
Historie van de Zouwenboezem, in het bijzonder betreffende de 

waterhuishouding (presentatie voor excursie cie RGW 15 juni 2022) 

 

Na het begin van de middeleeuwen vond de eerste bewoning van het 

oorspronkelijke moerasgebied van de Vijfheerenlanden plaats op de hogere 

oeverwallen bij de Linge en de Lek nabij Hagestein.  

Door de uitbreiding van het aantal nederzettingen nam de vraag naar 

bouwland toe en volgden tussen de 11e en de 13e eeuw ontginningen (o.a. door 

monniken uit het bisdom van Utrecht) van het centrale gebied van de 

Vijfheerenlanden.  

De natuurlijke afwatering vond eerst plaats via de vele veenstromen, die 

uitmondden in de rivieren zoals de Lek en de Linge. 

Na de ontginning en de ontwatering begon dit veengebied te zakken, inklinking 

noemen we dat. Bijkomend effect was de verzanding van de rivier de Lek, 

waardoor het rivierbed hoger kwam te liggen. Daarnaast waren er ook jaren 

met een hoge waterstand door weersomstandigheden. Er ontstonden met 

name in de lagere delen van het gebied problemen met de afwatering. Het 

water kon steeds moeilijker op een natuurlijke wijze geloosd worden op de 

rivier. 

Men werd gedwongen om diverse nieuwe weteringen te graven. In 1370 werd 

besloten een watergang te graven tussen de Zederik bij Meerkerk en de Lek bij 

Ameide (de Zouweboezem, ook wel Oude Zederik genoemd). Bij Ameide werd 



een sluis gebouwd. In 1461 verschenen de eerste watermolens langs de 

Zederik.  

Door de daling van het maaiveld verdween de akkerbouw (graanteelt) en kwam 

er steeds meer veelteelt met weide- en hooilanden.  

Ondanks de vele molens in het gebied hield de wateroverlast aan.  

In 1566 werd door de dijkcolleges in de Vijfheerenlanden een overeenkomst 

gesloten voor de bouw van 6 voormolens in de uiterwaarden bij Ameide-Sluis, 

om hiermee de afvoer van water via de Zederik en de Zouweboezem te 

verbeteren.   

In het gebied ontstond veel gestechel over de te betalen kosten voor de 

molens, dijken en sluizen. Uiteindelijk werd overeengekomen dat de hoger 

gelegen polders (dat waren onder andere de Utrechtse polders onder 

Hagestein, Everdingen en Zijderveld wel mee betaalden aan de 

stichtingskosten, maar minder hoefden te betalen voor de onderhoudskosten 

en dat alleen voor de uitwateringssluizen. Er kwam zelfs een garantie dat men 

niets hoefde te betalen als in de toekomst noch in droge, noch in natte jaren 

zou blijken dat zij geen voordelen hadden door de voormolens. 

In deze periode waren er veel conflicten over het water. De ingelanden van de 

polders Nieuwland en Leerbroek loosden hun water normaal op de Linge. Zij 

maakten misbruik van de verbeterde afwatering door de kaden van de Zederik 

door te steken om zo hun overtollige water versneld via de Zederik af te 

voeren.  

De Staten van Utrecht eisten dat er geen overtollig water vanuit aangrenzende  

polders in het land van  Hagestein mocht komen. Dit leidde weer tot een 

overeenkomst om regen- en kwelwater te mogen lozen op de Zederik.  

Het aantal watermolens in de Vijfheerenlanden nam aan het einde van de 16e 
eeuw snel toe. Zo snel dat het dijkcollege bezwaar maakte tegen de bouw 
van een nieuwe uitwateringsmolen bij Hei- en Boeicop. Dit lijkt wat op de 
problematiek van de hedendaagse windturbines. 
 

In 1635 ging 1 voormolen bij Ameide-Sluis molen door ijsgang verloren. 

In 1672 verwoestten de Franse troepen de 5 resterende voormolens bij 

Ameide.  



In 1679 besloot het Dijkcollege van de Vijfheerenlanden  om de voormolens 

niet te herbouwen, omdat een lagere rivierstand in de Lek hiertoe geen 

aanleiding gaf.  

Echter begin 1700 nam de wateroverlast weer toe. Door het graven van het 

Pannerdens kanaal (1701-1707) kwam er meer water in de Rijn en steeg het 

peil van de  Lek weer, waardoor een natuurlijke uitwatering moeilijk werd.  

In 1739 wordt besloten om 5 van de 6 buitendijkse voormolens bij Ameide te 

herbouwen. Natuurlijk weer met het gestechel tussen de achterliggende 

polders over de betaling. 

Omdat de waterafvoer nog steeds niet optimaal was werden wederom nieuwe 

plannen gemaakt, onder andere voor extra voormolens. 

In het College voor de Lek domineerde het Hollandse Vianen; zij hadden de 

grootste oppervlakte aan landerijen, Het Land van Hagestein viel onder de 

Staten van Utrecht en Everdingen viel onder de Prins van Oranje via het 

Gelderse Culemborg.  

