COPE-ONTGINNINGEN IN DE OMGEVING VAN KOCKENGEN
Een cope is een overeenkomst of een contract om een gebied te mogen ontginnen. In de cope
werden de wederzijdse rechten en plichten tussen de ontginners en de bisschop van Utrecht of
de graaf van Holland geregeld. De cope-ontginningen bevinden zich vooral in zuidwest Utrecht
en stammen uit de 12e en 13e eeuw.
Het nog niet ontgonnen gebied werd volgens een vaste maatvoering door de grondeigenaren
uitgegeven, waarna deze gronden door een zogenaamde coper in kavels werden verdeeld onder
kolonisten die de gebieden vervolgens ontgonnen.
De kavels hadden een vaste breedte van 30 Stichtse roeden en een lengte 360 roeden ofwel
zes voorling. Een voorling was de afstand die men ploegde zonder de ploeg te keren. Was een
ontginning succesvol, dan werden de kavels soms verlengd tot twaalf voorling; men spreekt van
zes- en twaalf voorling hoeven.
Deels maakte men gebruik van een roede met een standaardmaat van twaalf Rijnlandse voet,
hetgeen in het huidige meetstelsel overeenkomt met 3 meter en 77 centimeter. Bij de ontginning
werd echter ook wel gebruik gemaakt van roeden met een andere lengte, zoals de
koningsroede die slechts tien voet lang was. De kavels waren hierdoor 94 tot 113 meter breed
en (voor een zes voorlinghoeve ontginning) 1.125 tot 1.350 meter lang.
De ontginners groeven parallelle sloten om het water af te voeren. Langs de achterzijde werd een
dwarssloot of een dwarsdijkje (achterkade) aangelegd om te voorkomen dat water van het hoger
liggende onontgonnen veengebied voor problemen zou zorgen. Tevens werden er rondom de
percelen vaak dijken opgeworpen om het water uit het omringende gebied te weren. Op de kop
van de kavel werden de hoeven geplaatst.
Vanaf de Vecht werd een ontginningsas met een vaste dieptemaat van 1.250 meter ver het veen
in herhaald. Zo werd als eerste ontginningsbasis de Otterspoorbroekse dijk aangelegd en van
deze eerste ontginning werd de Kortrijkse dijk de achterkade. De Kortrijkse dijk werd vervolgens
herhaald in de Portengense dijk, de Wagendijk (Kockengen) en de Hollandse Kade.
In het gebied ten westen van de Vecht ontstond op die manier een heel herkenbaar vast patroon,
ook omdat aan iedere ontginner een vast oppervlak werd toegewezen. Dit resulteerde in het zo
herkenbare en unieke cope-landschap, ook wel genoemd de zesvoorling verkaveling.

In het huidige landschap is de traditionele kaveldiepte nog steeds goed herkenbaar. Door latere
ontwikkelingen is de kavelbreedte slechts beperkt terug te vinden.
Omdat de ontginningen in fasen plaatsvonden en de bedijking niet overal dezelfde hoogte had,
ontstond in de 12e en 13e eeuw vanwege wateroverlast vaak onmin tussen de ontginners
onderling en tussen de bisschop van Utrecht en de graaf van Holland. Een aardige animatie over
de totstandkoming van de cope-ontginningen en de onderlinge conflicten die daarbij optraden is
te zien in het Fort Wierickerschans bij Bodegraven.

COPE-ONTGINNINGEN WORDEN VOORTDUREND BEDREIGD
Veel gebieden in De Venen zijn cultuurhistorisch zeer waardevol. Dit geldt vooral voor het
veenweidegebied van Kamerik en Kockengen: het is het meest gave voorbeeld van copeontginningen in Nederland.
(Uit: Streekplan Provincie Utrecht 2005-2015)

Gestreefd wordt naar het aaneengesloten houden van het gave en grootschalige
middeleeuwse ontginningscomplex, dat uniek is in Europa. Wij willen het gehele systeem
van ontginningsbases, achter- en zijkaden, weteringen, molenvaarten en kavelpatronen.
Dit geldt voor de ster- en waaiervormige verkaveling van Demmerik en Zegveld en ook
voor het schaakbordachtige patroon van de zeer regelmatige ontginningsblokken met
vaste dieptemaat rond Kockengen.
(uit: “Tastbare Tijd”, cultuurhistorische atlas van de provincie Utrecht)

Het is duidelijk dat dit voor Nederland en de wereld unieke en waardevolle cultuur- en
natuurgebied dient te worden beschermd. De provincie publiceert net als de rijksoverheid
regelmatig mooie woorden en volzinnen, maar het aantal provinciale, gemeentelijke en
particuliere initiatieven dat het landschap bedreigt is legio en neemt steeds verder toe.
Enkele voorbeelden van lopende of afgeronde initiatieven die het cope-landschap bedreigen en
waartegen door de Stichting Behoud Veenweidegebied Kockengen bezwaar wordt gemaakt en/of
bijgedragen wordt aan het realiseren, het aanpassen of het laten vervallen zijn:
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Voorgenomen bouw van een hoogspanningsstation west van de A2
Ongewenste en onnodig grote uitbreiding van de kern Kockengen
Gedogen en legaliseren van een grote, illegaal gestarte camping langs Portengen
Voorgenomen aanleg van een golfbaan bij Kamerik
Watergebiedsplan Kamerik – Kockengen
Landschapsontwikkelingsplan gemeenten Breukelen en Loenen
Plan De Venen
Herinrichting van de strook land tussen N401 en Grote Heicop
Bestemmingsplan Landelijk Gebied West van de gemeente Breukelen
Recreatieve activiteiten in het buitengebied
Kadeverbetering van de Heicop
Randstad 2040
Ecologische verbindingszone tussen Grote Heicop en Dooiersluis
Nieuwe wetering in de polder Portengen Noordeinde
Diverse bouwaanvragen in agrarisch gebied en in het beschermd dorpsgezicht
Snelweg A2½ of varianten daarop die het veenweidegebied zouden doorsnijden
Woon- en werktoren Belle van Zuylen (262 meter hoog)
Windmolens bij Nieuwer ter Aa
Forellenvisserij op recreatieterrein Grutto
Voorloper Groene Hart
Gemeentelijke herindeling

De Stichting Behoud Veenweidegebied Kockengen is gestart in 2003 en heeft
als doel het cope-ontginnings- en veenweidegebied in de wijde omgeving van
het dorp Kockengen te behouden in de vorm van een agrarisch cultuur- en
natuurlandschap en daarbij optimale omstandigheden te garanderen voor de
planten en dieren die in het gebied thuishoren.

Voor steun aan onze stichting: bankrekening 3655.62.297 of kijk op:
www.veenweidegebied.nl

