Blois. Toen de laatste in 
1397 zonder wettige kinderen stierf vielen zijn landen terug aan de 
grafelijkheid. 
 
In Haastrecht, Vlist, Stolwijk en Bergambacht treffen we vanaf de 
13e eeuw leden van het geslacht van de Lede en Arkel aan. In 1350 



 

was Jan IV van Arkel het hoofd van de Kabeljauwen. De Arkels 
werden in de twisten rond 1400 door de graaf verjaagd. 
 
Het westelijke deel van de waard werd sinds de 12e eeuw beheerst 
door de heren van de Lek die ook in de Alblasserwaard goederen 
hadden. Toen de heer van de Lek in 1342 kinderloos stierf werd de 
heerlijkheid door de graaf verkocht aan Jan van Polanen. Dat 
leidde tot een twist met de Arkels die als naaste verwanten van de 
overledene betere rechten hadden. Jan van Polanen en zijn broers 
behoorden in 1350 dan ook tot de aanvoerders van de Hoeken.  
 
De heren van de Lek, de Arkels en de graven van Blois waren 
machtige mannen. Zich ondergeschikt maken aan een algemeen 
belang of aan het belang van de buurman was waarschijnlijk niet 
hun meest in het oog lopende eigenschap.  
 
Pas nadat Guy van Blois kinderloos was overleden en de Arkels 
door de graaf waren verdreven werd samenwerking mogelijk.  
 
De overstromingen van 1420 en 1421 maakten die samenwerking 
onvermijdelijk. 

 