Voor het Utrechtse Hagestein was de maat vol en men weigerde nog langer 

mee te betalen aan nieuwe projecten.  

In 1761 vond in Den Haag een conferentie plaats met de Staten van Holland,  

de Staten van Utrecht en afgevaardigden van de Prins van Oranje.   

In februari 1762 schrijven de Utrechtse Staten namens Hagestein dat de extra 

voormolens niet nodig zijn als de zandbanken uit de kop van de Gelderse Ijssel 

zouden verwijderd  en de Lek beneden Schoonhoven zou worden verbeterd. De 

Staten van Utrecht wilden slechts meebetalen als Hagestein 10 jaar lang geen 

wateroverlast zou krijgen.  

In 1762 komt er uiteindelijk toch een contract om bij de Zouweboezem 8 

nieuwe voormolens te bouwen. Dit gecombineerd met een hoge boezem, de 

Nieuwe Zederik. 

Hagestein weigert mee te betalen en in 1766 laten de Staten van Holland de op 

de Zederik afwaterende duikers van het Land van Hagestein “op een zo 

goedkoop mogelijke manier “afsluiten. Boze ingelanden steken in twee 

opvolgende jaren de dammen door. Een Hollandse militie uit het garnizoen van 

Gorinchem moet er aan te pas  komen en er wordt geschoten. 



 

5 voormolens buitendijks en 8 voormolens binnendijks 



Het conflict lijkt zich uit te breiden omdat de Vijfheerenlanden haar overtollige 

water via de Alblasserwaard wil afvoeren.  

In 1826 werd van Rijkswege de Zederik doorgetrokken tot de Lek bij Vianen en 

werd bij Arkel een stoomgemaal gebouwd. Hierdoor verloren de molens en de 

sluizen bij de Zouweboezem hun functie. De molens werden gesloopt Dat is 

jammer want qua beeld had hier een tweede Kinderdijk kunnen liggen.  

 

Zicht op de voormolens bij Ameide 

Door de bouw van een tweede schutsluis bij Vianen stijgt het peil in de Zederik 

en is in 1891 de bouw van een stoomgemaal bij Ameide Sluis noodzakelijk.  

Honderd jaar later, in 1925 wordt een achtkantige molen bij de Nieuwe Zederik 

omgebouwd tot dieselgemaal. In 1989 wordt dit gemaal op de 

monumentenlijst gezet maar in 1999 wordt het gesloopt vanwege een 

noodzakelijke bodemsanering als gevolg van dieselvervuiling.  

Het stoomgemaal bij Ameide verloor in 1945 haar functie, maar staat er nog.  



Voormalig stoomgemaal Ameide-Sluis. 

Met het Natura 2000 beheerplan is er weer discussie over het  voor natuur 

gewenste waterpeil van de Zouweboezem. Niet tussen polders maar tussen de 

waterbeheerders, de natuurbeheerders en aanwonenenden. En zo zie je maar 

hoe complex het waterbeheer van een dergelijk gebied is.  

Bij de overdracht van het Zederikse deel van de Vijfheerenlanden in 2018 

ontstond wederom discussie over de bijbehorende financiele middelen. Net als 

in de vorige eeuwen ontstond er ook een discussie over de beheerkosten van 

het Merwedekanaal. “Het kan verkeren”.  

 

De Zouweboezem staat bekend om zijn moerasvogels. In het bijzonder de 

purperreigerkolonie in de wilgenbossen langs de Oude Zederik. Enkele jaren 

geleden broedden deze reigers in het rietland, maar door de vossen zijn ze de 

bomen ingegaan. Nu broeden daar ook enkele lepelaars. Deze fourageren 

onder andere in de riviergeulen van de Kersbergse uiterwaarden bij Lexmond.  



 

 

In de Nieuwe Zederik bevindt zich een broedkolonie van zwarte sterns en 

inmiddels broedt daar ook de zeldzame witvleugelstern. Deze kolonie is goed te 

zien vanaf het vlonderlangs de Boezemkade.  

In de rietlanden broeden vele soorten vogels. In het voorjaar hoor je ze vooral: 

kleine karekiet, rietzanger, rietgors, blauwborst en de snor.  

Langs de Boezemkade bevindt zich een gevarieerd blauwgrasland met 

orchideeën, veenpluis en kale jonker. Hier broeden ook enkele weidevogels 

zoals de grutto.  

In 2011 heb ik een video-documentaire gemaakt van dit gebied. In de film 

maakt u kennis met het gebied en de meest kenmerkende natuurwaarden. Met 

onderstaande link kunt u de film opstarten: 

https://youtu.be/lEmeidw104s 

Berry van Arkel 

Strategisch adviseur natuur 

Provincie Utrecht, Team Natuur en Landbouw 

https://youtu.be/lEmeidw104s


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


